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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                               Από τα πρακτικά 11ης /01-08-2017  
     συνεδρίασης του ∆.Σ.  

                                  του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης   
                               και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας 
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του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 11 από 01/08/2017 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε την 
υπ΄ αριθµ. 11/1892/26-07-2017 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 καταµετρητή και ανιχνευτή πλαστότητας 
χαρτονοµισµάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Ν. και Β) την έγκριση της δαπάνης και 
τη διάθεση της πίστωσης ποσού ύψους 607,60 € µε το Φ.Π.Α. η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.∆. 

15.7135.0003 µε τίτλο «Λοιπός εξοπλισµός» για τις ανωτέρω προµήθειες και την έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών» 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 

ΜΕΛΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΖΑΚΟΥ, ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 
(αναπληρωµ. µέλος της κ. ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΑΚΚΟΥ), ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ 

ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ              
 

∆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), ο κ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΕΞΑ∆ΑΚΤΥΛΟΣ), ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά του κ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
∆ΗΜΑ), ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ) 
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 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 1834/13-07-2017 
εισήγηση µε θέµα: «Εισηγητική έκθεση για «Α) την έγκριση της διενέργειας που αφορά στην 
προµήθεια καταµετρητή και ανιχνευτή πλαστότητας χαρτονοµισµάτων για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Ν. και 

Β) την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού ύψους 607,60 € µε το Φ.Π.Α. η 
οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.∆. 15.7135.0003 µε τίτλο «Λοιπός εξοπλισµός» για τις ανωτέρω 
προµήθειες και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών». 

(Η ∆ΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 607,60 € ΣΥΜΠ/ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ 

ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.∆. 15.7135.0003 (620,00 €) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2017  

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 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. 1810/07-07-2017 αίτηµα του Τµήµατος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών 

Υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Ν., γνωστοποιήθηκε η ανάγκη που αφορά στην προµήθεια α. καταµετρητή και ανιχνευτή 

πλαστότητας χαρτονοµισµάτων (πιστοποιηµένο από την ΕΚΤ), µε δυνατότητα εισόδου πολλών χαρτονοµισµάτων, 

αναγνώρισης της αξίας των χαρτονοµισµάτων, τον έλεγχο της γνησιότητάς τους και εµφάνισης του αθροίσµατος 
του ποσού κατά αξία ή συνολικά για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών, και β. ανιχνευτή πλαστότητας 
χαρτονοµισµάτων (πιστοποιηµένο από την ΕΚΤ), προαιρετικά επαναφορτιζόµενη µπαταρία, µε δυνατότητα 
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εµφάνισης της συνολικής αξίας όλων των σαρωµένων νοµισµάτων για την κάλυψη αναγκών του Ωδείου Ν. 

Ιωνίας, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού ύψους 607,60 € 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.∆.) 15.7135.0003 ύψους 
607,60 € µε το Φ.Π.Α. που αφορά στην προµήθεια καταµετρητή και ανιχνευτή πλαστότητας χαρτονοµισµάτων 

για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας. 

      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 (περι-
γραφή, 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.  

        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. την έγκριση της προµήθειας α. καταµετρητή και ανιχνευτή πλαστότητας χαρτονοµισµάτων 

(πιστοποιηµένο από την ΕΚΤ), µε δυνατότητα εισόδου πολλών χαρτονοµισµάτων, αναγνώρισης της αξίας 
των χαρτονοµισµάτων, τον έλεγχο της γνησιότητάς τους και εµφάνισης του αθροίσµατος του ποσού κατά 

αξία ή συνολικά για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών, και β. ανιχνευτή πλαστότητας 

χαρτονοµισµάτων (πιστοποιηµένο από την ΕΚΤ), προαιρετικά επαναφορτιζόµενη µπαταρία, µε 
δυνατότητα εµφάνισης της συνολικής αξίας όλων των σαρωµένων νοµισµάτων για την κάλυψη αναγκών 

του Ωδείου Ν. Ιωνίας. 

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

• 15.7135.0003 µε τίτλο «Λοιπός εξοπλισµός» ύψους 607,60 Ευρώ συµπερ/µένου του Φ.Π.Α. 

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

      κείµενο της παρούσας εισήγησης.  

4. 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. 

 

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

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

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΝ 

(CPV : 35121200 – 0  «Ανιχνευτές πλαστών χαρτονοµισµάτων» )                                                  

Α/

Α 

ΠΡΟΪΟΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ-

∆ΟΣ 

∆ΑΠΑ-

ΝΗ € 

1 

Προµήθεια καταµετρητή 

και ανιχνευτή 

πλαστότητας 
χαρτονοµισµάτων 

(πιστοποιηµένο από την 

ΕΚΤ), µε δυνατότητα 

εισόδου πολλών 

χαρτονοµισµάτων, 

αναγνώρισης της αξίας 
των χαρτονοµισµάτων, 

τον έλεγχο της 
γνησιότητάς τους και 

εµφάνισης του 

αθροίσµατος του ποσού 

κατά αξία ή συνολικά 

για την κάλυψη 

Να διαθέτει πλήρες πληκτρολόγιο τεχνολογίας 
touch screen που προσφέρει ευελιξία και ταχύτητα 

στην επιλογή των καταµετρήσεων. Γρήγορη και 
εύκολη στη χρήση. Με  µικροϋπολογιστή  ο  οποίος  
θα  ελέγχει  όλες  τις λειτουργίες  του  

µηχανήµατος, ειδικά  σχεδιασµένος  για  τη  νέα  

γενιά χαρτονοµισµάτων ευρώ , ανίχνευση, 

αναγνώριση & άθροιση τελικής αξίας η οποία θα 

εµφανίζεται στην οθόνη LCD. 

Τύποι ανίχνευσης πλαστότητας: α. υπέρυθρες 
ακτίνες, β. µαγνητικός έλεγχος, γ. ανίχνευση 

πυκνότητας, ανίχνευση µεγέθους, δ. υπεριώδεις 
ακτίνες. Να ελέγχει τα νέα χαρτονοµίσµατα και να 

δέχεται αναβαθµίσεις σε περίπτωση νέων. 

Αυτόµατη λειτουργία start & stop. 

Να διαθέτει αισθητήρα µε ρύθµιση ευαισθησίας, 

1 380,00 
380,00 

€ 
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αναγκών των υπηρεσιών 

του ΟΠΑΝ 

ήχο και κωδικό συναγερµού για τα ύποπτα 

χαρτονοµίσµατα, χειροκίνητη και αυτόµατη 

εκκίνηση επιλεγόµενη  από το  χειριστή,  

δυνατότητα  πρόσθεσης καταµετρήσεων, µε χοάνη 

εισόδου και 300 χαρτονοµισµάτων και χοάνη 

υποδοχής 250 χαρτονοµισµάτων , εύκολη 

απεµπλοκή χαρτονοµίσµατος. 

2 

Προµήθεια ανιχνευτή 

πλαστότητας 
χαρτονοµισµάτων 

(πιστοποιηµένο από την 

ΕΚΤ), προαιρετικά 

επαναφορτιζόµενη 

µπαταρία, µε 
δυνατότητα εµφάνισης 
της συνολικής αξίας 
όλων των σαρωµένων 

νοµισµάτων για την 

κάλυψη αναγκών του 

Ωδείου Ν. Ιωνίας. 

Να είναι γρήγορο εύκολο και αξιόπιστο στη χρήση. 

Εισαγωγή του χαρτονοµίσµατος σε οποιαδήποτε 
κατεύθυνση, εµφάνιση συνολικής αξίας όλων των 

σαρωµένων χαρτονοµισµάτων. Να διαθέτει 
συναγερµό για τα ύποπτα χαρτονοµίσµατα µε 
οπτικό και ηχητικό σήµα συµπεριλαµβανοµένων 

υδατογράφηµα, υπέρυθρες, µαγνητικές ιδιότητες, 
ταινία ασφαλείας, ολογράµµατα, µέγεθος και 
πάχος χαρτιού. Να ελέγχει τα νέα χαρτονοµίσµατα 

και να δέχεται αναβαθµίσεις σε περίπτωση νέων.  

1 110,00 
110,00 

€ 

                                                 ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 2 490,00 € 

                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 117,60 € 

                                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 607,60 € 

 

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 δύο µηχανών καταµέτρησης και ανίχνευσης πλαστότητας χαρτονοµισµάτων µε 
δυνατότητα αναγνώρισης της αξίας των χαρτονοµισµάτων, τον έλεγχο της γνησιότητάς τους και εµφάνισης του 

αθροίσµατος του ποσού κατά αξία ή συνολικά για την κάλυψη αναγκών του Νοµικού Προσώπου, υπάρχουν 

διαθέσιµες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του Ο.Π.Α.Ν. του ∆ήµου µας οικονοµικού έτους 2017.  

Φορέας χρηµατοδότησης : 

Η δαπάνη για την παραπάνω προµήθεια καταµετρητή και ανιχνευτή πλαστότητας χαρτονοµισµάτων για την 

κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας, 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 συµφερότερη 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) 
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- 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 της  Λ. Ηρακλείου 268 (1ος 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 

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» 
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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. 1834/13-07-2017 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 
2. το υπ’ αριθµόν πρωτοκ. 1810/07-07-2017 αίτηµα του Τµήµατος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών 

Υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Ν., 
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 -10- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας  

1. Την έγκριση της διενέργειας της προµήθειας α. καταµετρητή και ανιχνευτή πλαστότητας 
χαρτονοµισµάτων (πιστοποιηµένο από την ΕΚΤ), µε δυνατότητα εισόδου πολλών 
χαρτονοµισµάτων, αναγνώρισης της αξίας των χαρτονοµισµάτων, τον έλεγχο της 
γνησιότητάς τους και εµφάνισης του αθροίσµατος του ποσού κατά αξία ή συνολικά για την 
κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών, και β. ανιχνευτή πλαστότητας χαρτονοµισµάτων 
(πιστοποιηµένο από την ΕΚΤ), προαιρετικά επαναφορτιζόµενη µπαταρία, µε δυνατότητα 
εµφάνισης της συνολικής αξίας όλων των σαρωµένων νοµισµάτων για την κάλυψη αναγκών 
του Ωδείου Ν. Ιωνίας. 

2. Την έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης των πιστώσεων των κωδικών δαπανών  του 
προϋπολογισµού 15.7135.0003 µε τίτλο «Λοιπός εξοπλισµός» ύψους 607,60 ευρώ 
συµπερ/µένου του Φ.Π.Α. στον οποίο υπάρχουν διαθέσιµες και επαρκείς πιστώσεις για την 
αντιµετώπιση της δαπάνης αυτής,  

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

4. 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 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΝ 
(CPV : 35121200 – 0  «Ανιχνευτές πλαστών χαρτονοµισµάτων» )                                                  

Α/
Α 

ΠΡΟΪΟΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
∆ΑΠΑ-
ΝΗ € 

1 

Προµήθεια 
καταµετρητή και 

ανιχνευτή πλαστότητας 
χαρτονοµισµάτων 

(πιστοποιηµένο από την 
ΕΚΤ), µε δυνατότητα 

εισόδου πολλών 
χαρτονοµισµάτων, 

αναγνώρισης της αξίας 
των χαρτονοµισµάτων, 

τον έλεγχο της 

Να διαθέτει πλήρες πληκτρολόγιο τεχνολογίας 
touch screen που προσφέρει ευελιξία και 
ταχύτητα στην επιλογή των καταµετρήσεων. 
Γρήγορη και εύκολη στη χρήση. Με  
µικροϋπολογιστή  ο  οποίος  θα  ελέγχει  όλες  τις 
λειτουργίες  του  µηχανήµατος, ειδικά  
σχεδιασµένος  για  τη  νέα  γενιά 
χαρτονοµισµάτων ευρώ , ανίχνευση, αναγνώριση 
& άθροιση τελικής αξίας η οποία θα εµφανίζεται 
στην οθόνη LCD. 
Τύποι ανίχνευσης πλαστότητας: α. υπέρυθρες 

1 380,00 
380,00 

€ 
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γνησιότητάς τους και 
εµφάνισης του 

αθροίσµατος του ποσού 
κατά αξία ή συνολικά 

για την κάλυψη 
αναγκών των υπηρεσιών 

του ΟΠΑΝ 

ακτίνες, β. µαγνητικός έλεγχος, γ. ανίχνευση 
πυκνότητας, ανίχνευση µεγέθους, δ. υπεριώδεις 
ακτίνες. Να ελέγχει τα νέα χαρτονοµίσµατα και να 
δέχεται αναβαθµίσεις σε περίπτωση νέων. 
Αυτόµατη λειτουργία start & stop. 
Να διαθέτει αισθητήρα µε ρύθµιση ευαισθησίας, 
ήχο και κωδικό συναγερµού για τα ύποπτα 
χαρτονοµίσµατα, χειροκίνητη και αυτόµατη 
εκκίνηση επιλεγόµενη  από το  χειριστή,  
δυνατότητα  πρόσθεσης καταµετρήσεων, µε χοάνη 
εισόδου και 300 χαρτονοµισµάτων και χοάνη 
υποδοχής 250 χαρτονοµισµάτων , εύκολη 
απεµπλοκή χαρτονοµίσµατος. 

2 

Προµήθεια ανιχνευτή 
πλαστότητας 

χαρτονοµισµάτων 
(πιστοποιηµένο από την 

ΕΚΤ), προαιρετικά 
επαναφορτιζόµενη 

µπαταρία, µε 
δυνατότητα εµφάνισης 

της συνολικής αξίας 
όλων των σαρωµένων 
νοµισµάτων για την 

κάλυψη αναγκών του 
Ωδείου Ν. Ιωνίας. 

Να είναι γρήγορο εύκολο και αξιόπιστο στη 
χρήση. Εισαγωγή του χαρτονοµίσµατος σε 
οποιαδήποτε κατεύθυνση, εµφάνιση συνολικής 
αξίας όλων των σαρωµένων χαρτονοµισµάτων. Να 
διαθέτει συναγερµό για τα ύποπτα 
χαρτονοµίσµατα µε οπτικό και ηχητικό σήµα 
συµπεριλαµβανοµένων υδατογράφηµα, 
υπέρυθρες, µαγνητικές ιδιότητες, ταινία 

ασφαλείας, ολογράµµατα, µέγεθος και πάχος 
χαρτιού. Να ελέγχει τα νέα χαρτονοµίσµατα και 
να δέχεται αναβαθµίσεις σε περίπτωση νέων.  

1 110,00 
110,00 

€ 

                                                 ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 2 490,00 € 

                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 117,60 € 

                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 607,60 € 

 

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 δύο µηχανών καταµέτρησης και ανίχνευσης πλαστότητας χαρτονοµισµάτων µε 
δυνατότητα αναγνώρισης της αξίας των χαρτονοµισµάτων, τον έλεγχο της γνησιότητάς τους και εµφάνισης του 
αθροίσµατος του ποσού κατά αξία ή συνολικά για την κάλυψη αναγκών του Νοµικού Προσώπου, υπάρχουν 
διαθέσιµες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του Ο.Π.Α.Ν. του ∆ήµου µας οικονοµικού έτους 2017.  

Φορέας χρηµατοδότησης : 
Η δαπάνη για την παραπάνω προµήθεια καταµετρητή και ανιχνευτή πλαστότητας χαρτονοµισµάτων για την 
κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας, 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 συµφερότερη 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 της  Λ. Ηρακλείου 268 (1ος 
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 

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. 
 
 
           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. Παρασκευή Καζάκου 

4. Νίκη Γιαννούλη (αναπλ. µέλος της κ. 
Πολυξένης Κάκκου) 

5. Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 

6. Λάζαρος Βουδούρης 

7. Σωτήρης Σκευοφύλακας 

8. Ιωάννης Οικονοµίδης 

9. Στυλιανή Αδαµοπούλου 
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