
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  
∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.)                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                               Από τα πρακτικά 7ης/17-06-2021  
                 συνεδρίασης του ∆.Σ.  

                                  του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης   
                                                           και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας 
 

Π Ρ Α Ξ Η  µε αριθ.  24 
 
του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 7 από 17/06/2021 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε την 
υπ΄ αριθµ. 7/1065/10-06-2021 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο 
συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 304/22η/21-10-2019 (Α∆Α: 6ΟΓΘΩΚΥ-5ΧΕ), την υπ’ αριθµ. 
13/2η/09-01-2020 (Α∆Α: Ω∆ΤΠΩΚΥ-9Θ4), την υπ’ αριθµ. 91/17η/23-06-2020 (Α∆Α: ΩΨΞ4ΩΚΥ-
4ΝΕ), την υπ’ αριθµ. 142 /21η/3-8-2020 (Α∆Α: 6ΖΘΧΩΚΥ-93Η) και την υπ’ αριθµ. 143/21η/3-8-2020 
(Α∆Α: ΨΠ82ΩΚΥ-ΛΓΥ),  αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Νέας Ιωνίας. 

 
ΓΙΑ 

«Α) Έγκριση της διενέργειας της υπηρεσίας που αφορά στην ετήσια φιλοξενία και ανανέωση του 
Web-Site ‘’opandni.gr’’ & της τεχνικής υποστήριξής του στο διαδίκτυο, για το έτος 2021 &         

Β) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών» 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ  
 

ΜΕΛΗ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ, ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΠΕΝΟΣ (αναπληρωµατικό µέλος της κ. ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ 
ΜΠΡΟΛΙΟΥ), ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΕΦΑΝΤΗ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΦΑΚΟΣ, ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ΗΛΕΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΟΥΣ∆ΕΚΗΣ 

(αναπληρωµατικό µέλος της κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΓΚΑ), ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (αναπληρωµατικό 
µέλος του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΑΤΙΜΟΥ), ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΙΣΗ  

 
∆εν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά 
επίδοσης ο κ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ). 

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. Ιωάννη Ιωάννου. 

Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 923/19-05-2021 
εισήγηση µε θέµα: «Α) Έγκριση της διενέργειας της υπηρεσίας που αφορά στην ετήσια φιλοξενία 
του Web-Site ‘’opandni.gr’’, της τεχνικής υποστήριξής του στο διαδίκτυο και της εφαρµογής 
video gallery µέσω δηµιουργίας καναλιού στο you tube, για το έτος 2020. 

Β) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών», η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 

 
          
«Σχετικά µε το παραπάνω θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής : 

    Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 42/2015 Απόφαση ∆.Σ. του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας εγκρίθηκε η µελέτη η 

οποία αφορούσε την δηµιουργία, σχεδιασµό και την φιλοξενία Web Site στο διαδίκτυο, στα πλαίσια 

εξυπηρέτησης των επισκεπτών του, στην αναζήτηση του ονόµατος « Ο.Π.Α.Ν . ∆ήµου Ν. Ιωνίας». 

    Κατόπιν µε την υπ’ αριθµ. 22/3-4-2018 Απόφαση ∆.Σ. του Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας εγκρίθηκε η 

ανακατασκευή στη διαδικασία ανάπτυξης του Web Site ‘’opandni.gr’’, µε σκοπό  την καλύτερη και πιο 

προσιτή εξυπηρέτηση των επισκεπτών στην αναζήτηση του ονόµατος  «Ο.Π.Α.Ν . ∆ήµου Ν. Ιωνίας» στο 

διαδίκτυο καθώς και της ετήσιας τεχνικής υποστήριξής του. 

     Με το υπ’ αριθµόν πρωτοκ. 775/14-04-2021 αίτηµα της ∆/νσης Υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Ν., 

γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία µας η ανάγκη που αφορά ετήσια φιλοξενία και ανανέωση του Web-Site & της 

τεχνικής υποστήριξής του µε σκοπό  την πρόσβαση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών στην αναζήτηση του 

ονόµατος  «Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας» στο διαδίκτυο, ενδεικτικού προϋπολογισµού ύψους 180,00 € χωρίς 

Φ.Π.Α. 223,20 € συµπ/µένου του Φ.Π.Α., οικ. έτους 2021. 

ΑΔΑ: 62ΨΣΟΛ04-ΞΥΡ



 

 

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

δαπανών οικονοµικού έτους 2021 όπως αυτός έχει διαµορφωθεί µέχρι σήµερα, διαπίστωσε ότι υπάρχει 

διαθέσιµη, εξειδικευµένη και επαρκής πίστωση στον κωδικό αριθµό δαπάνης (Κ.Α.∆.) 00.6452.0001 (223,20 

€) και τίτλο «Συνδροµές internet (∆ιαδικτύου)», για την δαπάνη της ετήσιας φιλοξενίας του Web-Site & της 

τεχνικής υποστήριξής του στο διαδίκτυο µέσω καταχωρητή, όπως ισχύει και για ένα έτος, µε σκοπό  την 

πρόσβαση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών. 

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

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

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

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

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

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

κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. 

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

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

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

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

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

      Η 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 τη διενέργεια της υπηρεσίας που αφορά στην ετήσια φιλοξενία και ανανέωση του Web-Site 

‘’opandni.gr’’ µε σκοπό  την πρόσβαση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών στην αναζήτηση του ονόµατος  

«Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας» στο διαδίκτυο & της τεχνικής υποστήριξής του, µέσω καταχωρητή η οποία θα 

πραγµατοποιείτε καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και θα ισχύει από την υπογραφή του συµφωνητικού 

και για ένα έτος. 

2. Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο κείµενο της 

παρούσας εισήγησης.  

3. Να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης της 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. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ WEB-SITE ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ο.Π.Α.Ν. ∆ΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ» ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΤΟΥΣ 2021 

CPV : 72415000 – 2 «Υπηρεσίες φιλοξενίας τοποθεσιών παγκόσµιου ιστού (www)» 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

1. 

Φιλοξενία του ονόµατος «opandni.gr» σε Ελληνικό data center µε 
προδιαγραφές λειτουργίας 24 χ7 και διαθεσιµότητα >= 99,9%,  

δυνατότητα δηµιουργίας έως 10 λογαριασµών e-mail  

Ανά έτος 1 150,00 

2. 

Τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, η οποία θα 

περιλαµβάνει την ανανέωση  του ονόµατος «opandni.gr» και 
συντήρηση του Web Site, παρακολούθηση & ενηµερώσεις 

ασφαλείας του site,  διόρθωση  άµεσα τυχόν αστοχιών (bugs), 

στατιστικά στοιχεία επισκεψηµότητας, BackUp Site, κτλ.  

Ανά έτος 1 30,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ          180,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 43,20 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ           
223,20 € 

ΑΔΑ: 62ΨΣΟΛ04-ΞΥΡ



 

 

Στο ανωτέρω κόστος ο/οι ανάδοχος/οι που θα προκύψουν 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 ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ισχύουσες ∆ιατάξεις : 

 Οι διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) 

 Οι διατάξεις του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 Οι διατάξεις του Π.∆. 80/2016 

 Την υπ’ αρθµ. Απόφαση 2/100018/0026/30-12-16 

 Οι διατάξεις του Ν. 4270/14 

Τρόπος ανάθεσης 

Απ’ ευθείας ανάθεση µε απόφαση Προέδρου του Νοµικού Προσώπου 

Ύπαρξη πιστώσεων : 

Για την δαπάνη της παραπάνω παροχής των υπηρεσιών που αφορά α. στην ετήσια φιλοξενία του Web-Site 

‘’opandni.gr’’ µε σκοπό  την πρόσβαση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών στην αναζήτηση του ονόµατος  

«Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας» στο διαδίκτυο και β. της τεχνικής υποστήριξής του, υπάρχουν διαθέσιµες πιστώσεις 

στον προϋπολογισµό του Ο.Π.Α.Ν. του ∆ήµου µας οικονοµικού έτους 2021. 

Φορέας χρηµατοδότησης : 

Η δαπάνη για την υπηρεσία που αφορά στην ετήσια φιλοξενία του Web-Site και της τεχνικής υποστήριξής του 

στο διαδίκτυο, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. 

∆ικαίωµα συµµετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου : 

Η επιλογή του ή των αναδόχου/χων, θα γίνει µετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη 

των συµµετεχόντων µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν : (π.χ. : όλοι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, εταιρείες ή/και οι ενώσεις εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο κλάδο παραγωγής ή/και εµπορίας αγαθών – ή που διαθέτουν 

πιστοποίηση ποιότητας στην παραγωγή αντίστοιχων προϊόντων ή παρεχόµενων υπηρεσιών και έχουν τις 

απαιτούµενες, από την ισχύουσα κείµενη νοµοθεσία, άδειες.) 

Έγγραφα της σύµβασης : 

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

 Η προσφορά του αναδόχου. 

 Η Απόφαση του ∆ιοικητικού συµβουλίου. 

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  ανάδοχο οικονοµικό φορέα στον οποίο έγινε η κατακύρωση θα κοινοποιηθεί σχετική 

ανακοίνωση σύµβασης. 

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 
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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. Την συµφωνηθείσα τιµή 

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

7. Τον τρόπο επίβλεψης της εργασίας / υπηρεσίας 

8. Τον τρόπο παραλαβής της παρεχόµενης υπηρεσίας / εργασίας 

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

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

Τιµή προσφοράς 

Η προσφερόµενη τιµή είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 

υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

Χρόνος Εκτέλεσης της Παρεχόµενης Υπηρεσίας / Εργασίας : 

Η υπηρεσία για α. την ετήσια φιλοξενία του Web-Site και β. της τεχνικής υποστήριξής του στο διαδίκτυο, θα 

βεβαιωθεί µε το τέλος των εργασιών από την κατά νόµο αρµόδια επιτροπή παραλαβής δηµοσίων συµβάσεων 

παροχής υπηρεσιών βάσει του ν.4412/2016. 

Τόπος Εκτέλεσης της Παρεχόµενης Υπηρεσίας / Εργασίας :  

Η εργασία/υπηρεσία θα παρασχεθεί από τον ανάδοχο στον χώρο εργασίας του ή όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο 

στην ∆/νση Υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Ν. ή µε αποµακρυσµένη βοήθεια ή όπου αλλού υποδείξει ο Ο.Π.Α.Ν. του 

∆ήµου Ν. Ιωνίας. 

Λοιπά στοιχεία :  

Το Νοµικό Πρόσωπο δεν είναι υποχρεωµένο να εκτελέσει το σύνολο των υπηρεσιών που αντιστοιχούν στο 

συµβατικό ποσό παρά µόνο σύµφωνα µε τις ανάγκες. 

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. 923/19-05-2021 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 
2. το υπ’ αριθµόν πρωτοκ. 775/14-04-2021 αίτηµα της ∆/νσης Υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Ν., 
3. τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών  όπως ισχύει 
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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 του Π.∆. 80/2016 
8. Την υπ’ αρθµ. Απόφαση 2/100018/0026/30-12-16 
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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Επί των -14- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας  
µε ψήφους 13 ΥΠΕΡ και 1 ΛΕΥΚΟ (ο κ. Επαµεινώνδας Αργυρόπουλος) 

1) Την έγκριση της διενέργειας της υπηρεσίας που αφορά στην ετήσια φιλοξενία και 
ανανέωση του Web-Site ‘’opandni.gr’’ µε σκοπό  την πρόσβαση και εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών στην αναζήτηση του ονόµατος  «Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας» στο διαδίκτυο & 

της τεχνικής υποστήριξής του, µέσω καταχωρητή η οποία θα πραγµατοποιείτε καθ’ όλη 

τη διάρκεια της χρονιάς και θα ισχύει από την υπογραφή του συµφωνητικού και για ένα 

έτος. 

2) Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω 

3) Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της 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. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Στο ανωτέρω κόστος ο/οι ανάδοχος/οι που θα προκύψουν 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 ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ισχύουσες ∆ιατάξεις : 

 Οι διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) 

 Οι διατάξεις του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 Οι διατάξεις του Π.∆. 80/2016 

 Την υπ’ αρθµ. Απόφαση 2/100018/0026/30-12-16 

 Οι διατάξεις του Ν. 4270/14 

∆ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ WEB-SITE ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ο.Π.Α.Ν. ∆ΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ» ΣΤΟ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΤΟΥΣ 2021 
CPV : 72415000 – 2 «Υπηρεσίες φιλοξενίας τοποθεσιών παγκόσµιου ιστού (www)» 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

1. 
Φιλοξενία του ονόµατος «opandni.gr» σε Ελληνικό data center µε 
προδιαγραφές λειτουργίας 24 χ7 και διαθεσιµότητα >= 99,9%,  

δυνατότητα δηµιουργίας έως 10 λογαριασµών e-mail  
Ανά έτος 1 150,00 

2. 

Τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, η οποία 
θα περιλαµβάνει την ανανέωση  του ονόµατος «opandni.gr» και 

συντήρηση του Web Site, παρακολούθηση & ενηµερώσεις 
ασφαλείας του site,  διόρθωση  άµεσα τυχόν αστοχιών (bugs), 

στατιστικά στοιχεία επισκεψηµότητας, BackUp Site, κτλ.  

Ανά έτος 1 30,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ          180,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 43,20 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ           

223,20 € 
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Τρόπος ανάθεσης 

Απ’ ευθείας ανάθεση µε απόφαση Προέδρου του Νοµικού Προσώπου 

Ύπαρξη πιστώσεων : 

Για την δαπάνη της παραπάνω παροχής των υπηρεσιών που αφορά α. στην ετήσια φιλοξενία του Web-Site 

‘’opandni.gr’’ µε σκοπό  την πρόσβαση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών στην αναζήτηση του ονόµατος  

«Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας» στο διαδίκτυο και β. της τεχνικής υποστήριξής του, υπάρχουν διαθέσιµες 

πιστώσεις στον προϋπολογισµό του Ο.Π.Α.Ν. του ∆ήµου µας οικονοµικού έτους 2021. 

Φορέας χρηµατοδότησης : 

Η δαπάνη για την υπηρεσία που αφορά στην ετήσια φιλοξενία του Web-Site και της τεχνικής υποστήριξής 

του στο διαδίκτυο, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. 

∆ικαίωµα συµµετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου : 

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

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν : (π.χ. : όλοι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, εταιρείες ή/και οι ενώσεις εταιρειών 

που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο κλάδο παραγωγής ή/και εµπορίας αγαθών – ή που διαθέτουν 

πιστοποίηση ποιότητας στην παραγωγή αντίστοιχων προϊόντων ή παρεχόµενων υπηρεσιών και έχουν τις 

απαιτούµενες, από την ισχύουσα κείµενη νοµοθεσία, άδειες.) 

Έγγραφα της σύµβασης : 

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

 Η προσφορά του αναδόχου. 

 Η Απόφαση του ∆ιοικητικού συµβουλίου. 

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  ανάδοχο οικονοµικό φορέα στον οποίο έγινε η κατακύρωση θα κοινοποιηθεί σχετική 

ανακοίνωση σύµβασης. 

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. Την συµφωνηθείσα τιµή 

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

7. Τον τρόπο επίβλεψης της εργασίας / υπηρεσίας 

8. Τον τρόπο παραλαβής της παρεχόµενης υπηρεσίας / εργασίας 

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 ύστερα από γνωµοδότηση αρµόδιων οργάνων αξιολόγησης, εκτός αν για εύλογη 

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

Τιµή προσφοράς 

Η προσφερόµενη τιµή είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 

υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 
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Χρόνος Εκτέλεσης της Παρεχόµενης Υπηρεσίας / Εργασίας : 

Η υπηρεσία για α. την ετήσια φιλοξενία του Web-Site και β. της τεχνικής υποστήριξής του στο διαδίκτυο, 
θα βεβαιωθεί µε το τέλος των εργασιών από την κατά νόµο αρµόδια επιτροπή παραλαβής δηµοσίων 
συµβάσεων παροχής υπηρεσιών βάσει του ν.4412/2016. 

Τόπος Εκτέλεσης της Παρεχόµενης Υπηρεσίας / Εργασίας :  

Η εργασία/υπηρεσία θα παρασχεθεί από τον ανάδοχο στον χώρο εργασίας του ή όταν αυτό κρίνεται 

αναγκαίο στην ∆/νση Υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Ν. ή µε αποµακρυσµένη βοήθεια ή όπου αλλού υποδείξει ο 

Ο.Π.Α.Ν. του ∆ήµου Ν. Ιωνίας. 

Λοιπά στοιχεία :  

Το Νοµικό Πρόσωπο δεν είναι υποχρεωµένο να εκτελέσει το σύνολο των υπηρεσιών που αντιστοιχούν στο 

συµβατικό ποσό παρά µόνο σύµφωνα µε τις ανάγκες. 

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 
         

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

1. Αγγελική Σακκαλόγλου 

2. Σπυρίδων Μπένος (αναπλ. µέλος της 
κ.∆έσποινας Μπρόλιου) 

3. Μαρία Μπελεφάντη 

4. Σωτήριος Κουφάκος 
5. Αυγερινός Σπανόπουλος 
6. Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 
7. Σταύρος ∆ηλές 
8. Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης 
9. Επαµεινώνδας Αργυρόπουλος 
10. Σπυρίδων Αµανατίδης 

11. Αλέξανδρος Μπουσδέκης (αναπλ. 
µέλος της κ. Σταυρούλα Τσίγκα ) 

12. Σάββας Χατζηχαραλάµπους (αναπλ. 
µέλος του Νικολάου Μπράτιµου) 

13. Βασιλική Χαρίση 

ΑΔΑ: 62ΨΣΟΛ04-ΞΥΡ
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