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του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 12 από 31/08/2016 έκτακτης συνεδρίασης αυτού, που 
έγινε µε την υπ΄ αριθµ. 12/2043/31-08-2017 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 

«Την έγκριση της διενέργειας της υπηρεσίας που αφορά στην συµµετοχή του Ο.Π.Α.Ν. του ∆ήµου 
Ν. Ιωνίας για την κάλυψη µέρος των πολιτιστικών εκδηλώσεων που αφορά στην οργάνωση 
παραστάσεων µε τη συµµετοχή καλλιτεχνών στο πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & 

Πολιτισµού 2017 που διοργανώνει ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας, την έγκριση της διενέργειας της υπηρεσίας 
που αφορά στην ενοικίαση ηχητικών-φωτιστικών µηχανηµάτων για την κάλυψη καλλιτεχνικών 
παραστάσεων στο πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & Πολιτισµού 2017 που διοργανώνει ο 
∆ήµος Ν. Ιωνίας σε συνεργασία µε τον Ο.Π.Α.Ν. & διαφόρων φορέων του ∆ήµου, την έγκριση της 
διενέργειας που αφορά στην προµήθεια αγαθών (αφίσες, µονόφυλλα κ.λ.π.), για την κάλυψη µέρος 

των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & Πολιτισµού που 
διοργανώνει ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας σε συνεργασία µε τον Ο.Π.Α.Ν. & διαφόρων φορέων του ∆ήµου, την 
έγκριση της διενέργειας της προµήθειας 4/πτυχων µε το πρόγραµµα των διαφόρων πολιτιστικών 

& αθλητικών εκδηλώσεων για την ενηµέρωση των πολιτών οι οποίες θα λάβουν µέρος στις 
«ΙΩΝΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ » Τέχνης & Πολιτισµού 2017, την έγκριση της διενέργειας της προµήθειας 

διαφόρων αγαθών (κύπελλα – µετάλλια – διπλώµατα – αφίσες κ.λ.π.) που αφορά στην διοργάνωση 
αθλητικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & Πολιτισµού που διοργανώνει ο 
Ο.Π.Α.Ν. µε την συνεργασία του ∆ήµου, του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. του συλλόγου «ΑΝΑΤΟΛΗ» ∆ήµου Ν. Ιωνίας  

και το Αυτοτελές Τµήµα Παιδείας – Πολιτισµού και Αθλητισµού του ∆ήµου Φιλαδέλφειας, 
Χαλκηδόνος και την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού ύψους 4.228,40 € 
µε το Φ.Π.Α. η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.∆. 15.6471.0001 µε τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων»,  δαπάνη ύψους 1.984,00 € µε το Φ.Π.Α. η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.∆. 
15.6235.0003 µε τίτλο «Μισθώµατα ηχητικών και φωτιστικών συγκροτηµάτων», δαπάνη ύψους 

520,80 € µε το Φ.Π.Α. η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.∆. 00.6431.0001 µε τίτλο «Έξοδα 
ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων Ο.Π.Α.Ν.» & δαπάνη ύψους 2.653,85 € 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 για τις ανωτέρω προµήθειες/υπηρεσίες και την έγκριση των 

τεχνικών προδιαγραφών». 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 
ΜΕΛΗ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ, 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. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ), η 
κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΖΑΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά της κ. ΟΛΓΑ ΑΚΙΑΝΙ∆ΟΥ), 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. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενηµερώνει τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τον κατεπείγοντα 
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χαρακτήρα της συνεδρίασης, λόγω της επείγουσας ανάγκης να εγκριθεί η δαπάνη για την παροχή 
υπηρεσιών η οποία αφορά στην οργάνωση στην κάλυψη µέρος των πολιτιστικών εκδηλώσεων, στην 
ενοικίαση ηχητικών – φωτιστικών µηχανηµάτων για την διοργάνωση καλλιτεχνικών παραστάσεων 
και της προµήθειας διαφόρων αγαθών (αφίσες, προγράµµατα, πανό, έπαθλα κ.λ.π.), για την 
προβολή την κάλυψη & ενηµέρωση των πολιτών στο πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & 
Πολιτισµού 2017 που διοργανώνει ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας σε συνεργασία µε τον Ο.Π.Α.Ν. και µε τη 
συµµετοχή του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. & διαφόρων φορέων του ∆ήµου, ώστε να συµπεριληφθεί το θέµα προς 
έγκριση σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 24606/30-8-2017 αίτηµα του Αυτοτελούς Γραφείου 
Επικοινωνίας & ∆ηµοσίων Σχέσεων, στην συνεδρίαση της ∆ευτέρας 04/09/2017 του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Ν. Ιωνίας. Για τον λόγο αυτό καλεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να αποφανθεί 
για το κατεπείγον του θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του Ν. 3463/2006. 
To ∆ιοικητικό Συµβούλιο οµόφωνα επί των οκτώ (08) παρόντων µελών, λόγω της µη προσέλευσης 
του κ. Σωτηρίου Σκευοφύλακα, συµφώνησε ότι το θέµα είναι κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί.    
 
Κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέµατος αυτού προσήλθε ο κ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ.  
 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 1ο έκτακτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 2042/31-08-
2017 έκτακτη εισήγηση µε θέµα: «Α) Έγκριση της διενέργειας της υπηρεσίας που αφορά στην 
κάλυψη µέρους των πολιτιστικών εκδηλώσεων και ειδικότερα στην οργάνωση παραστάσεων µε τη 
συµµετοχή καλλιτεχνών στο πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & Πολιτισµού 2017 που 
διοργανώνει ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας σε συνεργασία µε τον Ο.Π.Α.Ν.& λοιπούς φορείς του ∆ήµου. 

Β) Έγκριση της διενέργειας της υπηρεσίας που αφορά στην ενοικίαση ηχητικών-φωτιστικών 
µηχανηµάτων για την κάλυψη καλλιτεχνικών παραστάσεων στο πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών 
Τέχνης & Πολιτισµού 2017 που διοργανώνει ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας σε συνεργασία µε τον Ο.Π.Α.Ν. & 
λοιπούς φορείς του ∆ήµου. 

Γ) ‘Έγκριση της διενέργειας που αφορά στην προµήθεια αγαθών (αφίσες, µονόφυλλα κ.λ.π.), για 
την κάλυψη µέρος των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & 
Πολιτισµού που διοργανώνει ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας σε συνεργασία µε τον Ο.Π.Α.Ν. & διαφόρων φορέων 
του ∆ήµου.  

∆) Έγκριση της διενέργειας της προµήθειας 4/πτυχων µε το πρόγραµµα για την προβολή των 
διαφόρων πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων και την ενηµέρωση των πολιτών οι οποίες θα 
λάβουν µέρος στις «ΙΩΝΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ » Τέχνης & Πολιτισµού 2017.   

Ε) Έγκριση της διενέργειας της προµήθειας διαφόρων αγαθών (κύπελλα – µετάλλια – διπλώµατα – 
αφίσες κ.λ.π.) που αφορά στην διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο των Ιωνικών 
Ηµερών Τέχνης & Πολιτισµού που διοργανώνει ο Ο.Π.Α.Ν. µε την συνεργασία του ∆ήµου, του 
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. του συλλόγου «ΑΝΑΤΟΛΗ» ∆ήµου Ν. Ιωνίας  και το Αυτοτελές Τµήµα Παιδείας – 
Πολιτισµού και Αθλητισµού του ∆ήµου Φιλαδέλφειας, Χαλκηδόνος. 

ΣΤ) Έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού ύψους 4.228,40 € µε το Φ.Π.Α. η 
οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.∆. 15.6471.0001 µε τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»,  
δαπάνη ύψους 1.984,00 € µε το Φ.Π.Α. η οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.∆. 15.6235.0003 µε τίτλο 
«Μισθώµατα ηχητικών και φωτιστικών συγκροτηµάτων», δαπάνη ύψους 520,80 € µε το Φ.Π.Α. η 
οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α.∆. 00.6431.0001 µε τίτλο «Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής 
δραστηριοτήτων Ο.Π.Α.Ν.» & δαπάνη ύψους 2.653,85 € 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 για τις ανωτέρω προµήθειες/υπηρεσίες και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών», η 
οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 

     «Σχετικά µε το παραπάνω θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής : 

     Με το υπ’ αριθµόν πρωτοκ. 2040/30-08-2017 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 κάλυψη από τον Ο.Π.Α.Ν. µέρος των δαπανών των Πολιτιστικών & 

Αθλητικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & Πολιτισµού 2017 µε την προµήθεια 

διαφόρων αγαθών για την κάλυψη, ενηµέρωση προβολή, την ενοικίαση ηχητικών - φωτιστικών µηχανηµάτων & 

την οργάνωση καλλιτεχνικών παραστάσεων & αθλητικών δρώµενων, που διοργανώνει ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας µε τη 

συµµετοχή του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. & διαφόρων αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων του ∆ήµου µας, οι οποίες 

πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο από 10 Σεπτεµβρίου έως 15 Οκτωβρίου.   

     Την οργάνωση και την κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων µε την συµµετοχή καλλιτεχνών  που θα 

περιλαµβάνει την αµοιβή, τις ασφαλιστικές εισφορές των µελών του συγκροτήµατος την ηχογράφηση σε 

πολυκάναλο σύστηµα καθώς και την επεξεργασία της ηχογράφησης θα αναλάβει να διεκπεραιώσει εταιρία που 

να ασχολείται µε πολιτιστικές εκδηλώσεις και η οποία θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά βάση τιµής.   

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

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

εξειδικευµένη και επαρκής πίστωση στον κωδικό αριθµό δαπάνης (Κ.Α.∆.) 15.6471.0001 (ΠΙΝΑΚΑΣ Α + 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ)  ύψους 4.228,40 € µε το Φ.Π.Α., στον κωδικό αριθµό δαπάνης (Κ.Α.∆.) 15.6235.0003 

(ΠΙΝΑΚΑΣ Β1 & Β2) ύψους 1.984,00 µε το Φ.Π.Α., στον κωδικό αριθµό δαπάνης (Κ.Α.∆.) 00.6431.0001 
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(ΠΙΝΑΚΑΣ ∆.) ύψους 520,80 µε το Φ.Π.Α. & στον κωδικό αριθµό δαπάνης (Κ.Α.∆.) 15.6472.0001 

(ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.+ΣΤ.+Ζ.) ύψους 2.653,85 µε το Φ.Π.Α. που αφορά στην οργάνωση και στην κάλυψη 

πολιτιστικών εκδηλώσεων µε την συµµετοχή καλλιτεχνών που θα περιλαµβάνει την αµοιβή, τις ασφαλιστικές 

εισφορές των µελών του συγκροτήµατος την επεξεργασία της ηχογράφησης, στην ενοικίαση ηχητικών –

φωτιστικών µηχανηµάτων, στην προµήθεια διαφόρων αγαθών (4/πτυχα, αφίσες κ.λ.π.) καθώς και στη κάλυψη 

αθλητικών εκδηλώσεων µε την προµήθεια διαφόρων αγαθών (κύπελλα – µετάλλια – διπλώµατα κ.λ.π.) στο 

πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & Πολιτισµού που διοργανώνει ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας σε συνεργασία µε τον 

Ο.Π.Α.Ν. και µε τη συµµετοχή διαφόρων φορέων του ∆ήµου. 

        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.  

      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. 

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

να λάβει σχετική απόφαση : 

1) Να εγκρίνει την διενέργεια της υπηρεσίας που αφορά την οργάνωση και την κάλυψη µέρος των 

πολιτιστικών εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή καλλιτεχνών που θα περιλαµβάνει την αµοιβή, τις 

ασφαλιστικές εισφορές των µελών του συγκροτήµατος την ηχογράφηση σε πολυκάναλο σύστηµα καθώς 

και την επεξεργασία της ηχογράφησης, από εταιρία που αναλαµβάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις και θα 

πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & Πολιτισµού 2017 που διοργανώνει ο 

∆ήµος Ν. Ιωνίας σε συνεργασία µε τον Ο.Π.Α.Ν. και µε τη συµµετοχή του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. & διαφόρων 

φορέων του ∆ήµου. 

2) Να εγκρίνει την διενέργεια της υπηρεσίας που αφορά στην ενοικίαση ηχητικών – φωτιστικών 

µηχανηµάτων για την κάλυψη καλλιτεχνικών παραστάσεων στο πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & 

Πολιτισµού 2017 που διοργανώνει ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας σε συνεργασία µε τον Ο.Π.Α.Ν. και µε τη 

συµµετοχή του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. & διαφόρων φορέων του ∆ήµου. 

3) Να εγκρίνει την προµήθεια αγαθών (αφίσες, µονόφυλλα κ.λ.π.), για την κάλυψη µέρος των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων οι οποίες θα λάβουν µέρος στο πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & Πολιτισµού 2017 

που διοργανώνει ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας σε συνεργασία µε τον Ο.Π.Α.Ν. και µε τη συµµετοχή του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 

& διαφόρων φορέων του ∆ήµου. 

4) Να εγκρίνει την προµήθεια 4/πτυχων µε το πρόγραµµα για την προβολή των διαφόρων πολιτιστικών & 

αθλητικών εκδηλώσεων και την ενηµέρωση των πολιτών οι οποίες θα λάβουν µέρος στο πλαίσιο των 

Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & Πολιτισµού 2017 που διοργανώνει ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας σε συνεργασία µε τον 

Ο.Π.Α.Ν. και µε τη συµµετοχή του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. & διαφόρων φορέων του ∆ήµου 

5) Να εγκρίνει την προµήθεια διαφόρων αγαθών (κύπελλα – µετάλλια – διπλώµατα – αφίσες κ.λ.π.) που 

αφορά στην διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων για την κάλυψη αναγκών του 3ου Αγώνα ∆ρόµου µε 

την επωνυµία «Στις γειτονιές των Προσφύγων» Ν. Ιωνίας, Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας εκεί όπου 

γράφτηκε η ιστορία τους µετά την Μικρασιατική Καταστροφή στο πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & 

Πολιτισµού 2017 που διοργανώνει ο Ο.Π.Α.Ν. µε την συνεργασία του ∆ήµου, του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. του 

συλλόγου «ΑΝΑΤΟΛΗ» ∆ήµου Ν. Ιωνίας  και το Αυτοτελές Τµήµα Παιδείας – Πολιτισµού και Αθλητισµού 

του ∆ήµου Φιλαδέλφειας, Χαλκηδόνος. 

6) Να εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση των πιστώσεων των κωδικών δαπανών του προϋπολογισµού :  

• 15.6471.0001 µε τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» ύψους 4.228,40 ευρώ 

συµπερ/µένου του Φ.Π.Α. οικ. έτους 2017 
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• 15.6235.0003 µε τίτλο «Μισθώµατα ηχητικών & φωτιστικών µηχανηµάτων» ύψους 1.984,00 

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

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

520,80 ευρώ συµπερ/µένου του Φ.Π.Α. οικ. έτους 2017 

• 15.6472.0001 µε τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων»  ύψους 2.653,85 ευρώ 

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

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

παρούσας εισήγησης.  

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

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

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

οικονοµική άποψη προσφορά βάση τιµής. 

1.  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.  

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΙΩΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2017 ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ∆ΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΝ 

(Κ.Α.∆.15.6471.0001, CPV:  79952100-3  «Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων»)          

Α/

Α 
ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆
ΟΣ 

∆ΑΠΑ-

ΝΗ € 

1 

Υπηρεσία που αφορά την κάλυψη για την οργάνωση 
µέρος των πολιτιστικών εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή 
καλλιτεχνών που θα περιλαµβάνει την αµοιβή, τις 
ασφαλιστικές εισφορές των µελών του συγκροτήµατος 
την ηχογράφηση σε πολυκάναλο σύστηµα καθώς και 
την επεξεργασία της ηχογράφησης στο πλαίσιο των 
Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & Πολιτισµού 2017. 

Υπηρεσία/ 
Ανά 

παράσταση 

1 συγκρότηµα 
/ 5µελής 
ορχήστρα 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΣΕ ΕΥΡΩ )  
2.500,00 € 

Φ.Π.Α. 24 %  600,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΙΝΑΚΑ Α.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΣΕ ΕΥΡΩ ) 
3.100,00 € 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β1. 

Β1. ΗΧΗΤΙΚΟΣ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2017 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΙΩΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2017 ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ∆ΗΜΟΣ 

Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΝ  

(Κ.Α.∆. 15.6235.0003, CPV:  32342410-9  «Εξοπλισµός ήχου»)          

Α/

Α 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚ-

ΤΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 

Ενοικίαση εγκατάσταση 
& αποξήλωση ηχητικού 
εξοπλισµού µε την 
βοήθεια 2 τεχνικών για 
την κάλυψη συναυλιών 
µε τη συµµετοχή 
καλλιτεχνών στο πλαίσιο 
των Ιωνικών Ηµερών 
Τέχνης & Πολιτισµού  που 
διοργανώνει ο ∆ήµος Ν. 

Ιωνίας σε συνεργασία µε 
τον  Ο.Π.Α.Ν. και µε τη 
συµµετοχή του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 
& διαφόρων φορέων του 
∆ήµου. 

Επαγγελµατικό ηχοσύστηµα 3 δρόµων 
παραγωγή 

110db στα 30µ 
1 

 

Ηχεία Μόνιτορ σκηνής µε 
αντίστοιχους ενισχυτές & 

επεξεργαστές 

Ισχύς 100 
watt/έκαστο 

5 

Ηχεία µε ενισχυτή Side 15΄΄ 2 

Ψηφιακή κονσόλα ήχου 
32 είσοδοι &     

32 έξοδοι FOH 
1 

Μονάδα effect units      τύπου Lexicon  480L 1 

Μικρόφωνα φωνής µε αντίστοιχες 
βάσεις 

 5 

Μικρόφωνα κρουστών µε αντίστοιχες 
βάσεις 

 4 

CD Player  1 

Εξοπλισµός back line: 
� In – Ear µόνιτορ ασύρµατο 

 1 

� Set Drum διαστάσεις: κάσα 20΄΄- 
tom 12΄΄- floor tom 14΄΄,4 βάσεις 
πατινιών, βάση Hi – Hat, σκαµπό 

για drums, µοκέτα  

 1 
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� Ενισχυτής µπάσου λυχνίας 
Ισχύς 4 Χ 10 

ίντσες 
1 

� Βάσεις οργάνων  2 

� Αναλόγια µε φωτάκια  4 

2 

Ενοικίαση εγκατάσταση 
& αποξήλωση φωτιστικού 
εξοπλισµού  µε την 
βοήθεια 2 τεχνικών για 
την κάλυψη συναυλιών 
µε τη συµµετοχή 
καλλιτεχνών στο πλαίσιο 

των Ιωνικών Ηµερών 
Τέχνης & Πολιτισµού που 
διοργανώνει ο ∆ήµος Ν. 
Ιωνίας σε συνεργασία µε 
τον  Ο.Π.Α.Ν. και µε τη 
συµµετοχή του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 
& διαφόρων φορέων του 
∆ήµου. 

� Προβολείς αλλαγής χρωµάτων 
νέας τεχνολογίας led 

Led Par  

10 τµχ. / 
µε 18 Led 
/ 10 Watt 
έκαστο 

 

� Beam 7r 4 

� Φωτιστικά εφέ τύπου matrix  2 

� Κονσόλα φωτισµού και dimmer 
για par (προβολείς λευκού τύπου 

spot) 
1000 Watt 8 

� Βάσεις και καλώδια σύνδεσης   

� Τράσα τετράγωνη  µήκος 10 µ. 

� Blinder lights  2 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
800,00 € 

Φ.Π.Α. 24 %  192,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΙΝΑΚΑ Β1.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΣΕ ΕΥΡΩ ) 
992,00 € 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β2. 

Β2. ΗΧΗΤΙΚΟΣ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΣΤΙΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2017 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΙΩΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2017 ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ∆ΗΜΟΣ 

Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΝ 

(Κ.Α.∆. 15.6235.0003, CPV:  32342410-9  «Εξοπλισµός ήχου»)          

Α/

Α 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚ-

ΤΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 

Ενοικίαση εγκατάσταση 
& αποξήλωση ηχητικού 
εξοπλισµού µε την 
βοήθεια 2 τεχνικών για 
την κάλυψη συναυλιών 
µε τη συµµετοχή 
καλλιτεχνών στο πλαίσιο 
των Ιωνικών Ηµερών 
Τέχνης & Πολιτισµού  που 
διοργανώνει ο ∆ήµος Ν. 
Ιωνίας σε συνεργασία µε 
τον  Ο.Π.Α.Ν. και µε τη 
συµµετοχή του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 
& διαφόρων φορέων του 
∆ήµου. 

Επαγγελµατικό ηχοσύστηµα 3 δρόµων 
παραγωγή 
110db στα 

30µ 
1 

 

Ηχεία Μόνιτορ σκηνής µε αντίστοιχους 
ενισχυτές & επεξεργαστές 

Ισχύς 500 
watt/έκαστο 

5 

Ψηφιακή κονσόλα ήχου 
32 είσοδοι  &   

32 έξοδοι 
FOH 

1 

Εξοπλισµός back line: 
� Πλήρες Set Drum αποτελούµενο 

από: µπότα 22΄΄, 1 τάµπουρο 
6,5΄΄Χ14΄΄, 1 τοµ 12΄΄, 1 βαθύ τοµ 
16΄΄, 1 σκαµπό τυµπαµων, 1 βάση 
Hi-Hat, 1 πεντάλ µπότας, κάθισµα-
βάση, snare-βάση, 3 βάσεις για 

πατίνια και µοκέτα 

 1 

� Ενισχυτής µπάσου λυχνίας µε 
καµπίνα 

Ισχύς 4 Χ 10 
ίντσες 

1 

� Ενισχυτής κιθάρας λυχνίας  12΄΄ 1 

� Βάσεις µικροφώνων  6 

� Βάσεις οργάνων  4 

� Αναλόγια µε λαµπάκια  4 

� Ίσια βάση µικροφώνου µε 
υποδοχέα ασύρµατου µικροφώνου 

 1 

2 

Ενοικίαση εγκατάσταση 
& αποξήλωση φωτιστικού 
εξοπλισµού  µε την 
βοήθεια 2 τεχνικών για 
την κάλυψη συναυλιών 
µε τη συµµετοχή 
καλλιτεχνών στο πλαίσιο 

� Προβολείς αλλαγής χρωµάτων νέας 
τεχνολογίας led 

Led Par  

10 τµχ. / 
µε 18 Led 
/ 10 Watt 
έκαστο  

� Beam 7r 4 

� Φωτιστικά εφέ τύπου matrix  2 

ΑΔΑ: 6ΒΟΤΟΛ04-ΗΙΟ





των Ιωνικών Ηµερών 
Τέχνης & Πολιτισµού που 
διοργανώνει ο ∆ήµος Ν. 
Ιωνίας σε συνεργασία µε 
τον  Ο.Π.Α.Ν. και µε τη 
συµµετοχή του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 
& διαφόρων φορέων του 
∆ήµου. 

� Κονσόλα φωτισµού και dimmer για 
par (προβολείς λευκού τύπου spot) 

1000 Watt 8 

� Βάσεις και καλώδια στήριξης   

� Τράσα τετράγωνη  µήκος 10 µ. 

� Blinder lights  2 

� Μηχανή καπνού  1 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
800,00 € 

Φ.Π.Α. 24 %  192,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΙΝΑΚΑ Β2.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΣΕ ΕΥΡΩ ) 
992,00 € 

 

 

 

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

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ. 

Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΑΦΙΣΕΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ Κ.Λ.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΙΩΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2017 ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 
Ο ∆ΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΝ 

(Κ.Α.∆. 15.6471.0001, CPV:  22000000-0 «Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα»)          

Α/

Α 
ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ-

∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 

€ 

1 

Προµήθεια διαφόρων αγαθών 
αφίσες κ.λ.π. για την κάλυψη των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων µε την 
συµµετοχή καλλιτεχνών σε διάφορα 
σηµεία & στάδια στον ∆ήµο Ν. 
Ιωνίας στο πλαίσιο των Ιωνικών 
Ηµερών Τέχνης & Πολιτισµού  
2017 

∆ιάσταση αφισών : 50Χ70 εκ., 
ποιότητα: χαρτόνι κουσέ 350 γρ., 

4/χρωµη ψηφιακή εκτύπωση 
(Α΄όψη)   

1000 0,44 440,00 

∆ιάσταση αφισών: 50Χ70 εκ., 
ποιότητα χαρτιού velvet 115 γρ, 

εκτύπωση: πολύχρωµη   
600 0,45 270,00 

2 

Προµήθεια µονόφυλλων για την 
κάλυψη των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων µε την συµµετοχή 
καλλιτεχνών, σε διάφορα σηµεία & 
στάδια στον ∆ήµο Ν. Ιωνίας στο 
πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών 
Τέχνης & Πολιτισµού  2017. 

∆ιάσταση 14,8Χ21 εκ. (Α5), 
ποιότητα χαρτιού: velvet (130 γρ),  
εκτύπωση:  4/χρωµη   Α+Β όψη  / 2 

θέµατα (2500 φ. / θέµα) 

5000 0,04 € 200,00 € 

                                                           ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Τµχ. 6600 910,00 € 

                                                                            Φ.Π.Α. 24 % 218,40 € 

                                                                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ΠΙΝΑΚΑ Γ.  ΜΕ Φ.Π.Α. 1.128,40 € 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆. 

∆. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΙΩΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2017 ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 
Ο ∆ΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΝ 

(Κ.Α.∆. 00.6431.0001, CPV : 22000000-0 «Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα»)     

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ-

∆ΟΣ 

∆ΑΠΑ-

ΝΗ € 

1 

Προµήθεια προγράµµατος για την 
ενηµέρωση των πολιτών µε τις διάφορες 
πολιτιστικές & αθλητικές εκδηλώσεις οι 

οποίες θα λάβουν µέρος στο πλαίσιο των 
Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & Πολιτισµού  2017 

στον ∆ήµο Ν. Ιωνίας 2017.  

4/πτυχο, διάσταση 48Χ22,5 εκ. 
(ανάπτυγµα) ή 12Χ22,5 εκ. 
κλειστό, εκτύπωση:  Α+ β όψη  

4/χρωµία,  ποιότητα χαρτιού  
velvet ή ιλουστρασιόν 150 gr, 

δίπλωµα παράθυρο 

6000 0,07 € 420,00 

                                                      ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Τµχ. 6000 420,00 

                                                                               Φ.Π.Α. 24% 100,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ΠΙΝΑΚΑ ∆.  ΜΕ Φ.Π.Α. 520,80 € 

 

ΑΔΑ: 6ΒΟΤΟΛ04-ΗΙΟ





ΠΙΝΑΚΑΣ Ε. 

Ε.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΑΦΙΣΕΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ Κ.Λ.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΙΩΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2017 ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 
Ο ΟΠΑΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 

(Κ.Α.∆. 15.6472.0001, CPV:  22000000-0 «Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα»)          

Α/

Α 
ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ-

∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝ
Η € 

1 

Προµήθεια αφισών κ.λ.π. για την κάλυψη 
αναγκών διαφόρων αθλητικών 
εκδηλώσεων που θα λάβουν µέρος στο 
πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & 

Πολιτισµού  στον ∆ήµο Ν. Ιωνίας µε την 
συµµετοχή και άλλων φορέων. 

∆ιάσταση αφισών : 50Χ70 εκ., 
ποιότητα: χαρτόνι κουσέ 350 
γρ., 4/χρωµη ψηφιακή 
εκτύπωση (Α΄όψη)   

200 0,60 120,00 

∆ιάσταση αφισών: 50Χ70 εκ., 
ποιότητα χαρτιού velvet 115 
γρ, εκτύπωση: πολύχρωµη   

200 0,60 120,00 

2 

Προµήθεια αφισέτων για την κάλυψη 
αναγκών διαφόρων αθλητικών 
εκδηλώσεων που θα λάβουν µέρος στο 
πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & 
Πολιτισµού  στον ∆ήµο Ν. Ιωνίας µε την 
συµµετοχή και άλλων φορέων. 

∆ιάσταση: Α3, ποιότητα χαρτιού 
velvet 150 γρ, έγχρωµη 

ψηφιακή εκτύπωση / 5 θέµατα 
(40 φ.)  

200 0,35 70,00 

3 

Προµήθεια τιµητικών επαίνων (µε 
µεταβλητά δεδοµένα) για την συµµετοχή & 
διακρίσεις σε διάφορες αθλητικές 
εκδηλώσεις που θα λάβουν µέρος στο 
πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & 
Πολιτισµού  στον ∆ήµο Ν. Ιωνίας µε την 
συµµετοχή και άλλων φορέων. 

∆ιάσταση επαίνου : 25Χ35 εκ., 
ποιότητα χαρτιού velvet 200gr, 
έγχρωµη ψηφιακή εκτύπωση 

150 0,80 120,00 

∆ιάσταση: 21Χ29 cm, Ποιότητα 

χαρτιού velvet 200gr,  2 
όψεων:  Α+Β  όψη τετράχρωµη  

700 0,40  € 280,00  

                                                      ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Τµχ. 1450 710,00 € 

                                                                   Φ.Π.Α. 24 % 170,40 € 

                                                                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ΠΙΝΑΚΑ Ε.  ΜΕ Φ.Π.Α. 880,40 € 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ. 

ΣΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΑΝΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΙΩΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2017 ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΟΠΑΝ ΣΕ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 

(Κ.Α.∆. 15.6472.0001, CPV : 39522110-1 «Μουσαµάδες» )     

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ-

∆ΟΣ 

∆ΑΠΑ-

ΝΗ € 

1 

Προµήθεια πανό τα οποία θα 
τοποθετηθούν για την κάλυψη αθλητικών 
εκδηλώσεων σε διάφορα σηµεία (π.χ. 

εκκίνηση – τερµατισµός αγώνων δρόµου 
κ.λ.π.) που θα λάβουν µέρος στο πλαίσιο 
των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & Πολιτισµού  
στον ∆ήµο Ν. Ιωνίας µε την συµµετοχή και 

άλλων φορέων 

Υλικό: Πλαστικός µουσαµάς, 
διάσταση:    5m X 1m, ξύλινα 
πιχάκια (2,5 Χ 6 Χ 100 εκ.) 
γαζί και σχοινιά δεξιά-

αριστερά,  εκτύπωση:  2 όψεων: 
Α+Β  όψη τετράχρωµη 

5 120,00 600,00 

Υλικό: Πλαστικός µουσαµάς, 
διάσταση:    5m X 1m, ξύλινα 
πιχάκια (2,5 Χ 6 Χ 100 εκ.) 
γαζί και σχοινιά δεξιά-

αριστερά,  εκτύπωση:  έγχρωµη 
Α΄ όψη 

6 60 360,00 

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Τµχ. 11 960,00 

                                                                                Φ.Π.Α. 24% 230,40 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ΠΙΝΑΚΑ ΣΤ.  ΜΕ Φ.Π.Α. 1.190,40 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ. 

Ζ.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΥΠΕΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΑ Κ.Λ.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 3ου 

ΑΓΩΝΑ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΙΩΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2017 ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΟΠΑΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΜΕ ΤΗΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

(Κ.Α.∆. 15.6472.0001, CPV: 39298700-4  «ΕΠΑΘΛΑ» , 18512200-3  «ΜΕΤΑΛΛΙΑ»)          

ΑΔΑ: 6ΒΟΤΟΛ04-ΗΙΟ





Α/

Α 
ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ-

∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝ
Η € 

1 

Προµήθεια µεταλλίων αγώνων µε κορδέλα 
για την κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων  
στο πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & 
Πολιτισµού  για την κάλυψη αναγκών του 
3ου Αγώνα ∆ρόµου µε την επωνυµία «Στις 

γειτονιές των Προσφύγων». 

∆ιάµετρος: 50mm, µε 
κορδέλα µονόχρωµη και 
παράσταση δροµείς 

35 χρυσά- 
28 Αργυρά- 
28 Χάλκινα 

1,00  91,00 

2 

Προµήθεια θέµατος των µεταλλίων για την 
κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων  στο 
πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & 
Πολιτισµού  για την κάλυψη αναγκών του 
3ου Αγώνα ∆ρόµου µε την επωνυµία «Στις 

γειτονιές των Προσφύγων». 

Παράσταση δροµείς  91 (δροµείς) 0,10  9,10 

3 

Προµήθεια αυτοκόλλητων για οπίσθια όψη 
µεταλλίων για την κάλυψη αθλητικών 
εκδηλώσεων  στο πλαίσιο των Ιωνικών 
Ηµερών Τέχνης & Πολιτισµού  για την 
κάλυψη αναγκών του 3ου Αγώνα ∆ρόµου 
µε την επωνυµία «Στις γειτονιές των 

Προσφύγων». 

∆ιάµετρος για 50mm 91 0,10  9,10 

4 

Προµήθεια κυπέλλων (επάθλων) για την 
κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων  στο 

πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & 
Πολιτισµού  για την κάλυψη αναγκών του 
3ου Αγώνα ∆ρόµου µε την επωνυµία «Στις 

γειτονιές των Προσφύγων». 

Ύψος : 30 cm - 32 cm 4 12,00  48,00 

Ύψος : 28 -29 cm 25 10,00  250,00 

Ύψος : 26 -28 cm 7 9,00  63,00 

                                                      ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Τµχ. 309 470,20 € 

                                                                                                    Φ.Π.Α. 24 % 112,85 € 

                                                                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ΠΙΝΑΚΑ Ζ.  ΜΕ Φ.Π.Α. 583,05 € 

 
 

Στο ανωτέρω κόστος ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να συµπεριλάβει όλα τα έξοδα που µπορεί να 
απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση των εργασιών στον Ο.Π.Α.Ν., 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 ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Ισχύουσες ∆ιατάξεις  

1. Οι διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) 
2. Οι διατάξεις του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
4. Οι διατάξεις του Ν. 4152/13 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Έγγραφα της σύµβασης  

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι : 

• Η προσφορά του αναδόχου. 

• Η Απόφαση του ∆ιοικητικού συµβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Έγκριση Αποτελέσµατος – Ανακοίνωση Κατακύρωσης  

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

µε τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2006. 

• Στον  οικονοµικό φορέα στον οποίο έγινε η κατακύρωση θα κοινοποιηθεί σχετική ανακοίνωση 

σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Συµφωνητικό  

Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο κατακυρώθηκε η παρεχόµενη υπηρεσία / εργασία υποχρεούται εντός 10 

ηµερών από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού. Ο 
χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσµίας. Σε περίπτωση κατά την οποία ο οικονοµικός 
φορέας που κατακυρώθηκε η παρεχόµενη υπηρεσία / εργασία δεν προσέλθει µέσα στην προαναφερόµενη 
χρονική προθεσµία να υπογράψει το σχετικό συµφωνητικό, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτό µε απόφαση Προέδρου του 
Ο.Π.Α.Ν. ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

ΑΔΑ: 6ΒΟΤΟΛ04-ΗΙΟ





Το συµφωνητικό καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Το συµφωνητικό 
συντάσσεται µε τους όρους της παρούσας µελέτης και της προσφοράς του αναδόχου που έγινε αποδεκτή από την 
κατά νόµο επιτροπή. Το συµφωνητικό δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και 
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. Την παρεχόµενη προς τον φορέα υπηρεσία / εργασία 

5. Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα 

6. Την συµφωνηθείσα τιµή 

7. Τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας / εργασίας 

8. Τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών 

9. Τον τρόπο επίβλεψης της εργασίας / υπηρεσίας 

10. Τον τρόπο παραλαβής της παρεχόµενης υπηρεσίας / εργασίας 

11. Τον τρόπο παρακολούθησης & παραλαβής της προµήθειας 

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 ύστερα από γνωµοδότηση αρµόδιων οργάνων αξιολόγησης, εκτός αν για εύλογη αιτία έχει 

εγγράφως δοθεί παράταση του χρόνου εκτέλεσης της παρεχόµενης υπηρεσίας / εργασίας. 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Χρόνος Εκτέλεσης της Παρεχόµενης Υπηρεσίας / Εργασίας 

Η υπηρεσία η οποία αφορά στην οργάνωση στην κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων (ηχητικά-φωτισµός) µε την 
συµµετοχή καλλιτεχνών και στην κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & 
Πολιτισµού, που διοργανώνει ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας σε συνεργασία µε τον Ο.Π.Α.Ν. και άλλων φορέων του ∆ήµου, 
ορίζεται σε διάστηµα τριάντα ( 30 ) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Τόπος Εκτέλεσης της Παρεχόµενης Υπηρεσίας / Εργασίας  

Η εργασία / υπηρεσία θα παρασχεθεί σε διάφορα σηµεία (πλατείες, στάδια κ.λ.π.) ή όπου αλλού υποδείξει ο 

Ο.Π.Α.Ν. του ∆ήµου Ν. Ιωνίας. 

ΑΡΘΡΟ 7ο :  Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση Υπηρεσίας / προµήθειας : 

Το Νοµικό Πρόσωπο δεν είναι υποχρεωµένο να παραλάβει ή να εκτελέσει το σύνολο των ποσοτήτων που 

αντιστοιχούν στο συµβατικό ποσό παρά µόνο σύµφωνα µε τις ανάγκες. 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Τρόπος Πληρωµής  

Η πληρωµή της αξίας της εργασίας και των τυχόν υλικών θα γίνει : 

• µε εξόφληση 100% της συµβατικής αξίας . 

Η πληρωµή της αξίας των αγαθών 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 ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και δεν µπορεί να προκύψει από µέρους του ουδεµία 
επιπλέον απαίτηση ως αποζηµίωση για τις κρατήσεις αυτές. 

Για τυχόν διαφορές που µπορεί να προκύψουν µετά την υπογραφή της σχετικής , µεταξύ του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. 

Ιωνίας και του οικονοµικό φορέα, σύµβασης αρµόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια» 

 
 
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. 2042/31-08-2017 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 
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2. το υπ’ αριθµόν πρωτοκ. 2040/30-08-2017 αίτηµα του Τµήµατος Πολιτιστικών Αθλητικών 
δραστηριοτήτων & Νεολαίας του Ο.Π.Α.Ν. το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ, 

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

4. 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, 

5. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  
6. 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 
7. 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 -9- παρόντων (µετά την προσέλευση του κ. Σ. Σκευοφύλακα)  

και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 
µε ψήφους 8 ΥΠΕΡ & 1 ΠΑΡΩΝ (η κ. Σ. Αδαµοπούλου) 

 
1. Την έγκριση της διενέργειας της υπηρεσίας που αφορά την οργάνωση και την κάλυψη 

µέρους των πολιτιστικών εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή καλλιτεχνών που θα περιλαµβάνει 

την αµοιβή, τις ασφαλιστικές εισφορές των µελών του συγκροτήµατος την ηχογράφηση σε 

πολυκάναλο σύστηµα καθώς και την επεξεργασία της ηχογράφησης, από εταιρία που 

αναλαµβάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις και θα πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο των Ιωνικών 

Ηµερών Τέχνης & Πολιτισµού 2017 που διοργανώνει ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας σε συνεργασία µε 

τον Ο.Π.Α.Ν. και µε τη συµµετοχή του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. & διαφόρων φορέων του ∆ήµου. 

2. Την έγκριση της διενέργειας της υπηρεσίας που αφορά στην ενοικίαση ηχητικών – 

φωτιστικών µηχανηµάτων για την κάλυψη καλλιτεχνικών παραστάσεων στο πλαίσιο των 

Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & Πολιτισµού 2017 που διοργανώνει ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας σε 

συνεργασία µε τον Ο.Π.Α.Ν. και µε τη συµµετοχή του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. & διαφόρων φορέων του 

∆ήµου. 

3. Tην έγκριση της προµήθειας αγαθών (αφίσες, µονόφυλλα κ.λ.π.), για την κάλυψη µέρος 

των πολιτιστικών εκδηλώσεων οι οποίες θα λάβουν µέρος στο πλαίσιο των Ιωνικών 

Ηµερών Τέχνης & Πολιτισµού 2017 που διοργανώνει ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας σε συνεργασία µε 

τον Ο.Π.Α.Ν. και µε τη συµµετοχή του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. & διαφόρων φορέων του ∆ήµου. 

4. Tην έγκριση της προµήθειας 4/πτυχων µε το πρόγραµµα για την προβολή των διαφόρων 

πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων και την ενηµέρωση των πολιτών οι οποίες θα 

λάβουν µέρος στο πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & Πολιτισµού 2017 που 

διοργανώνει ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας σε συνεργασία µε τον Ο.Π.Α.Ν. και µε τη συµµετοχή του 

ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. & διαφόρων φορέων του ∆ήµου 

5. Tην έγκριση της προµήθειας διαφόρων αγαθών (κύπελλα – µετάλλια – διπλώµατα – αφίσες 

κ.λ.π.) που αφορά στην διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων για την κάλυψη αναγκών του 

3ου Αγώνα ∆ρόµου µε την επωνυµία «Στις γειτονιές των Προσφύγων» Ν. Ιωνίας, Ν. 

Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας εκεί όπου γράφτηκε η ιστορία τους µετά την 

Μικρασιατική Καταστροφή στο πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & Πολιτισµού 2017 

που διοργανώνει ο Ο.Π.Α.Ν. µε την συνεργασία του ∆ήµου, του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. του συλλόγου 

«ΑΝΑΤΟΛΗ» ∆ήµου Ν. Ιωνίας  και το Αυτοτελές Τµήµα Παιδείας – Πολιτισµού και 

Αθλητισµού του ∆ήµου Φιλαδέλφειας, Χαλκηδόνος 

6. Την έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης των πιστώσεων των κωδικών δαπανών  του 

προϋπολογισµού 15.6471.0001 µε τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» ύψους 
4.228,40 ευρώ συµπερ/µένου του Φ.Π.Α., 15.6235.0003 µε τίτλο «Μισθώµατα ηχητικών & 

φωτιστικών µηχανηµάτων» ύψους 1.984,00 ευρώ συµπερ/µένου του Φ.Π.Α., 00.6431.0001 

µε τίτλο «Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων Ο.Π.Α.Ν.» ύψους 520,80 ευρώ 

συµπερ/µένου του Φ.Π.Α. & 15.6472.0001 µε τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων»  
ύψους 2.653,85 ευρώ συµπερ/µένου του Φ.Π.Α. στους οποίους υπάρχουν διαθέσιµες και 

επαρκείς πιστώσεις για την αντιµετώπιση των δαπανών αυτών. 

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

8. Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας / προµήθειας, µε απευθείας ανάθεση 

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

Προµηθειών και Υπηρεσιών  όπως ισχύει µε απευθείας ανάθεση µε κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάση τιµής 
 

 
 

1.  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α.  

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΙΩΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2017 ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ∆ΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΝ 
(Κ.Α.∆.15.6471.0001, CPV:  79952100-3  «Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων»)          

Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ
∆ΟΣ 

∆ΑΠΑ-
ΝΗ € 

1 

Υπηρεσία που αφορά την κάλυψη για την οργάνωση 
µέρος των πολιτιστικών εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή 
καλλιτεχνών που θα περιλαµβάνει την αµοιβή, τις 
ασφαλιστικές εισφορές των µελών του συγκροτήµατος 
την ηχογράφηση σε πολυκάναλο σύστηµα καθώς και 
την επεξεργασία της ηχογράφησης στο πλαίσιο των 
Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & Πολιτισµού 2017. 

Υπηρεσία/ 
Ανά 

παράσταση 

1 συγκρότημα 
/ 5μελής 
ορχήστρα 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΣΕ ΕΥΡΩ )  

2.500,00 € 

Φ.Π.Α. 24 %  600,00 € 

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

3.100,00 € 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β1. 

Β1. ΗΧΗΤΙΚΟΣ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2017 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΙΩΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2017 ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ∆ΗΜΟΣ 
Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΝ  
(Κ.Α.∆. 15.6235.0003, CPV:  32342410-9  «Εξοπλισµός ήχου»)          

Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚ
ΤΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 

Ενοικίαση εγκατάσταση & 
αποξήλωση ηχητικού 
εξοπλισµού µε την 
βοήθεια 2 τεχνικών για την 
κάλυψη συναυλιών µε τη 
συµµετοχή καλλιτεχνών 
στο πλαίσιο των Ιωνικών 
Ηµερών Τέχνης & 
Πολιτισµού  που 
διοργανώνει ο ∆ήµος Ν. 
Ιωνίας σε συνεργασία µε 
τον  Ο.Π.Α.Ν. και µε τη 
συµµετοχή του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 
& διαφόρων φορέων του 
∆ήµου. 

Επαγγελµατικό ηχοσύστηµα 3 
δρόµων 

παραγωγή 
110db στα 30µ 

1 

 

Ηχεία Μόνιτορ σκηνής µε 
αντίστοιχους ενισχυτές & 

επεξεργαστές 

Ισχύς 100 
watt/έκαστο 

5 

Ηχεία µε ενισχυτή Side 15΄΄ 2 

Ψηφιακή κονσόλα ήχου 
32 είσοδοι &    

32 έξοδοι FOH 
1 

Μονάδα effect units      τύπου 
Lexicon  

480L 1 

Μικρόφωνα φωνής µε αντίστοιχες 
βάσεις 

 5 

Μικρόφωνα κρουστών µε αντίστοιχες 
βάσεις 

 4 

CD Player  1 

Εξοπλισµός back line: 
� In – Ear µόνιτορ ασύρµατο 

 1 

� Set Drum διαστάσεις: κάσα 
20΄΄- tom 12΄΄- floor tom 14΄΄,4 
βάσεις πατινιών, βάση Hi – Hat, 

σκαµπό για drums, µοκέτα  

 1 

� Ενισχυτής µπάσου λυχνίας 
Ισχύς 4 Χ 10 

ίντσες 
1 

� Βάσεις οργάνων  2 

� Αναλόγια µε φωτάκια  4 

2 

Ενοικίαση εγκατάσταση & 
αποξήλωση φωτιστικού 
εξοπλισµού  µε την 
βοήθεια 2 τεχνικών για την 
κάλυψη συναυλιών µε τη 
συµµετοχή καλλιτεχνών 
στο πλαίσιο των Ιωνικών 
Ηµερών Τέχνης & 
Πολιτισµού που 
διοργανώνει ο ∆ήµος Ν. 
Ιωνίας σε συνεργασία µε 

� Προβολείς αλλαγής χρωµάτων 
νέας τεχνολογίας led 

Led Par  

10 τµχ. 
/ µε 18 
Led / 10 

Watt 
έκαστο 

 
� Beam 7r 4 

� Φωτιστικά εφέ τύπου matrix  2 

� Κονσόλα φωτισµού και dimmer 
για par (προβολείς λευκού τύπου 

spot) 
1000 Watt 8 
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τον  Ο.Π.Α.Ν. και µε τη 
συµµετοχή του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 
& διαφόρων φορέων του 
∆ήµου. 

� Βάσεις και καλώδια σύνδεσης   

� Τράσα τετράγωνη  µήκος 10 µ. 

� Blinder lights  2 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

800,00 € 

Φ.Π.Α. 24 %  192,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΙΝΑΚΑ Β1.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΣΕ ΕΥΡΩ ) 

992,00 € 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β2. 

Β2. ΗΧΗΤΙΚΟΣ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΣΤΙΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2017 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΙΩΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2017 ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ∆ΗΜΟΣ 
Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΝ 
(Κ.Α.∆. 15.6235.0003, CPV:  32342410-9  «Εξοπλισµός ήχου»)          

Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚ
ΤΙΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 

Ενοικίαση εγκατάσταση 
& αποξήλωση ηχητικού 
εξοπλισµού µε την 
βοήθεια 2 τεχνικών για 
την κάλυψη συναυλιών 
µε τη συµµετοχή 
καλλιτεχνών στο πλαίσιο 
των Ιωνικών Ηµερών 
Τέχνης & Πολιτισµού  
που διοργανώνει ο ∆ήµος 
Ν. Ιωνίας σε συνεργασία 
µε τον  Ο.Π.Α.Ν. και µε 
τη συµµετοχή του 
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. & διαφόρων 
φορέων του ∆ήµου. 

Επαγγελµατικό ηχοσύστηµα 3 δρόµων 
παραγωγή 

110db στα 30µ 
1 

 

Ηχεία Μόνιτορ σκηνής µε αντίστοιχους 
ενισχυτές & επεξεργαστές 

Ισχύς 500 
watt/έκαστο 

5 

Ψηφιακή κονσόλα ήχου 
32 είσοδοι  &    

32 έξοδοι FOH 
1 

Εξοπλισµός back line: 
� Πλήρες Set Drum αποτελούµενο 

από: µπότα 22΄΄, 1 τάµπουρο 
6,5΄΄Χ14΄΄, 1 τοµ 12΄΄, 1 βαθύ 

τοµ 16΄΄, 1 σκαµπό τυµπαµων, 1 
βάση Hi-Hat, 1 πεντάλ µπότας, 
κάθισµα-βάση, snare-βάση, 3 
βάσεις για πατίνια και µοκέτα 

 1 

� Ενισχυτής µπάσου λυχνίας µε 
καµπίνα 

Ισχύς 4 Χ 10 
ίντσες 

1 

� Ενισχυτής κιθάρας λυχνίας  12΄΄ 1 

� Βάσεις µικροφώνων  6 

� Βάσεις οργάνων  4 

� Αναλόγια µε λαµπάκια  4 

� Ίσια βάση µικροφώνου µε 
υποδοχέα ασύρµατου µικροφώνου 

 1 

2 

Ενοικίαση εγκατάσταση 
& αποξήλωση φωτιστικού 
εξοπλισµού  µε την 
βοήθεια 2 τεχνικών για 
την κάλυψη συναυλιών 
µε τη συµµετοχή 
καλλιτεχνών στο πλαίσιο 
των Ιωνικών Ηµερών 
Τέχνης & Πολιτισµού 
που διοργανώνει ο ∆ήµος 
Ν. Ιωνίας σε συνεργασία 
µε τον  Ο.Π.Α.Ν. και µε 
τη συµµετοχή του 
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. & διαφόρων 
φορέων του ∆ήµου. 

� Προβολείς αλλαγής χρωµάτων 
νέας τεχνολογίας led 

Led Par  

10 τµχ. 
/ µε 18 
Led / 10 

Watt 
έκαστο 

 

� Beam 7r 4 

� Φωτιστικά εφέ τύπου matrix  2 

� Κονσόλα φωτισµού και dimmer 
για par (προβολείς λευκού τύπου 

spot) 
1000 Watt 8 

� Βάσεις και καλώδια στήριξης   

� Τράσα τετράγωνη  µήκος 10 µ. 

� Blinder lights  2 

� Μηχανή καπνού  1 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

800,00 € 

Φ.Π.Α. 24 %  192,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΙΝΑΚΑ Β2.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΣΕ ΕΥΡΩ ) 

992,00 € 

 

ΑΔΑ: 6ΒΟΤΟΛ04-ΗΙΟ





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

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ. 

Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΑΦΙΣΕΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ Κ.Λ.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΙΩΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2017 ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 
Ο ∆ΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΝ 
(Κ.Α.∆. 15.6471.0001, CPV:  22000000-0 «Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα»)          

Α/
Α 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ-
∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 
€ 

1 

Προµήθεια διαφόρων αγαθών 
αφίσες κ.λ.π. για την κάλυψη των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων µε την 
συµµετοχή καλλιτεχνών σε 
διάφορα σηµεία & στάδια στον 
∆ήµο Ν. Ιωνίας στο πλαίσιο των 
Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & 
Πολιτισµού  2017 

∆ιάσταση αφισών : 50Χ70 εκ., 
ποιότητα: χαρτόνι κουσέ 350 γρ., 

4/χρωµη ψηφιακή εκτύπωση 
(Α΄όψη)   

1000 0,44 440,00 

∆ιάσταση αφισών: 50Χ70 εκ., 
ποιότητα χαρτιού velvet 115 γρ, 

εκτύπωση: πολύχρωµη   
600 0,45 270,00 

2 

Προµήθεια µονόφυλλων για την 
κάλυψη των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων µε την συµµετοχή 
καλλιτεχνών, σε διάφορα σηµεία & 
στάδια στον ∆ήµο Ν. Ιωνίας στο 
πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών 
Τέχνης & Πολιτισµού  2017. 

∆ιάσταση 14,8Χ21 εκ. (Α5), 
ποιότητα χαρτιού: velvet (130 γρ),  
εκτύπωση:  4/χρωµη   Α+Β όψη  / 

2 θέµατα (2500 φ. / θέµα) 

5000 0,04 € 200,00 € 

                                                           ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Τµχ. 6600 910,00 € 

                                                                            Φ.Π.Α. 24 % 218,40 € 

                                                                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ΠΙΝΑΚΑ Γ.  ΜΕ Φ.Π.Α. 1.128,40 € 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆. 

∆. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΙΩΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2017 ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 
Ο ∆ΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΝ 
(Κ.Α.∆. 00.6431.0001, CPV : 22000000-0 «Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα»)     

Α/
Α 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ-
∆ΟΣ 

∆ΑΠΑ-
ΝΗ € 

1 

Προµήθεια προγράµµατος για την 
ενηµέρωση των πολιτών µε τις διάφορες 
πολιτιστικές & αθλητικές εκδηλώσεις οι 
οποίες θα λάβουν µέρος στο πλαίσιο των 
Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & Πολιτισµού  

2017 στον ∆ήµο Ν. Ιωνίας 2017.  

4/πτυχο, διάσταση 48Χ22,5 εκ. 
(ανάπτυγµα) ή 12Χ22,5 εκ. 

κλειστό, εκτύπωση:  Α+ β όψη  
4/χρωµία,  ποιότητα χαρτιού  
velvet ή ιλουστρασιόν 150 gr, 

δίπλωµα παράθυρο 

6000 0,07 € 420,00 

                                                      ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Τµχ. 6000 420,00 

                                                                               Φ.Π.Α. 24% 100,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ΠΙΝΑΚΑ ∆.  ΜΕ Φ.Π.Α. 520,80 € 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε. 

Ε.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΑΦΙΣΕΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ Κ.Λ.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΙΩΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2017 ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ 
Ο ΟΠΑΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 
(Κ.Α.∆. 15.6472.0001, CPV:  22000000-0 «Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα»)          

Α/
Α 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ-
∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝ
Η € 

1 

Προµήθεια αφισών κ.λ.π. για την κάλυψη 
αναγκών διαφόρων αθλητικών 
εκδηλώσεων που θα λάβουν µέρος στο 
πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & 
Πολιτισµού  στον ∆ήµο Ν. Ιωνίας µε την 
συµµετοχή και άλλων φορέων. 

∆ιάσταση αφισών : 50Χ70 εκ., 
ποιότητα: χαρτόνι κουσέ 350 

γρ., 4/χρωµη ψηφιακή 
εκτύπωση (Α΄όψη)   

200 0,60 120,00 

∆ιάσταση αφισών: 50Χ70 εκ., 
ποιότητα χαρτιού velvet 115 
γρ, εκτύπωση: πολύχρωµη   

200 0,60 120,00 

ΑΔΑ: 6ΒΟΤΟΛ04-ΗΙΟ





2 

Προµήθεια αφισέτων για την κάλυψη 
αναγκών διαφόρων αθλητικών 
εκδηλώσεων που θα λάβουν µέρος στο 
πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & 
Πολιτισµού  στον ∆ήµο Ν. Ιωνίας µε την 
συµµετοχή και άλλων φορέων. 

∆ιάσταση: Α3, ποιότητα 
χαρτιού velvet 150 γρ, 

έγχρωµη ψηφιακή εκτύπωση 
/ 5 θέµατα (40 φ.)  

200 0,35 70,00 

3 

Προµήθεια τιµητικών επαίνων (µε 
µεταβλητά δεδοµένα) για την συµµετοχή 
& διακρίσεις σε διάφορες αθλητικές 
εκδηλώσεις που θα λάβουν µέρος στο 
πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & 
Πολιτισµού  στον ∆ήµο Ν. Ιωνίας µε την 
συµµετοχή και άλλων φορέων. 

∆ιάσταση επαίνου : 25Χ35 
εκ., ποιότητα χαρτιού velvet 
200gr, έγχρωµη ψηφιακή 

εκτύπωση 

150 0,80 120,00 

∆ιάσταση: 21Χ29 cm, 
Ποιότητα χαρτιού velvet 

200gr,  2 όψεων:  Α+Β  όψη 
τετράχρωµη  

700 0,40  € 280,00  

                                                      ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Τµχ. 1450 710,00 € 

                                                                   Φ.Π.Α. 24 % 170,40 € 

                                                                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ΠΙΝΑΚΑ Ε.  ΜΕ Φ.Π.Α. 880,40 € 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ. 

ΣΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΑΝΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΙΩΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2017 ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΟΠΑΝ ΣΕ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 
(Κ.Α.∆. 15.6472.0001, CPV : 39522110-1 «Μουσαµάδες» )     

Α/
Α 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ-
∆ΟΣ 

∆ΑΠΑ-
ΝΗ € 

1 

Προµήθεια πανό τα οποία θα 
τοποθετηθούν για την κάλυψη αθλητικών 

εκδηλώσεων σε διάφορα σηµεία (π.χ. 
εκκίνηση – τερµατισµός αγώνων δρόµου 
κ.λ.π.) που θα λάβουν µέρος στο πλαίσιο 
των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & Πολιτισµού  

στον ∆ήµο Ν. Ιωνίας µε την συµµετοχή 
και άλλων φορέων 

Υλικό: Πλαστικός µουσαµάς, 
διάσταση:    5m X 1m, ξύλινα 
πιχάκια (2,5 Χ 6 Χ 100 εκ.) 

γαζί και σχοινιά δεξιά-
αριστερά,  εκτύπωση:  2 

όψεων: Α+Β  όψη τετράχρωµη 

5 120,00 600,00 

Υλικό: Πλαστικός µουσαµάς, 
διάσταση:    5m X 1m, ξύλινα 
πιχάκια (2,5 Χ 6 Χ 100 εκ.) 

γαζί και σχοινιά δεξιά-
αριστερά,  εκτύπωση:  

έγχρωµη Α΄ όψη 

6 60 360,00 

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Τµχ. 11 960,00 

                                                                                Φ.Π.Α. 24% 230,40 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ΠΙΝΑΚΑ ΣΤ.  ΜΕ Φ.Π.Α. 1.190,40 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ. 

Ζ.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΥΠΕΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΑ Κ.Λ.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 
3ου ΑΓΩΝΑ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΙΩΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 
& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2017 ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΟΠΑΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΜΕ ΤΗΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  
(Κ.Α.∆. 15.6472.0001, CPV: 39298700-4  «ΕΠΑΘΛΑ» , 18512200-3  «ΜΕΤΑΛΛΙΑ»)          

Α/
Α 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ-
∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝ
Η € 

1 

Προµήθεια µεταλλίων αγώνων µε κορδέλα 
για την κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων  
στο πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης 
& Πολιτισµού  για την κάλυψη αναγκών 
του 3ου Αγώνα ∆ρόµου µε την επωνυµία 

«Στις γειτονιές των Προσφύγων». 

∆ιάµετρος: 50mm, µε 
κορδέλα µονόχρωµη και 

παράσταση δροµείς 

35 χρυσά- 
28 Αργυρά- 
28 Χάλκινα 

1,00  91,00 

2 

Προµήθεια θέµατος των µεταλλίων για 
την κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων  στο 
πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & 

Πολιτισµού  για την κάλυψη αναγκών του 
3ου Αγώνα ∆ρόµου µε την επωνυµία «Στις 

γειτονιές των Προσφύγων». 

Παράσταση δροµείς  91 (δροµείς) 0,10  9,10 
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3 

Προµήθεια αυτοκόλλητων για οπίσθια 
όψη µεταλλίων για την κάλυψη 

αθλητικών εκδηλώσεων  στο πλαίσιο των 
Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & Πολιτισµού  
για την κάλυψη αναγκών του 3ου Αγώνα 
∆ρόµου µε την επωνυµία «Στις γειτονιές 

των Προσφύγων». 

∆ιάµετρος για 50mm 91 0,10  9,10 

4 

Προµήθεια κυπέλλων (επάθλων) για την 
κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων  στο 

πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών Τέχνης & 
Πολιτισµού  για την κάλυψη αναγκών του 
3ου Αγώνα ∆ρόµου µε την επωνυµία «Στις 

γειτονιές των Προσφύγων». 

Ύψος : 30 cm - 32 cm 4 12,00  48,00 

Ύψος : 28 -29 cm 25 10,00  250,00 

Ύψος : 26 -28 cm 7 9,00  63,00 

                                                      ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Τµχ. 309 470,20 € 

                                                                                                    Φ.Π.Α. 24 % 112,85 € 

                                                                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   ΠΙΝΑΚΑ Ζ.  ΜΕ Φ.Π.Α. 583,05 € 

 
 
Στο ανωτέρω κόστος ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να συµπεριλάβει όλα τα έξοδα που µπορεί να 
απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση των εργασιών στον Ο.Π.Α.Ν., 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 ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Ισχύουσες ∆ιατάξεις  

1. Οι διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) 
2. Οι διατάξεις του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
4. Οι διατάξεις του Ν. 4152/13 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο : Έγγραφα της σύµβασης  

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι : 

• Η προσφορά του αναδόχου. 

• Η Απόφαση του ∆ιοικητικού συµβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Έγκριση Αποτελέσµατος – Ανακοίνωση Κατακύρωσης  

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

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2006. 

• Στον  οικονοµικό φορέα στον οποίο έγινε η κατακύρωση θα κοινοποιηθεί σχετική ανακοίνωση 

σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Συµφωνητικό  

Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο κατακυρώθηκε η παρεχόµενη υπηρεσία / εργασία υποχρεούται εντός 10 
ηµερών από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού. 
Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσµίας. Σε περίπτωση κατά την οποία ο 
οικονοµικός φορέας που κατακυρώθηκε η παρεχόµενη υπηρεσία / εργασία δεν προσέλθει µέσα στην 
προαναφερόµενη χρονική προθεσµία να υπογράψει το σχετικό συµφωνητικό, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτό µε 
απόφαση Προέδρου του Ο.Π.Α.Ν. ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

Το συµφωνητικό καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Το 
συµφωνητικό συντάσσεται µε τους όρους της παρούσας µελέτης και της προσφοράς του αναδόχου που έγινε 
αποδεκτή από την κατά νόµο επιτροπή. Το συµφωνητικό δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα 
παραπάνω στοιχεία και 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. Την παρεχόµενη προς τον φορέα υπηρεσία / εργασία 

5. Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα 

6. Την συµφωνηθείσα τιµή 

7. Τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας / εργασίας 

8. Τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών 

9. Τον τρόπο επίβλεψης της εργασίας / υπηρεσίας 

10. Τον τρόπο παραλαβής της παρεχόµενης υπηρεσίας / εργασίας 
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11. Τον τρόπο παρακολούθησης & παραλαβής της προµήθειας 

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 ύστερα από γνωµοδότηση αρµόδιων οργάνων αξιολόγησης, εκτός αν για εύλογη αιτία 

έχει εγγράφως δοθεί παράταση του χρόνου εκτέλεσης της παρεχόµενης υπηρεσίας / εργασίας. 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Χρόνος Εκτέλεσης της Παρεχόµενης Υπηρεσίας / Εργασίας 

Η υπηρεσία η οποία αφορά στην οργάνωση στην κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων (ηχητικά-φωτισµός) µε 
την συµµετοχή καλλιτεχνών και στην κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο των Ιωνικών Ηµερών 
Τέχνης & Πολιτισµού, που διοργανώνει ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας σε συνεργασία µε τον Ο.Π.Α.Ν. και άλλων φορέων 
του ∆ήµου, ορίζεται σε διάστηµα τριάντα ( 30 ) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Τόπος Εκτέλεσης της Παρεχόµενης Υπηρεσίας / Εργασίας  

Η εργασία / υπηρεσία θα παρασχεθεί σε διάφορα σηµεία (πλατείες, στάδια κ.λ.π.) ή όπου αλλού υποδείξει ο 

Ο.Π.Α.Ν. του ∆ήµου Ν. Ιωνίας. 

ΑΡΘΡΟ 7ο :  Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση Υπηρεσίας / προµήθειας : 

Το Νοµικό Πρόσωπο δεν είναι υποχρεωµένο να παραλάβει ή να εκτελέσει το σύνολο των ποσοτήτων που 

αντιστοιχούν στο συµβατικό ποσό παρά µόνο σύµφωνα µε τις ανάγκες. 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Τρόπος Πληρωµής  

Η πληρωµή της αξίας της εργασίας και των τυχόν υλικών θα γίνει : 

• µε εξόφληση 100% της συµβατικής αξίας . 

Η πληρωµή της αξίας των αγαθών 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 ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και δεν µπορεί να προκύψει από µέρους του 
ουδεµία επιπλέον απαίτηση ως αποζηµίωση για τις κρατήσεις αυτές. 

Για τυχόν διαφορές που µπορεί να προκύψουν µετά την υπογραφή της σχετικής , µεταξύ του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου 
Ν. Ιωνίας και του οικονοµικό φορέα, σύµβασης αρµόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια. 
 
 
 
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. ∆ηµήτριος Γεωργούδης 
2. Ηλίας Γκαραβέλας 

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

4. Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 
5. Λάζαρος Βουδούρης 
6. Σωτήρης Σκευοφύλακας 
7. Ιωάννης Οικονοµίδης 
8. Στυλιανή Αδαµοπούλου 
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