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του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 16 από 27/11/2017 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε 
την υπ΄ αριθµ. 16/2888/22-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο 
συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 104/27-03-2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 
Νέας Ιωνίας. 

 
ΓΙΑ 

«Α) Έγκριση της διενέργειας της προµήθειας διαφόρων αγαθών (πανό, ταµπέλες, υλικά 
ζωγραφικής, ηµερολόγια κ.λ.π.) για την κάλυψη Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που 

διοργανώνει ο Οργανισµός Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) ∆ήµου Ν. Ιωνίας στο 
πλαίσιο Πολιτιστικών δραστηριοτήτων του, έτους 2017 Β) Έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση 

της πίστωσης ποσού ύψους 818,40 € µε το Φ.Π.Α. η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.∆. 
15.6471.0001 µε τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων», δαπάνη ύψους 248,00€ µε το 
Φ.Π.Α. η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.∆. 00.6434.0001 µε τίτλο «Λοιπές δαπάνες δηµοσίων 

σχέσεων» & δαπάνη ύψους 2.232,00 € µε το Φ.Π.Α. η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.∆. 
00.6431.0001 µε τίτλο «Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων Ο.Π.Α.Ν.» του 

προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 και Γ) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.» 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 
                                                                       ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ,  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ (και ο αναπληρωτής του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΩΡΙΚΗΣ), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ 
 

∆εν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά 
επίδοσης o κ. ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΤΑΚΗΣ), η κ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΖΑΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά της κ. ΟΛΓΑ ΑΚΙΑΝΙ∆ΟΥ), η κ. ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
ΚΑΚΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά της κ. ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ), ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ 
(τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ), ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ 
(τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ), η κ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 
(τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής της κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ) και ο κ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΚΟΥΝΑ∆ΗΣ 
(τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά του κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑ) 

To τακτικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ αποχώρησε πριν την έναρξη της 
συζήτησης του 1ου θέµατος, ενώ προσήλθε ο αναπληρωτής του κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΩΡΙΚΗΣ. 

Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 96 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασµό µε 
τις διατάξεις των άρθρων 234 & 240 του ιδίου Νόµου, κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης του ∆ιοικ. 
Συµβουλίου από τον Πρόεδρο του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας κ. Σπύρο Αµανατίδη. 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 2877/21-11-2017 
εισήγηση µε θέµα: «Α) Έγκριση της διενέργειας της προµήθειας διαφόρων αγαθών (πανό, 
ταµπέλες, υλικά ζωγραφικής, ηµερολόγια κ.λ.π.) για την κάλυψη Χριστουγεννιάτικων 
εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Οργανισµός Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) ∆ήµου 
Ν. Ιωνίας στο πλαίσιο Πολιτιστικών δραστηριοτήτων του, έτους 2017. 

Β) Έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού ύψους 818,40 € µε το Φ.Π.Α. η 
οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.∆. 15.6471.0001 µε τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων», της δαπάνης ύψους 248,00€ µε το Φ.Π.Α. η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.∆. 
00.6434.0001 µε τίτλο «Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων» & δαπάνης ύψους 2.232,00 € µε το 
Φ.Π.Α. η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.∆. 00.6431.0001 µε τίτλο «Έξοδα ενηµέρωσης και 
προβολής δραστηριοτήτων Ο.Π.Α.Ν.» του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017. 

Γ) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών», η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 
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«Σχετικά µε το παραπάνω θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής : 

     Ο Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας κάθε χρόνο διοργανώνει διάφορα πολιτιστικά & καλλιτεχνικά δρώµενα στο 

πλαίσιο Εορταστικών Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων,  στα οποία συµµετέχουν και διοργανώνουν τα 

τµήµατά του. 

     Στις 17 ∆εκεµβρίου 2017 έχει προγραµµατιστεί να διεξαχθεί στον Αστέρα ‘’ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 

ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ’’ µε τη συνδροµή των παιδιών του Ωδείου.  

     Στις 23 ∆εκεµβρίου 2017 θα  διεξαχθεί στο Παναιτώλιο εκδήλωση παρουσίασης παιδικού βιβλίου και 

έκθεση ζωγραφικής παιδιών. 

     Καθ’ όλη την διάρκεια των εορταστικών ηµερών πραγµατοποιούνται διάφορα πολιτιστικά δρώµενα στο 

γυάλινο κτίριο στην είσοδο της Βιβλιοθήκης, µε τη συµµετοχή παιδιών τα οποία βάζοντας την φαντασία και το 

µεράκι δηµιουργούνε χριστουγεννιάτικα στολίδια, κεριά και άλλες χειροτεχνίες.       

     Επίσης στις αρχές Ιανουαρίου στο πλαίσιο όλων αυτών των ηµερών των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς θα πραγµατοποιηθεί και η Ετήσια Έκθεση ζωγραφικής σηµαντικών ζωγράφων.  

     Για το σκοπό αυτό για την οργάνωση και πραγµατοποίηση όλων των παραπάνω Χριστουγεννιάτικων 

εκδηλώσεων, γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία µας η ανάγκη προµήθειας διαφόρων αγαθών (όπως υλικά 

χειροτεχνίας) για στήσιµο των εκθέσεων ζωγραφικής και διαφόρων κατασκευών που λαµβάνουν µέρος για τα 

παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια των εορταστικών ηµερών, χριστουγεννιάτικα στολίδια, έπαινοι, πανό, 

αναψυκτικά, 13/φύλλα ηµερολόγια σπιράλ µε εκθέµατα από την Τέχνη & τον Πολιτισµό µε σκοπό την 

διάδοση και την προβολή διαφόρων δρώµενων του Ο.Π.Α.Ν. στους πολίτες του ∆ήµου µας, συνολικού 

ενδεικτικού προϋπολογισµού ύψους 3.298,40 €, οικ. έτους 2017.  

     Με το υπ’ αριθµόν πρωτοκ. 2873/21-11-2017 αίτηµα του Τµήµατος Πολιτιστικών Αθλητικών 

δραστηριοτήτων & Νεολαίας του Ο.Π.Α.Ν. στο ΚΗΜ∆ΗΣ (παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016), 

γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία µας η ανάγκη που αφορά στην διοργάνωση και πραγµατοποίηση Εκδηλώσεων 

στο πλαίσιο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, µε την προµήθεια διαφόρων υλικών χειροτεχνίας για 

παιδικές κατασκευές, έπαινοι πανό κ.λ.π. για την  παρουσίαση παιδικού φεστιβάλ χορωδίας, παρουσίαση 

παιδικού βιβλίου, έκθεσης ζωγραφικής παιδιών & προµήθειας 13/φυλλων ηµερολογίων µε εκθέµατα από την 

Τέχνη & τον Πολιτισµό, για την έκθεση ζωγραφικής σηµαντικών ζωγράφων, ενδεικτικού ποσού ύψους 

2.660,00 € χωρίς Φ.Π.Α., 3.298,40 € συµπ/µένου του Φ.Π.Α., οικ. έτους 2017. 

      Η Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, µετά από έλεγχο που διενήργησε στον τρέχοντα προϋπολογισµό 

δαπανών οικονοµικού έτους 2017 όπως αυτός έχει διαµορφωθεί µέχρι σήµερα, διαπίστωσε ότι υπάρχει 

διαθέσιµη, εξειδικευµένη και επαρκής πίστωση στον κωδικό αριθµό δαπάνης (Κ.Α.∆.) 15.6471.0001 

(ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 + ΠΙΝΑΚΑΣ Β) ύψους 818,40 € µε το Φ.Π.Α., στον κωδικό αριθµό δαπάνης (Κ.Α.∆.) 

00.6431.0001 (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ + ΠΙΝΑΚΑΣ ∆..), ύψους 2.232,00 € µε το Φ.Π.Α., και στον κωδικό αριθµό 

δαπάνης (Κ.Α.∆.) 00.6434.0001 (ΠΙΝΑΚΑΣ Α2.), ύψους 248,00 € µε το Φ.Π.Α. που αφορά στην ανάγκη 

προµήθειας  διαφόρων αγαθών έπαινοι πανό, στολίδια κ.λ.π. & προµήθειας 13/φυλλων ηµερολογίων µε 

εκθέµατα από την Τέχνη & τον Πολιτισµό, για την διοργάνωση, πραγµατοποίηση & κάλυψη των εκδηλώσεων 

α. «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ», β. παρουσίαση παιδικού βιβλίου και έκθεσης ζωγραφικής παιδιών γ. 

έκθεση ζωγραφικής µε έργα σηµαντικών ζωγράφων, δ. χριστουγεννιάτικες κατασκευές µε τη συµµετοχή 

παιδιών, οι οποίες πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των  εορταστικών ηµερών των Χριστουγέννων και της 

πρωτοχρονιάς µε σκοπό την παρουσίαση διαφόρων καλλιτεχνικών δρώµενων & την προβολή του Νοµικού 

Προσώπου στους πολίτες του ∆ήµου µας. 

        Σύµφωνα µε τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 & 9 του άρθρου 209 του Ν. 

3463/06 (∆.Κ.Κ.), όπως αναδιατυπώθηκε µε παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007 & τον  Ν. 4412/2016, τα 

τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) προµηθειών, για την εκτέλεση των 

οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εµπειρία, µπορεί να συντάσσονται 

από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, και να 

θεωρούνται από τον προϊστάµενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου, τηρουµένων 

κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. 

       Για τις ανωτέρω προµήθειες, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό, µέχρι του οποίου γίνεται 

απευθείας ανάθεση (20.000,00 ευρώ σύµφωνα µε το άρθρο 118 του νέου Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) 

∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών), η ανάθεση γίνεται µε βάση την προϋπολογιζόµενη 

δαπάνη, την περιγραφή της προµήθειας και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση 

του ∆.Σ. του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας που υποκαθιστούν τη µελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.  

      Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες 

Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών  όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, 

τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 

του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 
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4412/2016, & την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 & ανάδοχος θα αναδειχτεί αυτός που θα προσφέρει, την πλέον συµφερότερη 

από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. 

Μετά από τα παραπάνω καλείται το ∆.Σ. του Ο.Π.Α.Ν 

να λάβει σχετική απόφαση : 

1) Να εγκρίνει την προµήθεια διαφόρων αγαθών, διαφηµιστικό υλικό, επαίνους, είδη 

χριστουγεννιάτικου στολισµού, κ.λ.π. για την παρουσίαση «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ» το 

οποίο έχει προγραµµατιστεί να διεξαχθεί στον Αστέρα στις 17 ∆εκεµβρίου 2017    µε τη συνδροµή των 

παιδιών του Ωδείου στο πλαίσιο των εορταστικών ηµερών των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς, 

έτους 2017. 

2) Να εγκρίνει την προµήθεια διαφόρων υλικών χειροτεχνίας κεριά, ακρυλικά χρώµατα και χρώµατα 

κιµωλίας, πιστόλι θερµοκόλλησης, πηλό, προϊόντα κοπής, τραπεζοµάντηλα, χαρτόνια κ.λ.π. για 

χριστουγεννιάτικες κατασκευές, στολίδια, κουλουράκια παιχνίδια τα οποία απευθύνονται σε παιδιά 

τις ηµέρες των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στο πλαίσιο δηµιουργικής 

απασχόλησης. 

3) Να εγκρίνει την προµήθεια µουσαµά µε µηχανισµό για την προβολή και παρουσίαση παιδικού 

βιβλίου και έκθεσης ζωγραφικής παιδιών τα οποία θα πραγµατοποιηθούν στις 23 ∆εκεµβρίου 2017 

στο Παναιτώλιο. 

4) Να εγκρίνει την προµήθεια 13/φυλλων ηµερολογίων µε σπιράλ και άγκιστρο τα οποία θα διατίθονται 

δωρεάν στους πολίτες του ∆ήµου µας µε εκθέµατα έργα σηµαντικών ζωγράφων, για την ετήσια 

έκθεση ζωγραφικής η οποία θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο στο πλαίσιο των παραπάνω εορταστικών 

ηµερών.   

5) Να εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση των πιστώσεων για κάθε µία από τις παραπάνω εκδηλώσεις, 
των κωδικών δαπανών του προϋπολογισµού :  

 15.6471.0001 µε τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» ύψους 818,40 ευρώ 

συµπερ/µένου του Φ.Π.Α. οικ. έτους 2017 

 00.6431.0001 µε τίτλο «Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων Ο.Π.Α.Ν.» ύψους 

2.232,00 ευρώ συµπερ/µένου του Φ.Π.Α. οικ. έτους 2017 

 00.6434.0001 µε τίτλο «Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων» ύψους 248,00 ευρώ 

συµπερ/µένου του Φ.Π.Α. οικ. έτους 2017 

6) Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο κείµενο 

της παρούσας εισήγησης.  

7) Να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας / προµήθειας, µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών  όπως ισχύει µε απευθείας ανάθεση µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής.   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ  

Α1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΕΠΑΙΝΟΙ, ΣΤΟΛΙ∆ΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ» ΣΤΙΣ 17/12/2017 ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 
ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΕΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 

Κ.Α.∆. 15.6471.0001,  CPV : 39298900-6 «∆ιάφορα είδη διακόσµησης», 18530000-3 «βραβεία» 

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 

€ 

1 
Έπαινοι για τα παιδιά που θα 
συµµετέχουν στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ  

∆ιάσταση Α4, ποιότητα 
χαρτιού 200γρ. βέλβετ, 
εκτύπωση έγχρωµη 

200 0,5 100,00 

2 
∆ιάφορα υλικά για 
χριστουγεννιάτικο στόλισµα για το 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ 

∆ιάφορα φωτάκια, στολίδια, γιρλάντες ποικιλία 
χρωµάτων και µεγέθους, κ.λ.π. 

200,00 

                                                            ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 300,00 € 

                                                                                            Φ.Π.Α. 24% 72,00 € 

                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α                       372,00 € 

 

 

ΑΔΑ: Ω2ΞΚΟΛ04-330





 

 

Α2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε∆ΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 

ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ» ΣΤΙΣ 17/12/2017 ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΕΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 

Κ.Α.∆. 00.6434.0001,  CPV : 15812200-5  «Γλυκά» 

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 

€ 

1 
Προµήθεια εδεσµάτων (χιονούλες) 
για τους συµµετέχοντες στο 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ 

Γλυκά εδέσµατα µε 
ινδοκάρυδο 

250 0,80 200,00 

                                                   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Τµχ. 250 200,00 € 

                                                                                            Φ.Π.Α. 24% 48,00 € 

                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α                       248,00 € 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ  

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΕΡΙΑ, ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΠΗΣ 

Κ.Λ.Π.) ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Κ.Α.∆. 15.6471.0001,  CPV : 37800000-6  «Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας» 

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ-

∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 

€ 

1 ΚΕΡΙΑ ΡΕΣΩ  
Συσκευασία (50ΤΕΜ), χρόνος καύσης 4 

– 5 ώρες 
4 3,8 15,2 

2 ΧΡΥΣΟ ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ  ∆ιαστάσεις: 50Χ200cm 10 0,38 3,8 

3 
ΨΑΛΙ∆ΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ  

∆ιαστάσεις : 13cm 10 0,54 5,40 

4 ΨΑΛΙ∆ΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
21 εκ. περίπου, ανοξείδωτο µε πλαστική 

λαβή 
5 0,76 3,8 

5 
ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟΣ ΠΗΛΟΣ 
BASIC (500gr) 

Συσκευασία (500gr) 6 2,7 16,20 

6 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΙΜΩΛΙΑΣ 
(300ml) 

Αποχρώσεις: light lilac-ivory-yellow-
brown-indico blue-grey-vintage pink-

black-cappuccino-apricot 
10 3,73 37,3 

7 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΚΕΡΙΟΥ  
Τύπου : ROLLCUTTER 

διάσταση:13mmx13,5 cm 
1 2,13 2,13 

8 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΚΕΡΙΟΥ  
Τύπου : ROLLCUTTER διάσταση: 

19mmx12,5 cm 
1 2,13 2,13 

9 
ΚΟΛΛΑ DECOUPAGE ΜΕ 
ΒΕΡΝΙΚΙ  

Σε σωληνάριο (500ml) 2 6,46 12,92 

10 GESSO (1000ml) Απόχρωση: primer white 3 5,25 15,75 

11 ΠΑΤΙΝΑ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ( 50ml) Αποχρώσεις: green  - brown 2 2,66 5,32 

12 ΠΑΤΙΝΑ ΚΕΡΙΟΥ ( 25ml) Αποχρώσεις: copper - antique 2 3,2 6,40 

13 ΚΑΣΙΑ ΚΑΦΕ  Συσκευασία 100gr 2 1,5 3,00 

14 ΠΙΝΕΛΑ ΠΛΑΚΕ  
Από φυσική τρίχα χοίρου, διάσταση 

1,25 cm 
5 1,07 5,35 

15 ΠΙΝΕΛΑ ΠΛΑΚΕ  
Από φυσική τρίχα χοίρου, διάσταση 2,5 

cm 
5 1,3 6,50 

16 ΠΙΝΕΛΑ ΠΛΑΚΕ  
Από φυσική τρίχα χοίρου, διάσταση 

3,75 cm 
5 1,75 8,75 

17 
ΡΑΒ∆ΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜ) 

∆ιαστάσεις: 11mmx20cm 12 1,9 22,8 

18 ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ  Ισχύς: 20WATT 2 2,28 4,56 

19 
ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 
60WATT 

Ισχύς: 60WATT 2 3,8 7,6 
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20 
ΖΕΛΑΤΙΝΗ 
ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΗ  

∆ιάσταση Α4, διάφανη 20 1,45 29,00 

21 
ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΜΑΡΜΑΡΟΓΡΑΦΙΑΣ 20ml 

∆ιάφορα χρώµατα 10 2,40 24,00 

22 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 12ΦΥΛΛΑ 
ΤΟΙΧΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

∆ιάσταση: 9,5Χ6,5 cm 2 7,98 15,96 

23 
ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΕ 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 120ml  

Αποχρώσεις: naples yellow-cadmium 
orange hue-turquoise-raw umber-

cadmium green deep hue-cadmium 
red deep hue-permanent violet 

reddish-flesh tint 

8 3,2 25,60 

24 
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Για προφύλαξη από µικροοργανισµούς 1 3,8 3,8 

25 

ΣΚΟΥΦΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Για προφύλαξη από µικροοργανισµούς 1 3,8 3,8 

26 
ΥΓΡΑ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 80 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Υποαλλεργικά, χωρίς οινόπνευµα µε 
ουδέτερο PH 

3 1,52 4,56 

27 ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ  
Υλικό µουσαµάς, ∆ιάσταση: 180Χ240 

cm 
3 4,18 12,54 

28 
ΧΡΩΜΑ DECORFIN RELIEF  
ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 

Απόχρωση: GOLD 801-SILVEL 800 4 3,04 12,16 

29 
ΧΑΡΤΙΝΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 
ΛΕΥΚΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΚΙΛΟΥ) 

Χρώµα: Λευκό, διάσταση: 6,5Χ16,5 cm 1 3,8 3,8 

30 ΤΕΜΠΕΡΑ (1000ML) 
Αποχρώσεις: άσπρο 2 τεµ.-µαύρο-

κόκκινο-κίτρινο 2 τεµ.-µπλε-πράσινο-
µώβ-όχρα 

10 7,6 76 

31 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ (220gr) 
∆ιάσταση:  50Χ70 cm Αποχρώσεις: 

γαλάζιο 20τεµ.-µωβ 20 τεµ.-κίτρινο 20 

τεµ.-λαχανί 20 τεµ. 

80 0,76 60,8 

32 
ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(συσκ.25 τεµ.)  

∆ιάσταση: Α4  2 7,6 15,2 

33 
ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 
DECOUPAGE (300ml) 

Αποχρώσεις: white(2 τεµ.)-punch-ice 
blue-mohito green 

5 7,6 38 

                                                      ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Τµχ. 239 360,00 € 

                                                                                            Φ.Π.Α. 24% 86,40 € 

                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α                       446,40 € 

 

 

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ  

Γ.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΑΜΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ & ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 

23/12/2017 ΣΤΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ ΕΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 

(Κ.Α.∆. 00.6431.0001 ,  CPV:  39522110-1 «Μουσαµάδες»)          

Α/

Α 
ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 

€ 

1 

Προµήθεια ROLL UP BANNER 
(µηχανισµός και µουσαµάς) ο οποίος 
θα τοποθετηθεί στην είσοδο του 
Παναιτώλιου µε θέµα από την 
παρουσίαση του παιδικού βιβλίου και 
εκθέµατα ζωγραφικής παιδιών  

∆ιάσταση 80X200 εκ. µε 
µηχανισµό 

1 100 100,00 

                                                    ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Τµχ. 1 100,00 € 

                                                                                 Φ.Π.Α. 24 % 24,00 € 

                                                                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ΠΙΝΑΚΑ Γ.   ΜΕ Φ.Π.Α. 124,00 € 

 

ΑΔΑ: Ω2ΞΚΟΛ04-330





 

 

∆. ΠΙΝΑΚΑΣ  

∆.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΑΝΟ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ ΤΟΝ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ  

(Κ.Α.∆. 00.6431.0001 ,  CPV:  30199792 - 8 «Ηµερολόγια»,  39522110-1 «Μουσαµάδες» )          

Α/

Α 
ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆
ΟΣ 

∆ΑΠΑ-ΝΗ 

€ 

1 

Προµήθεια 13/φύλλων ηµερολογίων 
µε σπιράλ και άγκιστρο το οποίο θα 
διατίθεται δωρεάν στους πολίτες του 
∆ήµου µας µε εκθέµατα έργα 
σηµαντικών ζωγράφων από την Τέχνη 
& τον Πολιτισµό 

Σχήµα 34Χ48 εκ. µε σώµα 13 
φύλλων, σε χαρτί βέλβετ 150 
γρ, εκτύπωση µίας (1) όψης µε 
4 χρώµατα (cmyk) και πλάτη 
µε χαρτόνι κουσέ (λευκή ράχη) 

400 γρ. ατύπωτο. 

1000 1,62 1620,00 

2 

Προµήθεια ROLL UP BANNER 
(µουσαµάς) ο οποίος θα τοποθετηθεί 
στην είσοδο του Παναιτώλιου σε 
υπάρχοντα µηχανισµό   

∆ιάσταση 80X200 εκ.  1 80,00 € 80,00 € 

                                                    ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Τµχ. 1001 1.700,00 € 

                                                                                 Φ.Π.Α. 24 % 408,00 € 

                                                                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ΠΙΝΑΚΑ Γ.   ΜΕ Φ.Π.Α. 2108,00 € 

 
 
Στο ανωτέρω κόστος ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να συµπεριλάβει όλα τα έξοδα που µπορεί να 
απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκυρη παράδοση των ανωτέρω αγαθών στον Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου 
Νέας Ιωνίας, συµπεριλαµβανοµένου και των τυχόν εξόδων αλληλογραφίας, µεταφοράς αγαθών, ασφάλισης, 
αµοιβής, µετακίνησης, διαµονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των συνεργατών που θα απασχολήσει κ.α. 

 
 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ύπαρξη πιστώσεων : 

Για την προµήθεια των παραπάνω αγαθών (όπως υλικά χειροτεχνίας) για στήσιµο των εκθέσεων ζωγραφικής 

και διαφόρων κατασκευών που λαµβάνουν µέρος για τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια των εορταστικών 

ηµερών, χριστουγεννιάτικα στολίδια, έπαινοι, πανό, αναψυκτικά, 13/φύλλα ηµερολόγια σπιράλ µε θέµατα 

από τον Πολιτισµό & τον Αθλητισµό, υπάρχουν διαθέσιµες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του Ο.Π.Α.Ν. του 

∆ήµου µας οικονοµικού έτους 2017. 

Φορέας χρηµατοδότησης : 

Η δαπάνη για την προµήθεια, διαφόρων υλικών χειροτεχνίας για παιδικές κατασκευές, έπαινοι πανό κ.λ.π. 

για την  παρουσίαση παιδικού φεστιβάλ χορωδίας, παρουσίαση παιδικού βιβλίου, έκθεσης ζωγραφικής 

παιδιών & 13/φυλλων ηµερολογίων, διαφηµιστικό υλικό για την έκθεση ζωγραφικής σηµαντικών ζωγράφων, 

θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. 

∆ικαίωµα συµµετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου : 

Η επιλογή του ή των αναδόχου/χων, θα γίνει µετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη 
των συµµετεχόντων µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν : (π.χ. : όλοι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, εταιρείες ή/και οι ενώσεις εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο κλάδο παραγωγής ή/και εµπορίας αγαθών – ή που διαθέτουν 
πιστοποίηση ποιότητας στην παραγωγή αντίστοιχων προϊόντων ή παρεχόµενων υπηρεσιών και έχουν τις 
απαιτούµενες, από την ισχύουσα κείµενη νοµοθεσία, άδειες.) 
   
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας : 

Απευθείας ανάθεση µε απόφαση Προέδρου του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 
προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 & την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 
3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, και τον Ν. 4412/16 
(ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών  όπως ισχύει, µετά από την 
συλλογή προσφορών από τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελµατίες του αντίστοιχου 
κλάδου. 
 
Συµβατικά Στοιχεία: 

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κοµµάτι αυτής, κατά σειρά 

ισχύος, είναι: 

 Η απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας 

 Η προσφορά του µειοδότη (Τεχνική και Οικονοµική) 
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Έγκριση Αποτελέσµατος – Ανακοίνωση Κατακύρωσης: 

 Για την έγκριση του αποτελέσµατος αποφασίζει ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας. 

 Στον προµηθευτή στον οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση που θα 

περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:  
- το προς προµήθεια είδος (υλικό) 
- την ποσότητα ανά είδος (υλικό) 
- την τιµή ανά είδος (υλικό) 
- τον φορέα για τον οποίο προορίζεται η προµήθεια 
- τις τεχνικές προδιαγραφές όπως εκείνες θα προσδιοριστούν µε απόφαση του ∆.Σ. 

               του Ο.Π.Α.Ν. του ∆ήµου Ν. Ιωνίας 
- τα στοιχεία της απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Α.Ν.  
- την προθεσµία υπογραφής του συµφωνητικού 
 

Συµφωνητικό: 

Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την 
ηµεροµηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού. 

Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσµίας. 

Το συµφωνητικό καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη.  

Το συµφωνητικό συντάσσεται µε τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και στην προσφορά του µειοδότη που έγινε 
αποδεκτή από την κατά νόµο επιτροπή. Το συµφωνητικό δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα 
παραπάνω στοιχεία και θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής : 

1. Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής του συµφωνητικού 
2. Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους 
3. Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες 
4. Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα 
5. Την συµφωνηθείσα τιµή 
6. Τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών 
7. Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του µειοδότη 
8. Τον τρόπο παραλαβής & παρακολούθησης της προµήθειας 
9. Τον τρόπο πληρωµής 
10. Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών 
11. Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος 
 

Το συµφωνητικό τροποποιείται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν και τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη, εκτός αν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως δοθεί παράταση του χρόνου παράδοσης. 
 

Χρόνος Παράδοσης – Τρόπος πληρωµής: 

Η παράδοση θα γίνεται εφάπαξ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 και µέσα σε 
διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή του συµφωνητικού.  

Η πληρωµή της αξίας των αγαθών (άρθρο 200 του Ν. 4412/2016) θα γίνει µετά την έκδοση από τον 
οικονοµικό φορέα των νόµιµων φορολογικών στοιχείων (σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα βιβλίων και 
στοιχείων) και την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων από το λογιστήριο του ΟΠΑΝ, ενώ δεν θα υπερβεί τις 
τριάντα (30) ηµέρες από την έκδοση του παραστατικού (παράγραφος Ζ’, άρθρου 1, Ν. 4152/13).  

Ο οικονοµικός φορέας επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και δεν µπορεί να προκύψει από µέρους 
του ουδεµία επιλέον απαίτηση ως αποζηµίωση για τις κρατήσεις αυτές. 
 
Τόπος Παράδοσης: 

Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας επί των α. Λ. Ηρακλείου 268 (1ος 
όροφος), β. Λ. Ηρακλείου 264 (4ος όροφος) ή όπου αλλού υποδείξει ο Ο.Π.Α.Ν.. 
 
Παραλαβή Υλικών: 

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 από την 
αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών που έχει οριστεί µε την 

9/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έτους 2017, σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 65 του 
Ν.3852/2010 & τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 µετά από µακροσκοπικό έλεγχο. 
 
Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προµήθειας : 

Το Νοµικό Πρόσωπο δεν είναι υποχρεωµένο να παραλάβει το σύνολο των ποσοτήτων που αντιστοιχούν στο 
συµβατικό ποσό παρά µόνο σύµφωνα µε τις ανάγκες. 

Θεσµικό Πλαίσιο που διέπει την προµήθεια : 

1. Οι διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών  όπως ισχύει 

2. Οι διατάξεις του της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.) 
3. Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν.3731 / 08 οι οποίες διατηρήθηκαν  σε ισχύ µε 

την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 
5. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 
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6. Οι διατάξεις του Β.∆. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού ∆ήµων και 

Κοινοτήτων»  
 

Ακολούθως διεξάγονται συζητήσεις, εκφράζονται διάφορες απόψεις και ο Πρόεδρος δίνει τις 
απαραίτητες εξηγήσεις,  όπως αυτές καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
 
Τέλος  ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
 
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

 αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές, 

 αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 
1. την  υπ΄ αρ. πρωτ. 2877/21-11-2017 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 
2. το υπ’ αριθµόν πρωτοκ. 2873/21-11-2017 αίτηµα του Τµήµατος Πολιτιστικών Αθλητικών 

δραστηριοτήτων & Νεολαίας του Ο.Π.Α.Ν., το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ, 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.) 
4. τις διατάξεις του άρθρου 118 του νέου Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις 

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών  όπως ισχύει 
5. τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.) όπως προστέθηκε µε την 

παράγραφο13 του άρθρου 20 του Ν.3731 / 08 και διατηρήθηκε  σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της 
παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 

6. διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του 
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

7. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
8. τις διατάξεις του Β.∆. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού ∆ήµων 

και Κοινοτήτων 
9. τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013) 

«Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Επί των -8- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας  

1. Την έγκριση της διενέργειας της προµήθειας διαφόρων αγαθών, διαφηµιστικό υλικό, 
επαίνους, είδη χριστουγεννιάτικου στολισµού, κ.λ.π. για την παρουσίαση «ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ» το οποίο έχει προγραµµατιστεί να διεξαχθεί στον Αστέρα στις 17 
∆εκεµβρίου 2017    µε τη συνδροµή των παιδιών του Ωδείου στο πλαίσιο των εορταστικών 
ηµερών των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς, έτους 2017. 

2. Την έγκριση της διενέργειας της προµήθειας διαφόρων υλικών χειροτεχνίας κεριά, 
ακρυλικά χρώµατα και χρώµατα κιµωλίας, πιστόλι θερµοκόλλησης, πηλό, προϊόντα κοπής, 
τραπεζοµάντηλα, χαρτόνια κ.λ.π. για χριστουγεννιάτικες κατασκευές, στολίδια, 
κουλουράκια παιχνίδια τα οποία απευθύνονται σε παιδιά τις ηµέρες των εορτών των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στο πλαίσιο δηµιουργικής απασχόλησης. 

3. Την έγκριση της διενέργειας της προµήθειας µουσαµά µε µηχανισµό για την προβολή και 
παρουσίαση παιδικού βιβλίου και έκθεσης ζωγραφικής παιδιών τα οποία θα 
πραγµατοποιηθούν στις 23 ∆εκεµβρίου 2017 στο Παναιτώλιο. 

4. Την έγκριση της διενέργειας της προµήθειας 13/φυλλων ηµερολογίων µε σπιράλ και 
άγκιστρο τα οποία θα διατίθονται δωρεάν στους πολίτες του ∆ήµου µας µε εκθέµατα έργα 
σηµαντικών ζωγράφων, για την ετήσια έκθεση ζωγραφικής η οποία θα διεξαχθεί τον 
Ιανουάριο στο πλαίσιο των παραπάνω εορταστικών ηµερών. 

5. Την έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης των πιστώσεων των κωδικών δαπανών  του 
προϋπολογισµού 15.6471.0001 µε τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» ύψους 
818,40 ευρώ συµπερ/µένου του Φ.Π.Α., 00.6431.0001 µε τίτλο «Έξοδα ενηµέρωσης και 
προβολής δραστηριοτήτων Ο.Π.Α.Ν.» ύψους 2.232,00 ευρώ συµπερ/µένου του Φ.Π.Α. & 
006434.0001 µε τίτλο «Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων» ύψους 248,00 ευρώ 
συµπερ/µένου του Φ.Π.Α.,  στους οποίους υπάρχουν διαθέσιµες και επαρκείς πιστώσεις 
για την αντιµετώπιση των δαπανών αυτών, 

6. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω 

7. Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της προµήθειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16 
(ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών  όπως ισχύει 
µε απευθείας ανάθεση µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά βάση τιµής. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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Α. ΠΙΝΑΚΑΣ  

Α1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΕΠΑΙΝΟΙ, ΣΤΟΛΙ∆ΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ» ΣΤΙΣ 17/12/2017 ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΕΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 
Κ.Α.∆. 15.6471.0001,  CPV : 39298900-6 «∆ιάφορα είδη διακόσµησης», 18530000-3 «βραβεία» 

Α/
Α 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 
€ 

1 
Έπαινοι για τα παιδιά που θα 
συµµετέχουν στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ  

∆ιάσταση Α4, ποιότητα 
χαρτιού 200γρ. βέλβετ, 

εκτύπωση έγχρωµη 
200 0,5 100,00 

2 
∆ιάφορα υλικά για 
χριστουγεννιάτικο στόλισµα για το 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ 

∆ιάφορα φωτάκια, στολίδια, γιρλάντες ποικιλία 
χρωµάτων και µεγέθους, κ.λ.π. 

200,00 

                                                            ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 300,00 € 

                                                                                            Φ.Π.Α. 24% 72,00 € 

                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α                       372,00 € 

 
 

Α2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε∆ΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ «ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ» ΣΤΙΣ 17/12/2017 ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΕΝΟΨΗ ΤΩΝ 
ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 
Κ.Α.∆. 00.6434.0001,  CPV : 15812200-5  «Γλυκά» 

Α/
Α 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 
€ 

1 
Προµήθεια εδεσµάτων (χιονούλες) 
για τους συµµετέχοντες στο 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ 

Γλυκά εδέσµατα µε 
ινδοκάρυδο 

250 0,80 200,00 

                                                   ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Τµχ. 250 200,00 € 

                                                                                            Φ.Π.Α. 24% 48,00 € 

                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α                       248,00 € 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ  

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΕΡΙΑ, ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΠΗΣ 
Κ.Λ.Π.) ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
Κ.Α.∆. 15.6471.0001,  CPV : 37800000-6  «Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας» 

Α/
Α 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ-
∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 
€ 

1 ΚΕΡΙΑ ΡΕΣΩ  
Συσκευασία (50ΤΕΜ), χρόνος καύσης 

4 – 5 ώρες 
4 3,8 15,2 

2 ΧΡΥΣΟ ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ  ∆ιαστάσεις: 50Χ200cm 10 0,38 3,8 

3 
ΨΑΛΙ∆ΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ  

∆ιαστάσεις : 13cm 10 0,54 5,40 

4 ΨΑΛΙ∆ΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
21 εκ. περίπου, ανοξείδωτο µε 

πλαστική λαβή 
5 0,76 3,8 

5 
ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟΣ ΠΗΛΟΣ 
BASIC (500gr) 

Συσκευασία (500gr) 6 2,7 16,20 

6 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΙΜΩΛΙΑΣ 
(300ml) 

Αποχρώσεις: light lilac-ivory-yellow-
brown-indico blue-grey-vintage pink-

black-cappuccino-apricot 
10 3,73 37,3 

7 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΚΕΡΙΟΥ  
Τύπου : ROLLCUTTER 

διάσταση:13mmx13,5 cm 
1 2,13 2,13 

8 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΠΗΣ ΚΕΡΙΟΥ  
Τύπου : ROLLCUTTER διάσταση: 

19mmx12,5 cm 
1 2,13 2,13 

9 
ΚΟΛΛΑ DECOUPAGE ΜΕ 
ΒΕΡΝΙΚΙ  

Σε σωληνάριο (500ml) 2 6,46 12,92 

10 GESSO (1000ml) Απόχρωση: primer white 3 5,25 15,75 

ΑΔΑ: Ω2ΞΚΟΛ04-330





 

 

11 ΠΑΤΙΝΑ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ( 50ml) Αποχρώσεις: green  - brown 2 2,66 5,32 

12 ΠΑΤΙΝΑ ΚΕΡΙΟΥ ( 25ml) Αποχρώσεις: copper - antique 2 3,2 6,40 

13 ΚΑΣΙΑ ΚΑΦΕ  Συσκευασία 100gr 2 1,5 3,00 

14 ΠΙΝΕΛΑ ΠΛΑΚΕ  
Από φυσική τρίχα χοίρου, διάσταση 

1,25 cm 
5 1,07 5,35 

15 ΠΙΝΕΛΑ ΠΛΑΚΕ  
Από φυσική τρίχα χοίρου, διάσταση 

2,5 cm 
5 1,3 6,50 

16 ΠΙΝΕΛΑ ΠΛΑΚΕ  
Από φυσική τρίχα χοίρου, διάσταση 

3,75 cm 
5 1,75 8,75 

17 
ΡΑΒ∆ΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜ) 

∆ιαστάσεις: 11mmx20cm 12 1,9 22,8 

18 
ΠΙΣΤΟΛΙ 
ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ  

Ισχύς: 20WATT 2 2,28 4,56 

19 
ΠΙΣΤΟΛΙ 
ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 
60WATT 

Ισχύς: 60WATT 2 3,8 7,6 

20 
ΖΕΛΑΤΙΝΗ 
ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΗ  

∆ιάσταση Α4, διάφανη 20 1,45 29,00 

21 
ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΜΑΡΜΑΡΟΓΡΑΦΙΑΣ 20ml 

∆ιάφορα χρώµατα 10 2,40 24,00 

22 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 12ΦΥΛΛΑ 
ΤΟΙΧΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

∆ιάσταση: 9,5Χ6,5 cm 2 7,98 15,96 

23 
ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΕ 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 120ml  

Αποχρώσεις: naples yellow-cadmium 
orange hue-turquoise-raw umber-

cadmium green deep hue-cadmium 
red deep hue-permanent violet 

reddish-flesh tint 

8 3,2 25,60 

24 
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Για προφύλαξη από µικροοργανισµούς 1 3,8 3,8 

25 

ΣΚΟΥΦΑΚΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ 
ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Για προφύλαξη από µικροοργανισµούς 1 3,8 3,8 

26 
ΥΓΡΑ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 80 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Υποαλλεργικά, χωρίς οινόπνευµα µε 
ουδέτερο PH 

3 1,52 4,56 

27 ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ  
Υλικό µουσαµάς, ∆ιάσταση: 180Χ240 

cm 
3 4,18 12,54 

28 
ΧΡΩΜΑ DECORFIN RELIEF  
ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 

Απόχρωση: GOLD 801-SILVEL 800 4 3,04 12,16 

29 
ΧΑΡΤΙΝΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 
ΛΕΥΚΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΚΙΛΟΥ) 

Χρώµα: Λευκό, διάσταση: 6,5Χ16,5 
cm 

1 3,8 3,8 

30 ΤΕΜΠΕΡΑ (1000ML) 
Αποχρώσεις: άσπρο 2 τεµ.-µαύρο-

κόκκινο-κίτρινο 2 τεµ.-µπλε-πράσινο-
µώβ-όχρα 

10 7,6 76 

31 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ (220gr) 
∆ιάσταση:  50Χ70 cm Αποχρώσεις: 

γαλάζιο 20τεµ.-µωβ 20 τεµ.-κίτρινο 20 
τεµ.-λαχανί 20 τεµ. 

80 0,76 60,8 

32 
ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(συσκ.25 τεµ.)  

∆ιάσταση: Α4  2 7,6 15,2 

33 
ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 
DECOUPAGE (300ml) 

Αποχρώσεις: white(2 τεµ.)-punch-ice 
blue-mohito green 

5 7,6 38 

                                                      ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Τµχ. 239 360,00 € 

                                                                                            Φ.Π.Α. 24% 86,40 € 

                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α                       446,40 € 

 

ΑΔΑ: Ω2ΞΚΟΛ04-330





 

 

 

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ  

Γ.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΑΜΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ & ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 
23/12/2017 ΣΤΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ ΕΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 
(Κ.Α.∆. 00.6431.0001 ,  CPV:  39522110-1 «Μουσαµάδες»)          

Α/
Α 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 
€ 

1 

Προµήθεια ROLL UP BANNER 
(µηχανισµός και µουσαµάς) ο 
οποίος θα τοποθετηθεί στην είσοδο 
του Παναιτώλιου µε θέµα από την 
παρουσίαση του παιδικού βιβλίου 
και εκθέµατα ζωγραφικής παιδιών  

∆ιάσταση 80X200 εκ. µε 
µηχανισµό 

1 100 100,00 

                                                    ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Τµχ. 1 100,00 € 

                                                                                 Φ.Π.Α. 24 % 24,00 € 

                                                                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ΠΙΝΑΚΑ Γ.   ΜΕ Φ.Π.Α. 124,00 € 

 

∆. ΠΙΝΑΚΑΣ  

∆.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΑΝΟ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ ΤΟΝ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ  
(Κ.Α.∆. 00.6431.0001 ,  CPV:  30199792 - 8 «Ηµερολόγια»,  39522110-1 «Μουσαµάδες» )          

Α/
Α 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆

ΟΣ 

∆ΑΠΑ-ΝΗ 
€ 

1 

Προµήθεια 13/φύλλων ηµερολογίων 
µε σπιράλ και άγκιστρο το οποίο θα 
διατίθεται δωρεάν στους πολίτες του 
∆ήµου µας µε εκθέµατα έργα 
σηµαντικών ζωγράφων από την 
Τέχνη & τον Πολιτισµό 

Σχήµα 34Χ48 εκ. µε σώµα 13 
φύλλων, σε χαρτί βέλβετ 150 
γρ, εκτύπωση µίας (1) όψης 
µε 4 χρώµατα (cmyk) και 
πλάτη µε χαρτόνι κουσέ 
(λευκή ράχη) 400 γρ. 

ατύπωτο. 

1000 1,62 1620,00 

2 

Προµήθεια ROLL UP BANNER 
(µουσαµάς) ο οποίος θα τοποθετηθεί 
στην είσοδο του Παναιτώλιου σε 
υπάρχοντα µηχανισµό   

∆ιάσταση 80X200 εκ.  1 80,00 € 80,00 € 

                                                    ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Τµχ. 1001 1.700,00 € 

                                                                                 Φ.Π.Α. 24 % 408,00 € 

                                                                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ΠΙΝΑΚΑ Γ.   ΜΕ Φ.Π.Α. 2108,00 € 

 
 
Στο ανωτέρω κόστος ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να συµπεριλάβει όλα τα έξοδα που µπορεί να 
απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκυρη παράδοση των ανωτέρω αγαθών στον Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου 
Νέας Ιωνίας, συµπεριλαµβανοµένου και των τυχόν εξόδων αλληλογραφίας, µεταφοράς αγαθών, ασφάλισης, 
αµοιβής, µετακίνησης, διαµονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των συνεργατών που θα απασχολήσει 
κ.α. 

 
 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ύπαρξη πιστώσεων : 

Για την προµήθεια των παραπάνω αγαθών (όπως υλικά χειροτεχνίας) για στήσιµο των εκθέσεων ζωγραφικής 

και διαφόρων κατασκευών που λαµβάνουν µέρος για τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια των εορταστικών 

ηµερών, χριστουγεννιάτικα στολίδια, έπαινοι, πανό, αναψυκτικά, 13/φύλλα ηµερολόγια σπιράλ µε θέµατα 

από τον Πολιτισµό & τον Αθλητισµό, υπάρχουν διαθέσιµες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του Ο.Π.Α.Ν. 

του ∆ήµου µας οικονοµικού έτους 2017. 

Φορέας χρηµατοδότησης : 

Η δαπάνη για την προµήθεια, διαφόρων υλικών χειροτεχνίας για παιδικές κατασκευές, έπαινοι πανό κ.λ.π. 

για την  παρουσίαση παιδικού φεστιβάλ χορωδίας, παρουσίαση παιδικού βιβλίου, έκθεσης ζωγραφικής 

παιδιών & 13/φυλλων ηµερολογίων, διαφηµιστικό υλικό για την έκθεση ζωγραφικής σηµαντικών 

ζωγράφων, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. 

ΑΔΑ: Ω2ΞΚΟΛ04-330





 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου : 

Η επιλογή του ή των αναδόχου/χων, θα γίνει µετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη 
των συµµετεχόντων µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν : (π.χ. : όλοι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, εταιρείες ή/και οι ενώσεις εταιρειών 
που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο κλάδο παραγωγής ή/και εµπορίας αγαθών – ή που διαθέτουν 
πιστοποίηση ποιότητας στην παραγωγή αντίστοιχων προϊόντων ή παρεχόµενων υπηρεσιών και έχουν τις 
απαιτούµενες, από την ισχύουσα κείµενη νοµοθεσία, άδειες.) 
   
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας : 

Απευθείας ανάθεση µε απόφαση Προέδρου του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 
προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 & την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 
3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, και τον Ν. 4412/16 
(ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών  όπως ισχύει, µετά από την 
συλλογή προσφορών από τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελµατίες του 
αντίστοιχου κλάδου. 
 
Συµβατικά Στοιχεία: 

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κοµµάτι αυτής, κατά 

σειρά ισχύος, είναι: 

 Η απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας 

 Η προσφορά του µειοδότη (Τεχνική και Οικονοµική) 
 
Έγκριση Αποτελέσµατος – Ανακοίνωση Κατακύρωσης: 

 Για την έγκριση του αποτελέσµατος αποφασίζει ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας. 

 Στον προµηθευτή στον οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση που θα 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:  

- το προς προµήθεια είδος (υλικό) 
- την ποσότητα ανά είδος (υλικό) 
- την τιµή ανά είδος (υλικό) 
- τον φορέα για τον οποίο προορίζεται η προµήθεια 
- τις τεχνικές προδιαγραφές όπως εκείνες θα προσδιοριστούν µε απόφαση του ∆.Σ. 

               του Ο.Π.Α.Ν. του ∆ήµου Ν. Ιωνίας 
- τα στοιχεία της απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Α.Ν.  
- την προθεσµία υπογραφής του συµφωνητικού 
 

Συµφωνητικό: 

Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την 
ηµεροµηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή του σχετικού 
συµφωνητικού. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσµίας. 

Το συµφωνητικό καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη.  

Το συµφωνητικό συντάσσεται µε τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και στην προσφορά του µειοδότη 
που έγινε αποδεκτή από την κατά νόµο επιτροπή. Το συµφωνητικό δεν µπορεί να περιέχει όρους 
αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής : 

1. Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής του συµφωνητικού 
2. Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους 
3. Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες 
4. Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα 
5. Την συµφωνηθείσα τιµή 
6. Τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών 
7. Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του µειοδότη 
8. Τον τρόπο παραλαβής & παρακολούθησης της προµήθειας 
9. Τον τρόπο πληρωµής 
10. Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών 
11. Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος 
 

Το συµφωνητικό τροποποιείται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν και 
τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, εκτός αν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως δοθεί παράταση του χρόνου 
παράδοσης. 
 

Χρόνος Παράδοσης – Τρόπος πληρωµής: 

Η παράδοση θα γίνεται εφάπαξ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 και µέσα σε 
διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή του συµφωνητικού.  

Η πληρωµή της αξίας των αγαθών (άρθρο 200 του Ν. 4412/2016) θα γίνει µετά την έκδοση από τον 
οικονοµικό φορέα των νόµιµων φορολογικών στοιχείων (σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα βιβλίων και 
στοιχείων) και την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων από το λογιστήριο του ΟΠΑΝ, ενώ δεν θα υπερβεί τις 
τριάντα (30) ηµέρες από την έκδοση του παραστατικού (παράγραφος Ζ’, άρθρου 1, Ν. 4152/13).  
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Ο οικονοµικός φορέας επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και δεν µπορεί να προκύψει από 
µέρους του ουδεµία επιλέον απαίτηση ως αποζηµίωση για τις κρατήσεις αυτές. 
 
Τόπος Παράδοσης: 

Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας επί των α. Λ. Ηρακλείου 268 (1ος 
όροφος), β. Λ. Ηρακλείου 264 (4ος όροφος) ή όπου αλλού υποδείξει ο Ο.Π.Α.Ν.. 
 
Παραλαβή Υλικών: 

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 από την 
αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών που έχει οριστεί µε 
την 9/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έτους 2017, σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 65 
του Ν.3852/2010 & τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 µετά από µακροσκοπικό 
έλεγχο. 
 
Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προµήθειας : 

Το Νοµικό Πρόσωπο δεν είναι υποχρεωµένο να παραλάβει το σύνολο των ποσοτήτων που αντιστοιχούν στο 
συµβατικό ποσό παρά µόνο σύµφωνα µε τις ανάγκες. 

Θεσµικό Πλαίσιο που διέπει την προµήθεια : 

1. Οι διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών  όπως ισχύει 

2. Οι διατάξεις του της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.) 
3. Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν.3731 / 08 οι οποίες διατηρήθηκαν  σε ισχύ 

µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 
5. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 
6. Οι διατάξεις του Β.∆. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού ∆ήµων 

και Κοινοτήτων» 
 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια µέρα. 

 
          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ 
         

 
 
         Σπύρος Αµανατίδης 
     ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 
Ακριβές  αντίγραφο από τα πρακτικά 
        Νέα Ιωνία, αυθηµερόν 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
    
        Σπύρος Αµανατίδης 
   ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

1. Γεώργιος Καρυπίδης 

2. ∆ηµήτριος Γεωργούδης 

3. Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 

4. Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης 

5. Κωνσταντίνος Μωρίκης (αναπλ. µέλος 
του κ. Λάζαρου Βουδούρη) 

6. Κωνσταντίνος Ρίζος 

7. Σωτήρης Σκευοφύλακας 
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