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Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθμ. 4ης/2019 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αριθμ. Απόφασης : 17/2019
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής προμήθειας τριάντα βιντεοπροβολέων για τα
σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης.
.
Στα Μελίσσια και στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο – Υψηλάντη και Παναγούλη, - 1ος όροφος,
σήμερα την 7η του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών
βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) μέλη και ονομαστικά:
Παρόντες ήταν οι:
1) ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2) MΠΑΜΠΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
3) ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ

4) ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ

5) ΠΙΛΙΣΣΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΑΝ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ

6) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

7) ΜΑΡΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

8) ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ

9) ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΒΕΡΑ

ΜΕΛΟΣ

10) ΠΑΧΝΗ ΣΕΒΗ

ΜΕΛΟΣ

Απόντες ήταν οι:
1) ΞΑΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2) ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
3) ΚΑΝΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4) ΤΣΕΜΠΕΡΑ ΑΓΑΘΑ
5) ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Αν και νόμιμα προσκλήθηκαν
Ο Πρόεδρος εισηγούμενoς το 2o Θέμα Ημερησίας Διάταξης έθεσε υπ όψη του συμβουλίου τα εξής:

ΑΔΑ: 6ΨΝ6ΟΛΔΠ-ΔΤΘ
Έχοντας υπ όψιν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Τον Ν. 3463/2006.
Toν Ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016).
Το άρθρο 275 του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις της με αριθμ. 8440/24.2.2011 απόφαση του ΥΠ. ΕΣ.Α. & ΗΔ.
Tην υπ. αρ. 11/2019 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Πεντέλης.
Την υπ. αρ. 43/2019 Απόφαση του Δήμου Πεντέλης με ΑΔΑ: 6ΑΧ3ΩΞ3-Ν1Ψ σχετικά με την
επιχορήγηση της προμήθειας.
Το από 4-3-2019 Πρωτογενές αίτημα της Σχολικής Επιτροπής με ΑΔΑΜ: 19REQ004557871.
Την ανάγκη εκσυγχρονισμού των Γυμνασίων – Λυκείων του Δήμου.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάχθηκε μετά από το με αριθμ. πρωτ. αίτημα 40/25-01-2019 του Προέδρου
της Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης κου. Κωνσταντίνου Τζουμάκα και
αφορά την προμήθεια τριάντα (30) επιτραπέζιων βιντεοπροβολέων για επτά (7) σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Πεντέλης, με σκοπό την υποστήριξη του διδακτικού έργου.
Αντικείμενο της προμήθειας:
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕAΣ (PROJECTOR)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ
- Άρτιες παρουσιάσεις από τον υπολογιστή, την τηλεόραση, το Video ή το DVD-Player.
- Να είναι ιδανικό για όλες τις μορφές παρουσίασης, με ανώτερη ποιότητα εικόνας, χάρη στην τεχνολογία
προβολής 3LCD 0,55 ίντσες με MLA (D10).
Να είναι κατάλληλος για μεγάλες αίθουσες χωρίς απαιτήσεις συσκότισης και να προβάλλει οπουδήποτε.
- Να εξασφαλίζει εξαιρετικά καθαρή προβολή.
- Να έχει ευκρινείς λεπτομέρειες Λόγος αντίθεσης 15.000:1
- Να έχει υψηλή ποιότητα εικόνας Τεχνολογία 3LCD.
- Να έχει πραγματική ανάλυση: XGA- 1.024Χ768, 4:3
- Να έχει φωτεινότητα 3.500 Lumen Colour Light Output - White Light Output
- Λυχνία: 6.000 ώρες Διάρκεια ζωής, 10.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)
- Ενδεικτικό κόστος λάμπας 76€.
- Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον, να υπάρχει καρτέλα οικονομικών ρυθμίσεων και λειτουργία μείωσης
φωτισμού της λάμπας.
- Συνδέσεις: Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Είσοδός ήχου stereo mini jack (2x), Wireless LAN
IEEE 80211b/g/n (προαιρετικά), RS-232C, USB 2.0 Τύπου B, USB 2.0 Τύπου Α.
- Ήχος : 1Χ5 Watt
- Βάρος: 2,7 κιλά.
- Διαστάσεις: 302X249X92
mm.
- Ευκολία χρήσης Δυνατότητα διασύνδεσης USB.
- Εγγύηση:36 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, Λυχνία: 36 Μήνες ή 1.000 ώρες.
- Να έχει απόδοση έγχρωμου φωτισμού (CLO) Το CLO αποτελεί σημαντική μέτρηση για την ικανότητα ενός
προβολέα να αποδίδει το χρώμα. Να διαθέτει εξίσου υψηλή απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού για
φωτεινές εικόνες με ζωντανά χρώματα.
- Όλος ο υπό παράδοση εξοπλισμός θα είναι καινούργιος και όχι μεταχειρισμένος ή ανακατασκευασμένος
(refurbished).
- Σε περίπτωση βλάβης διευκρινίζεται ότι ο προμηθευτής, καθίσταται υπεύθυνος ώστε τουλάχιστον εντός 48 ωρών
από την αναγγελία της βλάβης, να ανταποκριθεί και να μεριμνήσει για την επισκευή της. Θα φροντίσει δηλαδή για
την παραλαβή, μεταφορά, επιδιόρθωση και επιστροφή της συσκευής στο σημείο παραλαβής.
- Σε περίπτωση που η επισκευή είναι αδύνατη, θα πρέπει να φροντίσει για την ολική αντικατάσταση του προϊόντος.
- Για όλα τα είδη, η παρεχόμενη εγγύηση θα καλύπτει πλήρως και καθ’ όλη τη διάρκειά της, το κόστος της
εργασίας, των ανταλλακτικών καθώς και της μεταφοράς που απαιτείται για την πλήρη αποκατάσταση της εκάστοτε
βλάβης.
- Η έναρξη της εγγύησης θα ξεκινά από την ημερομηνία παραλαβής του εξοπλισμού.
- Κατά την παράδοση το κάθε προς προμήθεια σύστημα θα είναι έτοιμο για λειτουργία και θα συνοδεύεται µε όλα
τα παρελκόμενά του.
- Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν από ειδικό τεχνικό, όπου η λειτουργίας τους θα επιδειχθεί για όλες οι
δυνατότητες του µε κάθε δυνατή λεπτομέρεια, χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας.
Η παραπάνω προμήθεια είναι οι κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις της σχολικής επιτροπής και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με
την ισχύουσα τεχνική περιγραφή για πλήρη περαιωμένη προμήθεια σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο
προορίζεται.
Το συνολικό προεκτιμούμενο κόστος για την προμήθεια είναι:
Τεμάχια
Τιμή τεμαχίου
Μερικό Σύνολο
Α/Α
Είδος
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕAΣ
30
370,00 €
11.100,00 €
1
(PROJECTOR)

ΑΔΑ: 6ΨΝ6ΟΛΔΠ-ΔΤΘ
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%

11.100,00 €
2.664,00 €

Τελικό Σύνολο
13.764,00 €
Η προμήθεια θα εκτελεστεί συμφώνα με την ισχύουσα τεχνική περιγραφή για πλήρη
Η ανάθεση της παραπάνω προμήθειας δύναται να γίνει σύμφωνα με τον Ν.4412/16 και τους όρους της σύμβασης
όπως αυτοί θα ορισθούν με σχετική απόφαση της Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Πεντέλης.
Παρακαλείται η Σχολική Επιτροπή για λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της Τεχνικής
Περιγραφής και της δαπάνης προμήθειας βιντεοπροβολέων για τα σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Πεντέλης, συνολικού ποσού 13.764,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 περί «απευθείας ανάθεσης» και με
τις προδιαγραφές που ορίζει η αρ. 11/2019 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Πεντέλης. Το
συμβούλιο θα εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε την εισήγηση τoυ Προέδρου, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψη
τα ανωτέρω σχετικά:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ ΟΚΤΩ (8) ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΚΑΤΑ
Μειοψηφούντων των μελών, Μιχαηλίδης Ηλίας και Θεοδωρίδου Βέρα.
Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή και την δαπάνη προμήθειας βιντεοπροβολέων για τα σχολεία της
Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης, συνολικού ποσού 13.764,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 περί «απευθείας ανάθεσης» και με
τις προδιαγραφές που ορίζει η αρ. 11/2019 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Πεντέλης. Το
συμβούλιο θα εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2019. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και
υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο Πρόεδρος
ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τα Μέλη
MΠΑΜΠΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΙΛΙΣΣΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΑΧΝΗ ΣΕΒΗ
ΜΑΡΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΒΕΡΑ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

