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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  
∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                               Από τα πρακτικά 6ης /02-05-2017  
     συνεδρίασης του ∆.Σ.  

                                  του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης   
                               και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας 

 
Π Ρ Α Ξ Η  µε αριθ.  43 

 
του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 6 από 02/05/2017 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε την 
υπ΄ αριθµ. 6/1070/27-04-2017 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 που αφορά στην προµήθεια αγαθών (κυπέλλων – µεταλλίων – καρτών 
συµµετοχής - νερά) για την κάλυψη αναγκών της τελικής εκδήλωσης, των µαθητικών αγώνων 

στίβου και των τουρνουά (τένις, µπάσκετ ποδόσφαιρο, βόλεϊ κ.λ.π.) στα πλαίσια της ‘’Αθλητικής 
Άνοιξης 2017’’  που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου  Ν. Ιωνίας οικ. έτους 2017, B) 

Έγκριση της διενέργειας της υπηρεσίας που αφορά στην ενοικίαση φωτιστικών µηχανηµάτων και 
περιλαµβάνει την εγκατάσταση, αποξήλωση & χειρισµό των προβολέων  για την κάλυψη και την 

παροχή φωτισµού στην τελική εκδήλωση που διοργανώνει ο Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας στα πλαίσια 
της ‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’. Γ) Έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού 

ύψους 3.089,25 € µε το Φ.Π.Α. η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.∆. 15.6472.0001 µε τίτλο «Έξοδα 
αθλητικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017, ∆) Έγκριση της δαπάνης και τη 
διάθεση της πίστωσης ποσού συνολικού ύψους 800,00 € µε το Φ.Π.Α. , η οποία θα καλυφθεί από 

τον Κ.Α.∆. 15.6235.0003 µε τίτλο «Μισθώµατα ηχητικών & φωτιστικών µηχανηµάτων» του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 και Ε) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών» 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 
ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ 
ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ              

 
∆εν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά 
επίδοσης) ο κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ), ο 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), 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) 
 
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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 1063/27-04-2017 
εισήγηση µε θέµα: «Εισηγητική έκθεση για «Α) Έγκριση της διενέργειας που αφορά στην προµήθεια 
αγαθών (κυπέλλων – µεταλλίων – καρτών συµµετοχής - νερά) για την κάλυψη αναγκών της τελικής 
εκδήλωσης, των µαθητικών αγώνων στίβου και των τουρνουά (τένις, µπάσκετ ποδόσφαιρο, βόλεϊ 
κ.λ.π.) στα πλαίσια της ‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’  που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου  
Ν. Ιωνίας οικ. έτους 2017, 

B) Έγκριση της διενέργειας της υπηρεσίας που αφορά στην ενοικίαση φωτιστικών µηχανηµάτων 
και περιλαµβάνει την εγκατάσταση, αποξήλωση & χειρισµό των προβολέων  για την κάλυψη και 
την παροχή φωτισµού στην τελική εκδήλωση που διοργανώνει ο Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας στα 
πλαίσια της ‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’. 

Γ) Έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού ύψους 3.089,25 € µε το Φ.Π.Α. η 
οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.∆. 15.6472.0001 µε τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2017,  
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∆) Έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού συνολικού ύψους 800,00 € µε το 
Φ.Π.Α. , η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.∆. 15.6235.0003 µε τίτλο «Μισθώµατα ηχητικών & 
φωτιστικών µηχανηµάτων» του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 και  

Ε) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών». 

(Η ∆ΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 3.889,25 € ΣΥΜΠ/ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ 

ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Α. Κ.Α.∆. 15.6472.0001 (3.089,25 €) & Β. Κ.Α.∆. 15.6235.0003 (800,00 €) ΤΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017  

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ /ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3463/2006 ΚΑΙ ΤΙΣ 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72 ΤΟΥ Ν. 3852/2010) 

       «Με το υπ’ αριθµόν πρωτοκ. 1036/26-04-2017 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 υπηρεσία ενοικίασης φωτιστικών 
µηχανηµάτων για την κάλυψη της ετήσιας τελικής εκδήλωσης καθώς και στην προµήθεια (κυπέλλων – 
µεταλλίων – επαίνων – καρτών συµµετοχής – νερά κ.λ.π.) για την κάλυψη αναγκών της τελικής εκδήλωσης, 
των µαθητικών αγώνων στίβου και των τουρνουά (τένις, µπάσκετ ποδόσφαιρο, βόλεϊ κ.λ.π.) που 
διοργανώνονται κάθε χρόνο, στα πλαίσια της ‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’, ενδεικτικού προϋπολογισµού ύψους 
3.156,36 χωρίς Φ.Π.Α., 3.889,25 € 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.∆.) 15.6472.0001 
(ΠΙΝΑΚΑΣ Α + ΠΙΝΑΚΑΣ Β + ΠΙΝΑΚΑΣ Γ)  ύψους 3.089,25 € µε το Φ.Π.Α., που αφορά στην προµήθεια 
(κυπέλλων – µεταλλίων – καρτών συµµετοχής – νερά κ.λ.π.), και στον κωδικό αριθµό δαπάνης (Κ.Α.∆.) 
15.6235.0003 (ΠΙΝΑΚΑΣ ∆.) ύψους 800,00 € µε το Φ.Π.Α., που αφορά στην ενοικίαση φωτιστικών 
µηχανηµάτων για την κάλυψη αναγκών του ΟΠΑΝ στα πλαίσια της «αθλητικής Άνοιξης 2017». 

      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 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 και η εργασία 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. 

      Με βάση τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου 

Ν.Ιωνίας , εισηγούµαστε προς τα Μέλη του ∆.Σ.  του Ο.Π.Α.Ν. τα ακόλουθα :   

1. Να εγκρίνει την διενέργεια της προµήθειας (κυπέλλων – µεταλλίων – επαίνων - καρτών συµµετοχής – 

νερά κ.λ.π.) για την κάλυψη αναγκών της τελικής εκδήλωσης, των µαθητικών αγώνων στίβου και των 

τουρνουά (τένις, µπάσκετ ποδόσφαιρο, βόλεϊ κ.λ.π.) που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου  

Ν. Ιωνίας, στα πλαίσια της ‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’. 

2. Να εγκρίνει την διενέργεια της υπηρεσίας που αφορά στην ενοικίαση φωτιστικών µηχανηµάτων και 

περιλαµβάνει την εγκατάσταση, αποξήλωση & χειρισµό των προβολέων  για την κάλυψη και την 

παροχή φωτισµού κατά την διάρκεια της τελικής εκδήλωσης του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας στα 

πλαίσια της ‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’ 

3. την έγκριση της  δαπάνης και της διάθεσης των πιστώσεων των κωδικών δαπανών του 

προϋπολογισµού 

• 15.6472.0001 µε τίτλο «Έξοδα Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων» ύψους 3.089,25 ευρώ συµπερ/µένου 

του Φ.Π.Α. 

• 15.6235.0003 µε τίτλο «Μισθώµατα ηχητικών & φωτιστικών µηχανηµάτων» ύψους 800,00 ευρώ 

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

4. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο κείµενο 

της παρούσας εισήγησης 
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5. Να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης της προµήθειας / υπηρεσίας 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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

   Μετά από διερεύνηση των αναγκών της υπηρεσίας του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας και επεξεργασία τους, 
καταλήξαµε στα ακόλουθα :  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α. 

Α/
Α 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 
€ 

Α.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΥΠΕΛΛΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ Κ.Λ.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΚΑΘΕ 
ΧΡΟΝΟ Ο ΟΠΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ‘’ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 2017’’ 
(CPV:  18512200-3 «Μετάλλια»,  30192800-9 «Αυτοκόλλητες ετικέτες», 39298700-4 «Έπαθλα»)          

1 

Προµήθεια µεταλλίων για το 
τουρνουά τένις που διοργανώνει 
κάθε χρόνο ο ΟΠΑΝ για παιδιά 
& ενήλικες  

∆ιάµετρος: 4-5cm µε κορδέλα 
µονόχρωµη και παράσταση µε 

αγώνισµα τένις  

60 χρυσά -
8 αργυρά -       
8 χάλκινα 

0,90 € 68,40 € 

2 

Προµήθεια µεταλλίων για τα 
τουρνουά µπάσκετ που 
διοργανώνει κάθε χρόνο ο ΟΠΑΝ 
για παιδιά  

∆ιάµετρος: 5cm µε κορδέλα 
µονόχρωνη και παράσταση µε 

αγώνισµα µπάσκετ 
10 χρυσά         0,90 € 9,00 € 

3 

Προµήθεια µεταλλίων για την 
εκδήλωση της κολύµβησης που 
διοργανώνει κάθε χρόνο ο ΟΠΑΝ 
για παιδιά  

∆ιάµετρος: 4-5cm µε κορδέλα 
µονόχρωµη και παράσταση µε 

αγώνισµα κολύµβησης 
180 χρυσά 0,90 € 162,00 € 

4 

Προµήθεια µεταλλίων για την 
εκδήλωση τελικής εκδήλωσης 
που διοργανώνει κάθε χρόνο ο 
ΟΠΑΝ για παιδιά & ενήλικες 

∆ιάµετρος: 5cm µε κορδέλα 
µονόχρωµη και παράσταση µε 

αγώνισµα ακροβατική 
ενόργανη (42) - ρυθµική (24)    

- χορού Latin (7) 

73 χρυσά         0,90€ 65,70 € 

5 

Προµήθεια µεταλλίων για τα 
τουρνουά ποδοσφαίρου 
∆ηµοτικών & Γυµνασίων που 
διοργανώνει κάθε χρόνο ο ΟΠΑΝ 
για παιδιά 

∆ιάµετρος: 4-5cm µε κορδέλα 
µονόχρωµη και παράσταση µε 

αγώνισµα ποδοσφαίρου 
200 χρυσά         0,90€ 180,00 € 

6 

Προµήθεια µεταλλίων για τους 
µαθητικούς αγώνες στίβου που 
διοργανώνει κάθε χρόνο ο ΟΠΑΝ 
για τους µαθητές των σχολείων 
της Ν. Ιωνίας 

∆ιάµετρος: 5cm µε κορδέλα 
µονόχρωµη και παράσταση µε 

αγώνισµα στίβου 

95 χρυσά -
95 αργυρά-
95 χάλκινα 

0,90€ 256,50 € 

7 

Προµήθεια Κορδέλας 
µονόχρωµη για τα µετάλλια των 
εκδηλώσεων του ΟΠΑΝ (µε 
τύπωµα) 

Χρώµα: κατ΄επιλογή, σατέν 25 
χιλ., µε τύπωµα το λογότυπο 

του ΟΠΑΝ 
824 0,30 € 247,20 € 

8 

Προµήθεια διαφανειών 
(αυτοκόλλητων µε τύπωµα του 
ΟΠΑΝ) για οπίσθια όψη 
µεταλλίων 

Διάμετρος για 40 ή 50 mm  824 0,10 € 82,40 € 

9 

Προµήθεια επιπλέον διαφανειών 
(αυτοκόλλητων µε τύπωµα) για τα 
µετάλλια του τουρνουά πιγκ –
πογκ 

∆ιάµετρος 40 mm 20 0,10 € 2,00 € 

10 

Προµήθεια επιπλέον διαφανειών 
(αυτοκόλλητων µε τύπωµα) για τα 
µετάλλια του τουρνουά 
κολύµβησης 

∆ιάµετρος 50 mm 20 0,10 € 2,00 € 

11 

Προµήθεια κυπέλλων για 
τουρνουά τένις, µε ετικέτα 
χάραξης λογότυπου που 
διοργανώνει κάθε χρόνο ο ΟΠΑΝ 
για παιδιά & ενήλικες 

Ύψος : 28 cm - 29 cm 8 14,00 € 112,00 € 

12 

Προµήθεια κυπέλλων για 
τουρνουά µπάσκετ, µε ετικέτα 
χάραξης λογότυπου που 
διοργανώνει κάθε χρόνο ο ΟΠΑΝ 
για παιδιά  

Ύψος : 23 - 25 cm 2 9,00 € 18,00 € 
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13 

Προµήθεια κυπέλλων για την 
τελική εκδήλωση, µε ετικέτα 
χάραξης λογότυπου (2 ρυθµική, 
2 ενόργανη, 1 χορός Latin), που 
διοργανώνει κάθε χρόνο ο ΟΠΑΝ  

Ύψος : 28 -29 cm 5 14,00 € 70,00 € 

14 

Προµήθεια κυπέλλων τουρνουά 
ποδοσφαίρου, µε ετικέτα 
χάραξης λογότυπου που 
διοργανώνει κάθε χρόνο ο ΟΠΑΝ 
για παιδιά  

Ύψος : 23 - 25 cm 
Ύψος : 25 – 27 cm 
Ύψος : 28 – 29 cm 

4 
3 
3 

9,00 € 
12,00 € 
14,00 € 

36,00 € 
36,00 € 
42,00 € 

15 

Προµήθεια κυπέλλων Μαθητικών 
αγώνων Στίβου, µε ετικέτα 
χάραξης λογότυπου που 
διοργανώνει κάθε χρόνο ο ΟΠΑΝ 
για τους µαθητές των σχολείων 
της Ν. Ιωνίας 

Ύψος : 25 - 27 cm 
Ύψος : 28 – 29 cm 

8 
3 

12,00 € 
14,00 € 

96,00 € 
42,00 € 

16 
Προµήθεια τιµητικής κασετίνας 
για βράβευση τιµώµενων 
προσώπων  

Βελούδινη επένδυση, διάσταση 
19Χ16 cm 

3 22,00 € 66,00 € 

                                                      ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Τµχ. 2551 1.593,20 € 

                                                                                                                   Φ.Π.Α. 24 % 382,37 € 

                                                                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΙΝΑΚΑ Α.  ΜΕ Φ.Π.Α. 1.975,57 € 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β. 

Α/
Α 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 
€ 

Β.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΑΦΙΣΕΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ Κ.Λ.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ Ο ΟΠΑΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ  ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 
‘’ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 2017’’ 
(CPV:  22000000-0 «Έντυπο υλικό & συναφή προϊόντα»,  22457000-8 «Κάρτες εισόδου»)          

1 

Προµήθεια Καρτελάκια εισόδου για 
την συµµετοχής στους µαθητικούς 
αγώνες στίβου που διοργανώνει ο 
ΟΠΑΝ σε συνεργασία µε τους 
συλλόγους Γονέων & Κηδεµόνων για 
τους µαθητές των σχολείων Ν. Ιωνίας 

∆ιάσταση 10Χ14 cm, 
Ποιότητα χαρτιού Bristol 

160 gr, Εκτύπωση 
µονόχρωµη  

1 όψη 

2000 0,10 € 200,00 € 

2 

Προµήθεια προκηρύξεων µαθητικών 
αγώνων Στίβου που διοργανώνει κάθε 
χρόνο ο ΟΠΑΝ σε συνεργασία µε 
τους συλλόγους Γονέων & Κηδεµόνων 
για τους µαθητές των σχολείων Ν. 
Ιωνίας 

Έντυπο σχήµατος Α4 
( 21Χ29,7 cm), Χαρτί 

γραφής 90gr, Εκτύπωση : 
µονόχρωµη 2 όψεων 

8000 0,01 € 80,00 € 

3 

Προµήθεια αφισών µαθητικών 
αγώνων Στίβου που διοργανώνει κάθε 
χρόνο ο ΟΠΑΝ σε συνεργασία µε 
τους συλλόγους Γονέων & Κηδεµόνων 
για τους µαθητές των σχολείων Ν. 
Ιωνίας 

∆ιάσταση Α3 (29Χ42 cm), 
ποιότητα Χαρτιού velvet 
150 gr, εκτύπωση Offset 

τετράχρωµη 1 όψη, 

70 2,20 € 154,00 € 

4 

Προµήθεια τιµητικού διπλώµατος 
µαθητικών αγώνων Στίβου που 
διοργανώνει κάθε χρόνο ο ΟΠΑΝ σε 
συνεργασία µε τους συλλόγους 
Γονέων & Κηδεµόνων για τους 
µαθητές των σχολείων Ν. Ιωνίας 

∆ιάσταση Α4 (21Χ29,7cm), 
Ποιότητα χαρτιού velvet 

200gr, 2 όψεων – 1η  όψη 
έγχρωµη η 2η όψη 

ασπρόµαυρη 

1300 0,20  € 260,00 € 

                                                      ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Τµχ. 11370 694,00 € 

                                                                                                                 Φ.Π.Α. 24 % 166,56 € 

                                                                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ΠΙΝΑΚΑ Β.   ΜΕ Φ.Π.Α. 860,56 € 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ. 

Α/
Α 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 
€ 

Γ.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΤΕΛΙΚΗΣ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ Ο ΟΠΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 
‘’ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 2017’’ 
(CPV:  41100000-0  «φυσικό νερό»)          

1 

Προµήθεια Εµφιαλωµένου Νερού 
για τους συµµετέχοντες στα 
τουρνουά, αγώνες και στην τελική 
εκδήλωση του Αθλητικού τµήµατος 
του Ο.Π.Α.Ν. 

0,5 lit/ανά τεµαχ. 
80 κιβ. /24 

τµχ.  
2,80 € 224,00 € 

                                                      ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Τµχ. 80 κιβ. 224,00 € 

                                                                                                                 Φ.Π.Α. 13 % 29,12 € 

                                                                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ΠΙΝΑΚΑ Γ.   ΜΕ Φ.Π.Α. 253,12 € 

 
 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ Α + ΠΙΝΑΚΑ Β + ΠΙΝΑΚΑ Γ  (14.0001 ΤΜΧ.) 2.511,20 € 

Φ.Π.Α. 24% (Α+Β) ,  Φ.Π.Α. 13% (Γ) 
548,93 € (24%) 
29,12 € (13%) 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ Α + ΠΙΝΑΚΑ Β + ΠΙΝΑΚΑ Γ ΣΥΜΠ/ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α 3.089,25 € 

 

2.  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆.  

Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ
∆ΟΣ 

∆ΑΠΑ-
ΝΗ € 

∆. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΟΠΑΝ ∆ΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 
‘’ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 2017’’ 

(CPV:  79952000-2  «Υπηρεσίες εκδηλώσεων»)          

1 

Ενοικίαση φωτιστικών µηχανηµάτων που περιλαµβάνει 
την εγκατάσταση, αποξήλωση & χειρισµό των προβολέων 
για την κάλυψη και την παροχή φωτισµού κατά την 
διάρκεια της ετήσιας τελικής εκδήλωσης του Ο.Π.Α.Ν. που 
πραγµατοποιείται στο ∆ηµοτικό Στάδιο ∆ήµου Ν. Ιωνίας 
στα πλαίσια της ‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’  

Προβολείς Par 1000w 
12-24 
τμχ. 

 

2 

Ενοικίαση φωτιστικών µηχανηµάτων που περιλαµβάνει 
την εγκατάσταση, αποξήλωση & χειρισµό των προβολέων 
για την κάλυψη και την παροχή φωτισµού κατά την 
διάρκεια της ετήσιας τελικής εκδήλωσης του Ο.Π.Α.Ν. που 
πραγµατοποιείται στο ∆ηµοτικό Στάδιο ∆ήµου Ν. Ιωνίας 
στα πλαίσια της ‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’ 

Dimmer pack, 
6 καναλιών 
έκαστο 

3KW ανά 
κανάλι 

2  

3 

Ενοικίαση φωτιστικών µηχανηµάτων που περιλαµβάνει 
την εγκατάσταση, αποξήλωση & χειρισµό των προβολέων 
για την κάλυψη και την παροχή φωτισµού κατά την 
διάρκεια της ετήσιας τελικής εκδήλωσης του Ο.Π.Α.Ν. που 
πραγµατοποιείται στο ∆ηµοτικό Στάδιο ∆ήµου Ν. Ιωνίας 
στα πλαίσια της ‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’ 

Dmx  1  

4 

Ενοικίαση φωτιστικών µηχανηµάτων που περιλαµβάνει 
την εγκατάσταση, αποξήλωση & χειρισµό των προβολέων 
για την κάλυψη και την παροχή φωτισµού κατά την 
διάρκεια της ετήσιας τελικής εκδήλωσης του Ο.Π.Α.Ν. που 
πραγµατοποιείται στο ∆ηµοτικό Στάδιο ∆ήµου Ν. Ιωνίας 
στα πλαίσια της ‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’ 

Κονσόλα 
φωτισμού 
ψηφιακή, 
Zero 88 ή 
ισοδύναμη 

24chn 1  

5 

Ενοικίαση φωτιστικών µηχανηµάτων που περιλαµβάνει 
την εγκατάσταση, αποξήλωση & χειρισµό των προβολέων 
για την κάλυψη και την παροχή φωτισµού κατά την 
διάρκεια της ετήσιας τελικής εκδήλωσης του Ο.Π.Α.Ν. που 
πραγµατοποιείται στο ∆ηµοτικό Στάδιο ∆ήµου Ν. Ιωνίας 
στα πλαίσια της ‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’ 

Πίνακας 
ρεύματος 

 1  
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6 

Ενοικίαση φωτιστικών µηχανηµάτων που περιλαµβάνει 
την εγκατάσταση, αποξήλωση & χειρισµό των προβολέων 
για την κάλυψη και την παροχή φωτισµού κατά την 
διάρκεια της ετήσιας τελικής εκδήλωσης του Ο.Π.Α.Ν. που 
πραγµατοποιείται στο ∆ηµοτικό Στάδιο ∆ήµου Ν. Ιωνίας 
στα πλαίσια της ‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’ 

Τρίποδας 
ανάρτησης 
φωτισμού 

 2 ή 4  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΗΜΕΡΟΥ 

645,16 € 

Φ.Π.Α. 24 %  154,84 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΙΝΑΚΑ ∆.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΗΜΕΡΟΥ ( ΣΕ ΕΥΡΩ ) 

800,00 € 

 

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 διαφόρων αγαθών (κυπέλλων – µεταλλίων – καρτών συµµετοχής – νερά κ.λ.π.) καθώς και 
της διενέργειας της υπηρεσίας που αφορά στην ενοικίαση φωτιστικών µηχανηµάτων για την κάλυψη αναγκών 
της τελικής εκδήλωσης, των µαθητικών αγώνων στίβου και των τουρνουά (τένις, µπάσκετ ποδόσφαιρο, βόλεϊ 
κ.λ.π.) που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου  Ν. Ιωνίας, στα πλαίσια της ‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’, 
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού ύψους 3.889,25 €, υπάρχουν διαθέσιµες πιστώσεις στον 
προϋπολογισµό του Ο.Π.Α.Ν. του ∆ήµου µας οικονοµικού έτους 2017. 

Φορέας χρηµατοδότησης : 

Η δαπάνη για την προµήθεια διαφόρων αγαθών (κυπέλλων – µεταλλίων – καρτών συµµετοχής – νερά κ.λ.π.) 

καθώς και της διενέργειας της υπηρεσίας που αφορά στην ενοικίαση φωτιστικών µηχανηµάτων για την 

κάλυψη αναγκών της τελικής εκδήλωσης, των µαθητικών αγώνων στίβου και των τουρνουά (τένις, µπάσκετ 

ποδόσφαιρο, βόλεϊ κ.λ.π.) που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου  Ν. Ιωνίας, στα πλαίσια της 

‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’, 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 κατακύρωσης 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 
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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 παρεχόµενη προς τον φορέα υπηρεσία / εργασία 
6. Την συµφωνηθείσα τιµή 
7. Τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών 
8. Τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας / εργασίας 
9. Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του µειοδότη 
10. Τον τρόπο παραλαβής & παρακολούθησης της προµήθειας 
11. Τον τρόπο παραλαβής της παρεχόµενης υπηρεσίας / εργασίας 
12. Τον τρόπο πληρωµής 
13. Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών 
14. 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 Εκτέλεσης της Παρεχόµενης Υπηρεσίας / Εργασίας 

Η υπηρεσία η οποία αφορά στην ενοικίαση φωτιστικών µηχανηµάτων και περιλαµβάνει την εγκατάσταση, 
αποξήλωση & χειρισµό των προβολέων  για την κάλυψη και την παροχή φωτισµού κατά την διάρκεια της 
τελικής εκδήλωσης του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας στα πλαίσια της ‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’ ορίζεται σε 
διάστηµα τριάντα ( 30 ) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

Η υπηρεσία η οποία αφορά στην ενοικίαση φωτιστικών µηχανηµάτων και περιλαµβάνει την εγκατάσταση, 
αποξήλωση & χειρισµό των προβολέων  για την κάλυψη και την παροχή φωτισµού κατά την διάρκεια της 
τελικής εκδήλωσης του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας στα πλαίσια της ‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’ έχει 
προγραµµατιστεί για το Σαββατοκύριακο 10-11 Ιουνίου 2017 και θα βεβαιωθεί µε το τέλος των εργασιών από 
την κατά νόµο αρµόδια επιτροπή καλής εκτέλεσης. 

Τόπος Εκτέλεσης της Παρεχόµενης Υπηρεσίας / Εργασίας  

Η εργασία / υπηρεσία θα παρασχεθεί στο ∆ηµοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας ή όπου αλλού υποδείξει ο Ο.Π.Α.Ν. του 
∆ήµου Ν. Ιωνίας 

Χρόνος Παράδοσης – Τρόπος πληρωµής: 

Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά και 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) και της εργασίας 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 της α. Λ. Ηρακλείου 268 (1ος 
όροφος), β. στο ∆ηµοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας 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 
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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 

7. Οι 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» 

 
 

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. 1063/27-04-2017 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 
2. το υπ’ αριθµόν πρωτοκ. 1036/26-04-2017 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 (κυπέλλων – µεταλλίων – επαίνων - καρτών 
συµµετοχής – νερά κ.λ.π.) για την κάλυψη αναγκών της τελικής εκδήλωσης, των µαθητικών 
αγώνων στίβου και των τουρνουά (τένις, µπάσκετ ποδόσφαιρο, βόλεϊ κ.λ.π.) που διοργανώνει 
κάθε χρόνο ο Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου  Ν. Ιωνίας, στα πλαίσια της ‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’. 

2. Την έγκριση της διενέργειας της υπηρεσίας που αφορά στην ενοικίαση φωτιστικών 
µηχανηµάτων και περιλαµβάνει την εγκατάσταση, αποξήλωση & χειρισµό των προβολέων  
για την κάλυψη και την παροχή φωτισµού κατά την διάρκεια της τελικής εκδήλωσης του 
Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας στα πλαίσια της ‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’. 

3. Την έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης των πιστώσεων των κωδικών δαπανών  του 
προϋπολογισµού 15.6472.0001 µε τίτλο «Έξοδα Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων» ύψους 
3.089,25 ευρώ συµπερ/µένου του Φ.Π.Α. & 15.6235.0003 µε τίτλο «Μισθώµατα ηχητικών & 
φωτιστικών µηχανηµάτων» ύψους 800,00 ευρώ συµπερ/µένου του Φ.Π.Α. στους οποίους 
υπάρχουν διαθέσιµες και επαρκείς πιστώσεις για την αντιµετώπιση των δαπανών αυτών,  

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

5. Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της προµήθειας / υπηρεσίας 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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. 

Α/
Α 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 
€ 
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Α.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΥΠΕΛΛΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ Κ.Λ.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΚΑΘΕ 
ΧΡΟΝΟ Ο ΟΠΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ‘’ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 2017’’ 
(CPV:  18512200-3 «Μετάλλια»,  30192800-9 «Αυτοκόλλητες ετικέτες», 39298700-4 «Έπαθλα»)          

1 

Προµήθεια µεταλλίων για το 
τουρνουά τένις που διοργανώνει 
κάθε χρόνο ο ΟΠΑΝ για παιδιά 
& ενήλικες  

∆ιάµετρος: 4-5cm µε 
κορδέλα µονόχρωµη και 
παράσταση µε αγώνισµα 

τένις  

60 χρυσά -
8 αργυρά -       
8 χάλκινα 

0,90 € 68,40 € 

2 

Προµήθεια µεταλλίων για τα 
τουρνουά µπάσκετ που 
διοργανώνει κάθε χρόνο ο ΟΠΑΝ 
για παιδιά  

∆ιάµετρος: 5cm µε κορδέλα 
µονόχρωνη και παράσταση 

µε αγώνισµα µπάσκετ 
10 χρυσά         0,90 € 9,00 € 

3 

Προµήθεια µεταλλίων για την 
εκδήλωση της κολύµβησης που 
διοργανώνει κάθε χρόνο ο ΟΠΑΝ 
για παιδιά  

∆ιάµετρος: 4-5cm µε 
κορδέλα µονόχρωµη και 
παράσταση µε αγώνισµα 

κολύµβησης 

180 χρυσά 0,90 € 162,00 € 

4 

Προµήθεια µεταλλίων για την 
εκδήλωση τελικής εκδήλωσης 
που διοργανώνει κάθε χρόνο ο 
ΟΠΑΝ για παιδιά & ενήλικες 

∆ιάµετρος: 5cm µε κορδέλα 
µονόχρωµη και παράσταση 
µε αγώνισµα ακροβατική 

ενόργανη (42) - ρυθµική (24)    
- χορού Latin (7) 

73 χρυσά         0,90€ 65,70 € 

5 

Προµήθεια µεταλλίων για τα 
τουρνουά ποδοσφαίρου 
∆ηµοτικών & Γυµνασίων που 
διοργανώνει κάθε χρόνο ο ΟΠΑΝ 
για παιδιά 

∆ιάµετρος: 4-5cm µε 
κορδέλα µονόχρωµη και 
παράσταση µε αγώνισµα 

ποδοσφαίρου 

200 χρυσά         0,90€ 180,00 € 

6 

Προµήθεια µεταλλίων για τους 
µαθητικούς αγώνες στίβου που 
διοργανώνει κάθε χρόνο ο ΟΠΑΝ 
για τους µαθητές των σχολείων 
της Ν. Ιωνίας 

∆ιάµετρος: 5cm µε κορδέλα 
µονόχρωµη και παράσταση 

µε αγώνισµα στίβου 

95 χρυσά -
95 αργυρά-
95 χάλκινα 

0,90€ 256,50 € 

7 

Προµήθεια Κορδέλας 
µονόχρωµη για τα µετάλλια των 
εκδηλώσεων του ΟΠΑΝ (µε 
τύπωµα) 

Χρώµα: κατ΄επιλογή, σατέν 
25 χιλ., µε τύπωµα το 
λογότυπο του ΟΠΑΝ 

824 0,30 € 247,20 € 

8 

Προµήθεια διαφανειών 
(αυτοκόλλητων µε τύπωµα του 
ΟΠΑΝ) για οπίσθια όψη 
µεταλλίων 

∆ιάµετρος για 40 ή 50 mm  824 0,10 € 82,40 € 

9 

Προµήθεια επιπλέον διαφανειών 
(αυτοκόλλητων µε τύπωµα) για τα 
µετάλλια του τουρνουά πιγκ –
πογκ 

∆ιάµετρος 40 mm 20 0,10 € 2,00 € 

10 

Προµήθεια επιπλέον διαφανειών 
(αυτοκόλλητων µε τύπωµα) για τα 
µετάλλια του τουρνουά 
κολύµβησης 

∆ιάµετρος 50 mm 20 0,10 € 2,00 € 

11 

Προµήθεια κυπέλλων για 
τουρνουά τένις, µε ετικέτα 
χάραξης λογότυπου που 
διοργανώνει κάθε χρόνο ο ΟΠΑΝ 
για παιδιά & ενήλικες 

Ύψος : 28 cm - 29 cm 8 14,00 € 112,00 € 

12 

Προµήθεια κυπέλλων για 
τουρνουά µπάσκετ, µε ετικέτα 
χάραξης λογότυπου που 
διοργανώνει κάθε χρόνο ο ΟΠΑΝ 
για παιδιά  

Ύψος : 23 - 25 cm 2 9,00 € 18,00 € 

13 

Προµήθεια κυπέλλων για την 
τελική εκδήλωση, µε ετικέτα 
χάραξης λογότυπου (2 ρυθµική, 
2 ενόργανη, 1 χορός Latin), που 
διοργανώνει κάθε χρόνο ο ΟΠΑΝ  

Ύψος : 28 -29 cm 5 14,00 € 70,00 € 

14 

Προµήθεια κυπέλλων τουρνουά 
ποδοσφαίρου, µε ετικέτα 
χάραξης λογότυπου που 
διοργανώνει κάθε χρόνο ο ΟΠΑΝ 
για παιδιά  

Ύψος : 23 - 25 cm 
Ύψος : 25 – 27 cm 
Ύψος : 28 – 29 cm 

4 
3 
3 

9,00 € 
12,00 € 
14,00 € 

36,00 € 
36,00 € 
42,00 € 

15 

Προµήθεια κυπέλλων Μαθητικών 
αγώνων Στίβου, µε ετικέτα 
χάραξης λογότυπου που 
διοργανώνει κάθε χρόνο ο ΟΠΑΝ 

Ύψος : 25 - 27 cm 
Ύψος : 28 – 29 cm 

8 
3 

12,00 € 
14,00 € 

96,00 € 
42,00 € 
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για τους µαθητές των σχολείων 
της Ν. Ιωνίας 

16 
Προµήθεια τιµητικής κασετίνας 
για βράβευση τιµώµενων 
προσώπων  

Βελούδινη επένδυση, 
διάσταση 19Χ16 cm 

3 22,00 € 66,00 € 

                                                      ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Τµχ. 2551 1.593,20 € 

                                                                                                                   Φ.Π.Α. 24 % 382,37 € 

                                                                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΙΝΑΚΑ Α.  ΜΕ Φ.Π.Α. 1.975,57 € 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β. 

Α/
Α 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 
€ 

Β.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΑΦΙΣΕΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ Κ.Λ.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ Ο ΟΠΑΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ  ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 
‘’ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 2017’’ 
(CPV:  22000000-0 «Έντυπο υλικό & συναφή προϊόντα»,  22457000-8 «Κάρτες εισόδου»)          

1 

Προµήθεια Καρτελάκια εισόδου για 
την συµµετοχής στους µαθητικούς 
αγώνες στίβου που διοργανώνει ο 
ΟΠΑΝ σε συνεργασία µε τους 
συλλόγους Γονέων & Κηδεµόνων για 
τους µαθητές των σχολείων Ν. Ιωνίας 

∆ιάσταση 10Χ14 cm, 
Ποιότητα χαρτιού Bristol 

160 gr, Εκτύπωση 
µονόχρωµη  

1 όψη 

2000 0,10 € 200,00 € 

2 

Προµήθεια προκηρύξεων µαθητικών 
αγώνων Στίβου που διοργανώνει κάθε 
χρόνο ο ΟΠΑΝ σε συνεργασία µε 
τους συλλόγους Γονέων & Κηδεµόνων 
για τους µαθητές των σχολείων Ν. 
Ιωνίας 

Έντυπο σχήµατος Α4 
( 21Χ29,7 cm), Χαρτί 

γραφής 90gr, Εκτύπωση : 
µονόχρωµη 2 όψεων 

8000 0,01 € 80,00 € 

3 

Προµήθεια αφισών µαθητικών 
αγώνων Στίβου που διοργανώνει κάθε 
χρόνο ο ΟΠΑΝ σε συνεργασία µε 
τους συλλόγους Γονέων & Κηδεµόνων 
για τους µαθητές των σχολείων Ν. 
Ιωνίας 

∆ιάσταση Α3 (29Χ42 cm), 
ποιότητα Χαρτιού velvet 
150 gr, εκτύπωση Offset 

τετράχρωµη 1 όψη, 

70 2,20 € 154,00 € 

4 

Προµήθεια τιµητικού διπλώµατος 
µαθητικών αγώνων Στίβου που 
διοργανώνει κάθε χρόνο ο ΟΠΑΝ σε 
συνεργασία µε τους συλλόγους 
Γονέων & Κηδεµόνων για τους 
µαθητές των σχολείων Ν. Ιωνίας 

∆ιάσταση Α4 (21Χ29,7cm), 
Ποιότητα χαρτιού velvet 

200gr, 2 όψεων – 1η  όψη 
έγχρωµη η 2η όψη 

ασπρόµαυρη 

1300 0,20  € 260,00 € 

                                                      ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Τµχ. 11370 694,00 € 

                                                                                                                 Φ.Π.Α. 24 % 166,56 € 

                                                                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ΠΙΝΑΚΑ Β.   ΜΕ Φ.Π.Α. 860,56 € 

            

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ. 

Α/
Α 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 
€ 

Γ.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΤΕΛΙΚΗΣ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ Ο ΟΠΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 
‘’ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 2017’’ 
(CPV:  41100000-0  «φυσικό νερό»)          

1 

Προµήθεια Εµφιαλωµένου Νερού 
για τους συµµετέχοντες στα 
τουρνουά, αγώνες και στην τελική 
εκδήλωση του Αθλητικού τµήµατος 
του Ο.Π.Α.Ν. 

0,5 lit/ανά τεµαχ. 
80 κιβ. 

/24 τµχ.  
2,80 € 224,00 € 

                                                      ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Τµχ. 80 κιβ. 224,00 € 

                                                                                                                 Φ.Π.Α. 13 % 29,12 € 

                                                                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ΠΙΝΑΚΑ Γ.   ΜΕ Φ.Π.Α. 253,12 € 
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ Α + ΠΙΝΑΚΑ Β + ΠΙΝΑΚΑ Γ  (14.0001 ΤΜΧ.) 2.511,20 € 

Φ.Π.Α. 24% (Α+Β) ,  Φ.Π.Α. 13% (Γ) 
548,93 € (24%) 
29,12 € (13%) 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ Α + ΠΙΝΑΚΑ Β + ΠΙΝΑΚΑ Γ ΣΥΜΠ/ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α 3.089,25 € 

 

2.  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆.  

Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ
∆ΟΣ 

∆ΑΠΑ-
ΝΗ € 

∆. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΟΠΑΝ ∆ΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 
‘’ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 2017’’ 
(CPV:  79952000-2  «Υπηρεσίες εκδηλώσεων»)          

1 

Ενοικίαση φωτιστικών µηχανηµάτων που περιλαµβάνει 
την εγκατάσταση, αποξήλωση & χειρισµό των προβολέων 
για την κάλυψη και την παροχή φωτισµού κατά την 
διάρκεια της ετήσιας τελικής εκδήλωσης του Ο.Π.Α.Ν. που 
πραγµατοποιείται στο ∆ηµοτικό Στάδιο ∆ήµου Ν. Ιωνίας 
στα πλαίσια της ‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’  

Προβολείς 
Par 

1000w 
12-24 
τµχ. 

 

2 

Ενοικίαση φωτιστικών µηχανηµάτων που περιλαµβάνει 
την εγκατάσταση, αποξήλωση & χειρισµό των προβολέων 
για την κάλυψη και την παροχή φωτισµού κατά την 
διάρκεια της ετήσιας τελικής εκδήλωσης του Ο.Π.Α.Ν. που 
πραγµατοποιείται στο ∆ηµοτικό Στάδιο ∆ήµου Ν. Ιωνίας 
στα πλαίσια της ‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’ 

Dimmer 
pack, 6 

καναλιών 
έκαστο 

3KW ανά 
κανάλι 

2  

3 

Ενοικίαση φωτιστικών µηχανηµάτων που περιλαµβάνει 
την εγκατάσταση, αποξήλωση & χειρισµό των προβολέων 
για την κάλυψη και την παροχή φωτισµού κατά την 
διάρκεια της ετήσιας τελικής εκδήλωσης του Ο.Π.Α.Ν. που 
πραγµατοποιείται στο ∆ηµοτικό Στάδιο ∆ήµου Ν. Ιωνίας 
στα πλαίσια της ‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’ 

Dmx  1  

4 

Ενοικίαση φωτιστικών µηχανηµάτων που περιλαµβάνει 
την εγκατάσταση, αποξήλωση & χειρισµό των προβολέων 
για την κάλυψη και την παροχή φωτισµού κατά την 
διάρκεια της ετήσιας τελικής εκδήλωσης του Ο.Π.Α.Ν. που 
πραγµατοποιείται στο ∆ηµοτικό Στάδιο ∆ήµου Ν. Ιωνίας 
στα πλαίσια της ‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’ 

Κονσόλα 
φωτισµού 
ψηφιακή, 
Zero 88 ή 
ισοδύναµη 

24chn 1  

5 

Ενοικίαση φωτιστικών µηχανηµάτων που περιλαµβάνει 
την εγκατάσταση, αποξήλωση & χειρισµό των προβολέων 
για την κάλυψη και την παροχή φωτισµού κατά την 
διάρκεια της ετήσιας τελικής εκδήλωσης του Ο.Π.Α.Ν. που 
πραγµατοποιείται στο ∆ηµοτικό Στάδιο ∆ήµου Ν. Ιωνίας 
στα πλαίσια της ‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’ 

Πίνακας 
ρεύµατος 

 1  

6 

Ενοικίαση φωτιστικών µηχανηµάτων που περιλαµβάνει 
την εγκατάσταση, αποξήλωση & χειρισµό των προβολέων 
για την κάλυψη και την παροχή φωτισµού κατά την 
διάρκεια της ετήσιας τελικής εκδήλωσης του Ο.Π.Α.Ν. που 
πραγµατοποιείται στο ∆ηµοτικό Στάδιο ∆ήµου Ν. Ιωνίας 
στα πλαίσια της ‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’ 

Τρίποδας 
ανάρτησης 
φωτισµού 

 2 ή 4  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΗΜΕΡΟΥ 

645,16 € 

Φ.Π.Α. 24 %  154,84 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΙΝΑΚΑ ∆.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΙΗΜΕΡΟΥ ( ΣΕ ΕΥΡΩ ) 

800,00 € 

 

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. 
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ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ύπαρξη πιστώσεων : 

Για την προµήθεια διαφόρων αγαθών (κυπέλλων – µεταλλίων – καρτών συµµετοχής – νερά κ.λ.π.) καθώς και 
της διενέργειας της υπηρεσίας που αφορά στην ενοικίαση φωτιστικών µηχανηµάτων για την κάλυψη αναγκών 
της τελικής εκδήλωσης, των µαθητικών αγώνων στίβου και των τουρνουά (τένις, µπάσκετ ποδόσφαιρο, βόλεϊ 
κ.λ.π.) που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου  Ν. Ιωνίας, στα πλαίσια της ‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’, 
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού ύψους 3.889,25 €, υπάρχουν διαθέσιµες πιστώσεις στον 
προϋπολογισµό του Ο.Π.Α.Ν. του ∆ήµου µας οικονοµικού έτους 2017. 

Φορέας χρηµατοδότησης : 

Η δαπάνη για την προµήθεια διαφόρων αγαθών (κυπέλλων – µεταλλίων – καρτών συµµετοχής – νερά κ.λ.π.) 

καθώς και της διενέργειας της υπηρεσίας που αφορά στην ενοικίαση φωτιστικών µηχανηµάτων για την 

κάλυψη αναγκών της τελικής εκδήλωσης, των µαθητικών αγώνων στίβου και των τουρνουά (τένις, µπάσκετ 

ποδόσφαιρο, βόλεϊ κ.λ.π.) που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου  Ν. Ιωνίας, στα πλαίσια της 

‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’, 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 κατακύρωσης 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 παρεχόµενη προς τον φορέα υπηρεσία / εργασία 
6. Την συµφωνηθείσα τιµή 
7. Τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών 
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8. Τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας / εργασίας 
9. Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του µειοδότη 
10. Τον τρόπο παραλαβής & παρακολούθησης της προµήθειας 
11. Τον τρόπο παραλαβής της παρεχόµενης υπηρεσίας / εργασίας 
12. Τον τρόπο πληρωµής 
13. Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών 
14. 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 Εκτέλεσης της Παρεχόµενης Υπηρεσίας / Εργασίας 

Η υπηρεσία η οποία αφορά στην ενοικίαση φωτιστικών µηχανηµάτων και περιλαµβάνει την εγκατάσταση, 
αποξήλωση & χειρισµό των προβολέων  για την κάλυψη και την παροχή φωτισµού κατά την διάρκεια της 
τελικής εκδήλωσης του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας στα πλαίσια της ‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’ ορίζεται σε 
διάστηµα τριάντα ( 30 ) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

Η υπηρεσία η οποία αφορά στην ενοικίαση φωτιστικών µηχανηµάτων και περιλαµβάνει την εγκατάσταση, 
αποξήλωση & χειρισµό των προβολέων  για την κάλυψη και την παροχή φωτισµού κατά την διάρκεια της 
τελικής εκδήλωσης του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας στα πλαίσια της ‘’Αθλητικής Άνοιξης 2017’’ έχει 
προγραµµατιστεί για το Σαββατοκύριακο 10-11 Ιουνίου 2017 και θα βεβαιωθεί µε το τέλος των εργασιών από 
την κατά νόµο αρµόδια επιτροπή καλής εκτέλεσης. 

Τόπος Εκτέλεσης της Παρεχόµενης Υπηρεσίας / Εργασίας  

Η εργασία / υπηρεσία θα παρασχεθεί στο ∆ηµοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας ή όπου αλλού υποδείξει ο Ο.Π.Α.Ν. του 
∆ήµου Ν. Ιωνίας 

Χρόνος Παράδοσης – Τρόπος πληρωµής: 

Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά και 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) και της εργασίας 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 της α. Λ. Ηρακλείου 268 (1ος 
όροφος), β. στο ∆ηµοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας 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 
7. Οι 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». 
 
 
 

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

3. Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης 

4. Λάζαρος Βουδούρης 

5. Κωνσταντίνος Ρίζος 

6. Σωτήρης Σκευοφύλακας 

7. Ιωάννης Οικονοµίδης 
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