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του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 18 από 15/12/2017 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε 
την υπ΄ αριθµ. 18/3058/11-12-2017 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 πέντε (5) Η/Υ γραφείου, πέντε (5) οθονών, ενός (1) 

φορητού Η/Υ (laptop), και δεκαπέντε (15) αδειών λογισµικού γραφείου για τις ανάγκες 
λειτουργίας των διοικητικών τµηµάτων, της γραµµατειακής υποστήριξης και των λοιπών 
τµηµάτων του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) ∆ήµου Ν. Ιωνίας Β) 

Έγκριση της µε αριθµ. πρωτ. 39011/28-11-2017 µελέτης του Αυτοτελές Τµήµατος 
Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής ∆ήµου Ν. Ιωνίας που αφορά στην προµήθεια 
πέντε (5) Η/Υ γραφείου, πέντε (5) οθονών, ενός (1) φορητού Η/Υ (laptop), και δεκαπέντε (15) 

αδειών λογισµικού γραφείου για τις ανάγκες λειτουργίας του Ο.Π.Α.Ν. οικ. έτους 2017 η οποία 
και επισυνάπτεται Γ) Έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού ύψους 

10.230,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.∆. 
15.7134.0001 µε τίτλο  « Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 

λογισµικά » του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 και ∆) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.» 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 

                                                                   ΜΕΛΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ,  ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ (και ο αναπληρωτής του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΙΚΗΣ), 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

 

∆εν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από τα σχετικά 

αποδεικτικά επίδοσης 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. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΞΑ∆ΑΚΤΥΛΟΣ),  ο κ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ), 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), 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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 3054/11-12-2017 
εισήγηση µε θέµα: «Α) Έγκριση της διενέργειας της προµήθειας πέντε (5) Η/Υ γραφείου, πέντε (5) 
οθονών, ενός (1) φορητού Η/Υ (laptop), και δεκαπέντε (15) αδειών λογισµικού γραφείου για τις 
ανάγκες λειτουργίας των διοικητικών τµηµάτων, της γραµµατειακής υποστήριξης και των 
λοιπών τµηµάτων του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) ∆ήµου Ν. Ιωνίας. 

Β) Έγκριση της µε αριθµ. πρωτ. 39011/28-11-2017 µελέτης του Αυτοτελές Τµήµατος 
Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής ∆ήµου Ν. Ιωνίας που αφορά στην προµήθεια 
πέντε (5) Η/Υ γραφείου, πέντε (5) οθονών, ενός (1) φορητού Η/Υ (laptop), και δεκαπέντε (15) 
αδειών λογισµικού γραφείου για τις ανάγκες λειτουργίας του Ο.Π.Α.Ν. οικ. έτους 2017 η οποία 
και επισυνάπτεται. 
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Γ) Έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού ύψους 10.230,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.∆. 15.7134.0001 µε τίτλο  « 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά » του προϋπολογισµού 
οικ. έτους 2017. 

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

    Ο Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας θέλει να προβεί στην προµήθεια πέντε (5) Η/Υ γραφείου, πέντε (5) οθονών, 

ενός (1) φορητού Η/Υ (laptop), και δεκαπέντε (15) αδειών λογισµικού γραφείου για καθηµερινή χρήση και 

κάλυψη αναγκών λειτουργίας των διοικητικών τµηµάτων, της γραµµατειακής υποστήριξης και των λοιπών 

τµηµάτων του Νοµικού Προσώπου.  

     Το  Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής του ∆ήµου Ν. Ιωνίας µε την υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 39011/28-11-2017 Μελέτη καθόρισε την συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές 

και ενδεικτικό προϋπολογισµό για την προµήθεια πέντε (5) Η/Υ γραφείου, πέντε (5) οθονών, ενός (1) φορητού 

Η/Υ (laptop), και δεκαπέντε (15) αδειών λογισµικού γραφείου, για τις ανάγκες λειτουργίας του Ο.Π.Α.Ν. 

(Οργανισµός Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας) ∆ήµου Ν. Ιωνίας. 

     Με το υπ’ αριθµόν πρωτοκ. 2923/29-11-2017 αίτηµα της ∆/νσης Υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Ν., στο ΚΗΜ∆ΗΣ 

(παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016), γνωστοποιήθηκε η ανάγκη που αφορά στην προµήθεια πέντε (5) 

Η/Υ γραφείου, πέντε (5) οθονών, ενός (1) φορητού Η/Υ (laptop), και δεκαπέντε (15) αδειών λογισµικού 

γραφείου για καθηµερινή συχνή χρήση, δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο για τις ανάγκες λειτουργίας των 

διοικητικών τµηµάτων, της γραµµατειακής υποστήριξης και των λοιπών τµηµάτων του Νοµικού Προσώπου, 

ενδεικτικού κόστους ύψους 8.250,00 χωρίς Φ.Π.Α., συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού ύψους 

10.230,00 €, για το οικ. έτος 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 (Κ.Α.∆.) 15.7134.0001 ύψους 10.230,00 

€ µε το Φ.Π.Α., που αφορά στην προµήθεια πέντε (5) οθονών, ενός (1) φορητού Η/Υ (laptop), και δεκαπέντε 

(15) αδειών λογισµικού γραφείου για τις ανάγκες λειτουργίας των τµηµάτων του Νοµικού Προσώπου. 

     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. 

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. 

     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 
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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 

     Το Νοµικό Πρόσωπο δεν είναι υποχρεωµένο να παραλάβει το σύνολο των ποσοτήτων που αντιστοιχούν στο 

συµβατικό ποσό παρά µόνο σύµφωνα µε τις ανάγκες. 

Κατά συνέπεια και λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
Νοµικού µας Προσώπου, εισηγούµαστε προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο : 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια της προµήθειας πέντε (5) Η/Υ γραφείου, πέντε (5) οθονών, ενός (1) φορητού 

Η/Υ (laptop), και δεκαπέντε (15) αδειών λογισµικού γραφείου για καθηµερινή συχνή χρήση, δυνατότητα 

σύνδεσης στο διαδίκτυο για τις ανάγκες λειτουργίας των διοικητικών τµηµάτων, της γραµµατειακής 

υποστήριξης και των λοιπών τµηµάτων του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) ∆ήµου Ν. 

Ιωνίας έτους 2017. 

2. Να εγκρίνει την µε αριθµ. πρωτ. 39011/28-11-2017 µελέτη του Αυτοτελές Τµήµατος Προγραµµατισµού 

Οργάνωσης & Πληροφορικής ∆ήµου Ν. Ιωνίας, η οποία αφορά στην προµήθεια, πέντε (5) Η/Υ γραφείου, 

πέντε (5) οθονών, ενός (1) φορητού Η/Υ (laptop), και δεκαπέντε (15) αδειών λογισµικού γραφείου, για τις 

ανάγκες λειτουργίας του Ο.Π.Α.Ν. (Οργανισµός Πολιτισµού Άθλησης & Νεολαίας) ∆ήµου Ν. Ιωνίας την οποία 

ενέκρινε ο Πρόεδρος του Νοµικού προσώπου η οποία και επισυνάπτεται. 

3. Να εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση των πιστώσεων των κωδικών δαπανών του προϋπολογισµού :  

 15.7134.0001 µε τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ύψους 

10.230,00 ευρώ συµπερ/µένου του Φ.Π.Α. οικ. έτους 2017 

4. Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην µε αριθµ. 

πρωτ. 39011/2017 µελέτη που επισυνάπτεται στο κείµενο της παρούσας εισήγησης. 

5.  Να καθορίσει 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. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ          
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ        

Νέα Ιωνία,     28/11/2017 
                     Αρ.Πρωτ:      39011                        

ΘΕΜΑ: « Προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής για τις ανάγκες του ΟΠΑΝ» 
Προϋπολογισµός: 10.230,00 € 
Τίτλος ΚΑ: Αφορά προϋπολογισµό ΟΠΑΝ  

  

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

30213100-6   Φορητοί επιτραπέζιοι µικροϋπολογιστές 

30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 

48920000-3 Πακέτα λογισµικού αυτοµατισµών γραφείου 

  

ΜΜ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΤΤ ΗΗ   

Προµήθεια πέντε (5) Η/Υ γραφείου , πέντε (5) οθονών, ενός (1) φορητού Η/Υ (laptop), και 
δεκαπέντε (15) αδειών λογισµικού γραφείου για τις ανάγκες του ΟΠΑΝ  

Η παρούσα µελέτη (συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικός 
προϋπολογισµός) αφορά στην προµήθεια πέντε (5) Η/Υ γραφείου, πέντε (5) οθονών, ενός (1) φορητού Η/Υ 
(laptop), και δεκαπέντε (15) αδειών λογισµικού γραφείου για τις ανάγκες του ΟΠΑΝ.  

Τα προς προµήθεια είδη αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό 
των 10.230,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.                

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο της προµήθειας 

Η παρούσα µελέτη (συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικός 
προϋπολογισµός) αφορά στην προµήθεια πέντε (5) Η/Υ γραφείου, πέντε (5) οθονών, ενός (1) φορητού Η/Υ 
(laptop), και δεκαπέντε (15) αδειών λογισµικού γραφείου για τις ανάγκες του ΟΠΑΝ.  

Η πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισµού του ΟΠΑΝ του έτους 2017 και ο ενδεικτικός 
προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 10.230,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

 
Άρθρο 2 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τεύχος 
πρώτο) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ).  

Ο ανάδοχος θα αναδειχτεί κατόπιν αποφάσεως του αρµοδίου οργάνου και σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει χαµηλότερης τιµής µετά από κοινοποίηση σχετικής 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συλλογή προσφορών.  

Άρθρο 3 
Προσφορές 

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να προσφέρουν τα είδη όπως περιγράφονται 
αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. Η τιµή µονάδος της προσφοράς θα  είναι 
σταθερή και αµετάβλητη σε όλη τη διάρκεια της προµήθειας, δεν υπόκειται σε αναπροσαρµογή και θα 
εκφράζεται σε ευρώ.  

 
Άρθρο 4 
Σύµβαση 

Αµέσως µετά την επίσηµη κατακύρωση του αποτελέσµατος ο ανάδοχος της προµήθειας θα κληθεί 
από την αρµόδια Υπηρεσία για την υπογραφή της σύµβασης. 
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Άρθρο 5 
Εγγύηση 

Όλα τα προϊόντα –πλην του λογισµικού - θα πρέπει να διατεθούν µε εγγύηση καλής λειτουργίας 
διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών . 

Άρθρο 6 
Παράδοση-Παραλαβή 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής 
σύµβασης. Τόπος παράδοσης ορίζεται ο Οργανισµός Πολιτισµού Άθλησης και Νεολαίας του ∆ήµου Νέας 
Ιωνίας σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αρµόδια Υπηρεσία.  

Άρθρο 7 
Πληρωµή Αναδόχου 

Η πληρωµή του αναδόχου γίνεται µε την έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος ύστερα από 
την οριστική παραλαβή της προµήθειας και την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, σύµφωνα µε 
τις σχετικές εκ του νόµου προβλεπόµενες διατάξεις. 

Άρθρο 8 
Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους, τους βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις  και 
δεν µπορεί να προκύψει από µέρους του ουδεµία επιπλέον απαίτηση ως αποζηµίωση για τις κρατήσεις αυτές. 

Άρθρο 9 
Λοιπές διατάξεις 

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας όπως ακριβώς ισχύουν. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Γενικοί Όροι 

Τα προσφερόµενα προϊόντα υλισµικού (hardware) θα πρέπει να πληρούν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
που περιγράφονται στις απαιτήσεις του κάθε προϊόντος και επιπλέον να ισχύουν και τα παρακάτω: 

 Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή για λόγους οµοιοµορφίας και 

διαχείρισης. 

 Όλα τα µηχανήµατα θα πρέπει να είναι καινούρια και αµεταχείριστα, όχι ανακατασκευασµένα µε 

εξαρτήµατα προερχόµενα από δεύτερη επεξεργασία, στη συσκευασία που προβλέπει ο 

κατασκευαστής τους.  

 Κάθε µοντέλο θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα επίσηµα φυλλάδια του 

κατασκευαστή που τεκµηριώνουν τη συµµόρφωση µε τις τεχνικές απαιτήσεις µε σχετική 

παραποµπή.  Αν κάποιο τεχνικό χαρακτηριστικό δεν τεκµηριώνεται από τα παραπάνω φυλλάδια 

τότε θα πρέπει να προσκοµιστεί έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του επίσηµου 

αντιπροσώπου του που να βεβαιώνει τη συµµόρφωση του προϊόντος µε το τεχνικό χαρακτηριστικό.  

Στην περίπτωση αυτή, η επιστολή και κάθε σχετικό µε την προµήθεια πιστοποιητικό πρέπει να είναι 

υποχρεωτικά πρωτότυπη. Επίσης πρέπει να αναγράφεται η ιδιότητα του υπογράφοντος καθώς να 

υπάρχει και η δυνατότητα επικοινωνίας µε τον υπογράφοντα για επαλήθευση. Επιστολές που δεν 

είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται. 

 Κάθε µοντέλο θα πρέπει κατά την παράδοσή του να συνοδεύεται από τα επίσηµα εγχειρίδια 

εγκατάστασης ή/και λειτουργίας του κατασκευαστή τουλάχιστον στην Ελληνική και την Αγγλική 

γλώσσα.  

 Ο ΟΠΑΝ διατηρεί το δικαίωµα να διασταυρώσει τη γνησιότητα των εγγράφων που υποβάλλονται 

καθώς και κάθε σχετικής πληροφορίας. 

 Γίνονται δεκτές µόνο προσφορές που αφορούν στο σύνολο της ζητούµενης ποσότητας και όλων των 

ζητούµενων ειδών. ∆ε θα γίνουν δεκτές προσφορές για µέρος των ζητούµενων ειδών. 

 Για  όλα τα προϊόντα θα πρέπει θα πρέπει να προσκοµιστεί υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού 

φορέα προς τον ΟΠΑΝ ότι το µοντέλο δεν έχει αποσυρθεί ή είναι υπό απόσυρση.  

  Όλα τα µηχανήµατα θα συνοδεύονται από όλα τα παρελκόµενα (καλώδια σύνδεσης, ρεύµατος, 

κλπ)  και θα είναι έτοιµα προς χρήση. 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένος σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001. 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένος συνεργάτης και επίσηµος µεταπωλητής της 

κατασκευάστριας εταιρείας των προϊόντων που προσφέρει. 

 Όλοι οι παραπάνω όροι είναι απαιτητοί µε ποινή αποκλεισµού. 

Οι αναλυτικές προδιαγραφές για κάθε είδος περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν: 
 
Α. Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές γραφείου 
 

A/A ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ     

1 
EPEAT ΝΑΙ 

    

2 
ENERGY STAR NAI 

    

3 
RoHS NAI 

    

4 
WEEE NAI 

    

5 
CE NAI 

    

6 
ISO 9001 NAI 

    

7 
ISO 14001 NAI 

    

8 
ISO 27001 (Security 
Management) 

NAI 
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ΓΕΝΙΚΑ     

9 

Να αναφερθούν: Τύπος, 
Κατασκευαστής, Σειρά, 
Μοντέλο και χρόνος 
ανακοίνωσης του 

ΝΑΙ     

10 

Το µοντέλο θα πρέπει να 
βρίσκεται σε παραγωγή από τον 
κατασκευαστή του τη χρονική 
στιγµή υποβολής της 
προσφοράς. ∆ηλαδή δεν πρέπει 
να έχει σταµατήσει η παραγωγή 
του ή να έχει ανακοινωθεί 
ηµεροµηνία που θα περιέλθει 
σε κατάσταση End Of Life. 

NAI     

ΠΛΑΙΣΙΟ (CHASSIS) 

11 
Τύπος πλαισίου SFF 

    

12 
Βάρος <=6Kg 

    

13 
Αισθητήρας παραβίασης σασσί ΝΑΙ 

    

14 
Κλείδωµα σασσί ΝΑΙ 

    

  
ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ 

15 
Αριθµός επεξεργαστών >=1 

    

16 
Trusted Platform Module  NAI 

    

17 

∆υνατότητα Setup/ BIOS 
Password 

ΝΑΙ 

    

18 

Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη ≥ 32GB 

    

19 
∆ιαθέσιµα DIMM Slots ≥2 

    

20 
Half Height PCI Express x16  >=1 

    

21 

Half Height PCI Express x1 ή 
µεγαλύτερο 

>=1 

    

  
    

    

  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 

22 

Τύπος επεξεργαστή 64 bit Intel Core 
i3 7ης γενιάς ή 
ισχυρότερος     

23 
Αριθµός πυρήνων >=2 

    

24 
Συχνότητα λειτουργίας >=3.9GHz 

    

25 
Cache >=3MB 

    

  

ΜΝΗΜΗ 

26 
Τεχνολογία µνήµης DDR4 

    

27 
Προσφερόµενη µνήµη >= 4GB in 1 

SIMM     

28 
Συχνότητα λειτουργίας >= 2400MHz 

    

  

ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

29 Οδηγός DVD+RW εσωτερικός 1     

  
ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ 

30 
Πλήθος προσφερόµενων 
σκληρών δίσκων 2.5” 

>=1 
    

31 

Τύπος και χωρητικότητα 
σκληρού δίσκου 

≥500GB spin 
disk ή >= 120GB 

SSD     
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32 
∆ίαυλος Επικοινωνίας SATA IIΙ 

    

  
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ 

33 
Ρεύµα δικτύου 220V, 50-60Hz     

34 
Ισχύς ≤200W 

    

35 
Efficiency ≥ 85% 

    

  

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 

36 
Ενσωµατωµένη στον 
επεξεργαστή  

ΝΑΙ 
    

37 
Ανάλυση Τουλάχιστον 

1920X1080     

38 
VGA 1 

    

  
ΗΧΟΣ 

39 Ενσωµατωµένο κύκλωµα ήχου ΝΑΙ     

  
ΥΠΟ∆ΟΧΕΣ/ ΘΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

40 
Θύρες δικτύου Ethernet 
ταχύτητας 10/100/1000Mbps 

≥1 
    

41 
Αριθµός εξωτερικών USB 2.0 
θυρών (συνολικά) 

≥4 
    

42 
Αριθµός εξωτερικών USB 3.0 
θυρών (συνολικά) 

≥4 
    

  
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 

43 

Πληκτρολόγιο τύπου QWERTY 
µε Ελληνικά και Λατινικά 
Πλήκτρα 

NAI 

    

44 
Του ιδίου κατασκευαστή µε το 
κυρίως σύστηµα-πλαίσιο. 

ΝΑΙ 
    

  
ΠΟΝΤΙΚΙ 

45 
Οπτικής Τεχνολογίας NAI 

    

46 
Τριών πλήκτρων µε ρόδα 
κύλισης 

ΝΑΙ 
    

47 
Υποδοχή σύνδεσης USB NAI 

    

48 

Του ιδίου κατασκευαστή µε το 
κυρίως σύστηµα-πλαίσιο. 

ΝΑΙ 

    

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

49 

Ο προσφερόµενος Η/Υ να 
φέρει το λειτουργικό σύστηµα 
Microsoft Windows 10 PRO 

64bit µε δικαίωµα downgrade 
σε Windows 7 Pro 64bit 

NAI     

50 
Ετικέτα Νοµιµότητας Windows NAI     

  
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

51 

Να προσφερθούν όλα τα 
καλώδια και τα αναγκαία 
προγράµµατα-οδηγοί για την 
ορθή και απρόσκοπτη 
λειτουργία του Η/Υ. 

ΝΑΙ 

    

  
ΕΓΓΥΗΣΗ 

52 

Ο προσφερόµενος εξοπλισµός 
θα πρέπει να καλύπτεται από 
εγγύηση από τον κατασκευαστή 
του συστήµατος για αριθµό 
ετών: 

≥5 

    

ΑΔΑ: 75Π9ΟΛ04-ΓΦΒ





53 

Εγγύηση για ανταλλακτικά και 
εργασία µε επιτόπου επισκευή 
(On Site) την επόµενη εργάσιµη 
ηµέρα από τον κατασκευαστή.  

ΝΑΙ 

    

54 

Η προσφερόµενη εγγύηση - 
τεχνική υποστήριξη θα πρέπει 
να προσφέρεται και να 
αποδεικνύεται µε κωδικό και 
δήλωση από τον κατασκευαστή  

ΝΑΙ 

    

 
 
 

Β. Οθόνες 
 

ΜΟΝΤΕΛΟ: Σηµειώστε εδώ το µοντέλο 

A/A ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ     

1 ENERGY STAR NAI 
    

2 RoHS NAI 
    

3 CE NAI 
    

4 ISO 9001 NAI 
    

5 ISO 14001 NAI 
    

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ     

6 
Να αναφερθεί ο 
κατασκευαστής και το µοντέλο 

ΝΑΙ     

7 Τύπος οθόνης LED     

8 Τύπος Σύνδεσης τουλάχιστον VGA     

9 ∆ιαγώνιος  >=21.5 in      

10 Βήµα εικονοστοιχείων 
>= 1920 x 1080 
pixels, @60Hz 

    

11 Display technology TN     

12 Λόγος διαστάσεων 16:9     

13 Αντίθεση >=600:1     

14 Αριθµός χρωµάτων οθόνης >=15 million colours     

15 Φωτεινότητα οθόνης >=200 cd/m² 
    

16 Κατανάλωση ισχύος <=20 W 
    

17 Χρόνος απόκρισης ανανέωσης 
<=5 ms 

    

18 Tilt adjustment Ναι 
    

ΕΓΓΥΗΣΗ     

19 

Ο προσφερόµενος εξοπλισµός 
θα πρέπει να καλύπτεται από 
εγγύηση για αριθµό ετών: 

≥5 

    

20 
Τύπος εγγύησης on site - 

replacement     

21 

Η προσφερόµενη εγγύηση - 
τεχνική υποστήριξη θα πρέπει 
να προσφέρεται και να 
αποδεικνύεται µε κωδικό και 
δήλωση από τον κατασκευαστή 

ΝΑΙ 
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Γ. Φορητός Υπολογιστής 
 
 

A/A ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ     

1 
EPEAT ΝΑΙ 

    

2 
ENERGY STAR NAI 

    

3 
RoHS NAI 

    

4 
WEEE NAI 

    

5 
CE NAI 

    

6 
ISO 9001 NAI 

    

7 
ISO 14001 NAI 

    

8 

ISO 27001 (Security 
Management) 

NAI 

    

ΓΕΝΙΚΑ 

9 Να αναφερθούν: Τύπος, 
Κατασκευαστής, Σειρά, 
Μοντέλο και χρόνος 
ανακοίνωσης του 

ΝΑΙ     

10 Το µοντέλο θα πρέπει να 
βρίσκεται σε παραγωγή 
από τον κατασκευαστή 
του τη χρονική στιγµή 
υποβολής της 
προσφοράς. ∆ηλαδή δεν 
πρέπει να έχει 
σταµατήσει η παραγωγή 
του ή να έχει 
ανακοινωθεί 
ηµεροµηνία που θα 
περιέλθει σε κατάσταση 
End Of Life. 

      

ΠΛΑΙΣΙΟ (CHASSIS) 

11 
∆ιαστάσεις  (in) 

<=1 x 15.5 x 10.5     

12 
Βάρος <=2.5Kg 

    

13 
Lock Slot NAI 

    

ΟΘΟΝΗ 

14 
∆ιαστάσεις  >=15.6 in 

    

15 
Ανάλυση >=1366 x768 

    

16 
Anti-Glare ΝΑΙ 

    

  

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 

17 

Τύπος επεξεργαστή 64 bit Intel Core i3 6ης 
γενιάς ή 

ισχυρότερος/µεταγενέστερος     

18 
Αριθµός πυρήνων >=2 

    

19 
Συχνότητα λειτουργίας >=2 GHz 

    

20 
Cache >=3MB 

    

21 
Κατανάλωση <=15W 

    

  

ΜΝΗΜΗ 

22 
Τεχνολογία µνήµης DDR4 

    

23 
Μέγιστη Μνήµη >=16GB 
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24 

Προσφερόµενη µνήµη 
(εγκατεστηµένη σε ένα 
slot) 

>= 4GB 

    

25 
Συχνότητα λειτουργίας >= 2400MHz 

    

  
ΣΚΛΗΡΟΣ ∆ΙΣΚΟΣ 

26 

Πλήθος προσφερόµενων 
σκληρών δίσκων 2.5” 

>=1 

    

27 
Χωρητικότητα σκληρού 
δίσκου 

>=1 TB 
    

28 
∆ίαυλος Επικοινωνίας SATA 

    

  

ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) 

29 
Κάρτα γραφικών  ΝΑΙ 

    

30 
Ανάλυση >=1366 x768 

    

31 
Έξοδος HDMI 1 

    

32 
Ενσωµατωµένο 
κύκλωµα ήχου 

ΝΑΙ 
    

33 

Οπτικός ∆ίσκος 
ανάγνωσης/εγγραφής 

(DVD-RW) 

ΝΑΙ 

    

34 
Ηχεία >= 1 

    

35 
Audio Line In/Out NAI 

    

  
ΆΛΛΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

36 
Ενσωµατωµένη Κάµερα ΝΑΙ 

    

37 
Ανάλυση κάµερας >= 1 Mpixels 

    

38 
Security Lock ΝΑΙ 

    

39 
Admin Password NAI 

    

  

ΥΠΟ∆ΟΧΕΣ/ ΘΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

40 

Θύρες δικτύου Ethernet 
ταχύτητας 10/100 
Mbps 

≥1 

    

41 

Αριθµός εξωτερικών 
USB 2.0 θυρών 
(συνολικά) 

≥1 

    

42 

Αριθµός εξωτερικών 
USB 3.0 θυρών 
(συνολικά) 

≥2 

    

43 
Card Reader >=1 

    

44 
Bluetooth NAI 

    

45 
 Wi-Fi  NAI 

    

  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 

46 
Ενέργεια >=40WH 

    

  
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ 

47 
Ρεύµα Τροφοδοσίας 220V, 50-60Hz     

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

48 
Windows 10 pro, 64bit NAI     

  
ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

49 

Να προσφερθούν όλα τα 
καλώδια και τα 
αναγκαία 
προγράµµατα-οδηγοί 
για την ορθή και 
απρόσκοπτη λειτουργία 

του Η/Υ. 

ΝΑΙ 
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ΕΓΓΥΗΣΗ 

50 

Ο προσφερόµενος 
εξοπλισµός θα πρέπει να 
καλύπτεται από εγγύηση 
από τον κατασκευαστή 
του συστήµατος για 
αριθµό ετών: 

≥5 

    

51 

Εγγύηση για 
ανταλλακτικά και 
εργασία µε επιτόπου 
επισκευή (On Site) την 
επόµενη εργάσιµη 
ηµέρα από τον 
κατασκευαστή.  

ΝΑΙ 

    

52 

Η προσφερόµενη 
εγγύηση - τεχνική 
υποστήριξη θα πρέπει 
να προσφέρεται και να 
αποδεικνύεται µε 
κωδικό και δήλωση από 
τον κατασκευαστή 

ΝΑΙ 

    

 
 
 
∆. Λογισµικό αυτοµατισµού γραφείου 
 

Πακέτο MS-Office 2016, Home & Business Edition, Ελληνικό, για Windows 
 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

CPV Περιγραφή Ποσ. 
Τιµή 

Μονάδος 
Καθ. 
Σύνολο ΦΠΑ 24% Μερ. Σύνολο 

30213100-6   Φορητός Υπολογιστής 1 700,00 € 700,00 € 168,00 € 868,00 € 

30213300-8 Επιτραπέζιοι Υπολογιστές 5 750,00 € 3.750,00 € 900,00 € 4.650,00 € 

32323000-3 Οθόνες 5 115,00 € 575,00 € 138,00 € 713,00 € 

48920000-3 
Λογισµικό αυτοµατισµού 
Γραφείου 

15 215,00 € 3.225,00 € 774,00 € 3.999,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ   8.250,00 € 1.980,00 € 10.230,00 € 

 
 

Νέα Ιωνία, 28/11/2017 

                             Ο Συντάξας Η Προϊσταµένη Αυτοτελούς Τµήµατος 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής 

Ιωάννης Παπαδόπουλος 
ΠΕ Πληροφορικής 

Αναστασία Σπυριδοπούλου 
ΠΕ ∆ιοικητικού 

»  
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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. 3054/11-12-2017 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 

2. το υπ’ αριθµόν πρωτοκ. 2923/29-11-2017 αίτηµα της ∆/νσης Υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Ν., το οποίο 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ, 

3. την υπ’ αριθµ. πρωτ. 39011/28-11-2017 Μελέτη του Αυτοτελές Τµήµατος Προγραµµατισµού 

Οργάνωσης & Πληροφορικής ∆ήµου Ν. Ιωνίας  
4. τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών  όπως ισχύει 
5. 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, 

6. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  

7. 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 

8. 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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Επί των -8- παρόντων (µετά την αποχώρηση του κ. Λάζαρου Βουδούρη & την προσέλευση του 
αναπληρωτή του κ. Κων/νου Μωρίκη )  και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 

µε ψήφους 7 ΥΠΕΡ, 1 ΠΑΡΩΝ (η κ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ) 

1. Την έγκριση της µε αριθµ. πρωτ. 39011/28-11-2017 µελέτη του Αυτοτελές Τµήµατος 

Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής ∆ήµου Ν. Ιωνίας, η οποία αφορά στην προµήθεια  

πέντε (5) Η/Υ γραφείου, πέντε (5) οθονών, ενός (1) φορητού Η/Υ (laptop), και δεκαπέντε (15) 

αδειών λογισµικού γραφείου, για τις ανάγκες λειτουργίας του Ο.Π.Α.Ν. (Οργανισµός Πολιτισµού 

Άθλησης & Νεολαίας) ∆ήµου Ν. Ιωνίας, την οποία ενέκρινε ο Πρόεδρος του Νοµικού προσώπου η 

οποία και επισυνάπτεται, 

2. Την έγκριση της προµήθειας πέντε (5) Η/Υ γραφείου, πέντε (5) οθονών, ενός (1) φορητού 

Η/Υ (laptop), και δεκαπέντε (15) αδειών λογισµικού γραφείου για καθηµερινή συχνή χρήση, 

δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο για τις ανάγκες λειτουργίας των διοικητικών τµηµάτων, της 

γραµµατειακής υποστήριξης και των λοιπών τµηµάτων του Οργανισµού Πολιτισµού Άθλησης & 

Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) ∆ήµου Ν. Ιωνίας έτους 2017 

3. Την έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης της πίστωσης ποσού ύψους 10.230,00 € 

συµπ/µένου του Φ.Π.Α., η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.∆. 15.7134.0001 µε τίτλο 

«Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» του προϋπολογισµού 

οικονοµικού έτους 2017, 

4.  Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της 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 βάση τιµής. 

 

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. Ηλίας Γκαραβέλας 

4. Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 

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

6. Κωνσταντίνος Ρίζος 

7. Στυλιανή Αδαµοπούλου 
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