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                                                                                            ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΣΗΜΑΙΕΣ  2019 
                                                                                          
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                
∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ         
∆/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ                                      
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & 
ΛΕΙΤ. ∆ΗΜ. ΚΤΗΡΙΩΝ 
 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.110  ΣΗΜΑΙΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ , ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ κ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ) ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΜΕΓΕΘΗ 

ΚΡΙΤΙΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΙΜΗ  
 

(CPV: 35821000-5) σηµαίες  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια 1.110  διαφόρων σηµαιών  δηµόσιων χώρων (Εκ της υπηρεσίας µας 

προτείνεται η απευθείας ανάθεση, λογω χρηµατικού ορίου και του κατεπείγοντος ), που αφορούν την αγορά σηµαιών  για   

ανάρτηση  επί ιστού σε επιλεγµένα σηµεία, που βρίσκονται στο Ιστορικό Κέντρο και περιοχές των Αθηνών και σε εισόδους της 

πόλης, για την περίοδο εορτασµών, καθώς και σηµαιοστολισµού εθνικών επετείων και θρησκευτικών εορτών, κ.α έκτακτες 

περιπτώσεις . 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Β. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Γ . ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

∆ . ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

ΑΘΗΝΑ : 
Προς ∆/νση Προµηθειών κ Αποθηκών 

ΚΟΙΝ : ∆/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Κ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ  € ΤΕΜΑΧΙΑ € ΣΥΝ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ  1,20Χ2,00        6,30 €  500         3.150,00 €         756,00 €          3.906,00 €  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ  2,70Χ4,05     25,30 €  40         1.012,00 €         242,88 €          1.254,88 €  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ  2,00Χ3,00     12,80 €  40             512,00 €         122,88 €             634,88 €  

ΣΗΜΑΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,20Χ2,00     11,30 €  200         2.260,00 €         542,40 €          2.802,40 €  

ΣΗΜΑΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2,70Χ4,05     25,50 €  50         1.275,00 €         306,00 €          1.581,00 €  

ΣΗΜΑΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2,00x3,00     20,50 €  50         1.025,00 €         246,00 €          1.271,00 €  

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  1,20Χ2,00        6,30 €  150             945,00 €         226,80 €          1.171,80 €  

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  2,00x3,00     12,80 €  40             512,00 €         122,88 €             634,88 €  

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  2,70Χ4,05     25,30 €  40         1.012,00 €         242,88 €          1.254,88 €  

ΣΥΝΟΛΟ   1110       11.703,00 €      2.808,72 €       14.511,72 €  

 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Μορφή ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ: Με εννέα ισοπαχείς, οριζόντιες και εναλλασσόµενες λευκές και κυανές παράλληλες λωρίδες, 

καθώς και λευκό σταυρό µέσα σε ένα κυανό τετράγωνο στο πάνω προΐστιο µέρος.  

H σηµαία της ευρωπαϊκής ένωσης ,  είναι σηµαία µε µπλε φόντο επί της οποίας φέρονται δώδεκα χρυσοί αστέρες σε κυκλική 

διάταξη. Αποτελεί, σε επίσηµο επίπεδο, τη σηµαία και το έµβληµα του Συµβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ). 

Για την σηµαία του ∆ήµου Αθηναίων θα παραδοθεί δείγµα που θα αποτελεί σε επίσηµο επίπεδο, τη σηµαία και το έµβληµα 

του ∆ήµου Αθηναίων. 

Οι σηµαίες να είναι από ύφασµα πολυεστέρα 100% βάρους 110gr/m2, άριστης ποιότητας, µε χαρακτηριστική ύφανση για να 

διαπερνά ο αέρας και θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. Τα προµηθευόµενα είδη θα πρέπει να αποτελούνται από συστατικά 

υψηλών προδιαγραφών και χαρακτηριστικών υφάσµατα υψηλής αντοχής ,ανεξίτηλες βαφές, νήµατα µεγάλης ανθεκτικότητας και 

κρίκους . Το γάζωµα τους να γίνεται µε πολυεστερικές κλωστές και µε τετραπλό γαζί στις γωνίες για ακόµη περισσότερη 

ενίσχυση. Τέλος, ο  ιµάντας να είναι πολυεστερικός όπως  και οι κρίκοι. Θα παραδοθούν καθαρές, διπλωµένες και 

συσκευασµένες εντος της προβλεπόµενης νάιλον προστατευτικής συσκευασίας και χάρτινων κυτίων.  

Θα είναι απόλυτα σύµφωνες µε την περιγραφή που ορίζεται από το άρθρο 1 παρ.6 του Ν. 851/1987. Τα ανωτέρω 

περιγραφόµενα θα καλύπτονται από το CE και  σχετικά ISO . 

 

• ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ , ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ  . 
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΤΗΣ 
   

ΠΕΤΡΟΣ 
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΚΑΦΙ∆ΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΝΕΜΠΕΓΛΕΡΙΩΤΗΣ 

 

 

Β. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

• ΟΛΑ ΤΑ ΕΙ∆Η ΘΑ ΠΑΡΑ∆ΟΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΑΣ ΕΦΑΠΑΞ εντός το πολύ είκοσι πέντε (25) ηµερολογιακών 

ηµερών από την ανάρτηση της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ .  

• ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ , ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ  Ο∆ΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 

• ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΙ∆ΟΣ (ΣΗΜΑΙΑ) ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ  ΜΕΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ  (αποκλειστικά εξαρτώµενο από τις 

καιρικές συνθήκες ) ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (όσον αφορά την ανθεκτικότητα του υφάσµατος και την αντοχή του 

στο ξεθώριασµα επί του ιστού ) τουλάχιστον 1 (ΕΝΟΣ) έτους σε συνθήκες αποθήκευσης , που θα καθορίζεται ρητά 

στην προσφορά του προµηθευτή.  Επιθυµητή η κατάθεση νόµιµης χρηµατικής ή εγγυητικής επιστολής, σύµφωνα µε τα 

νόµιµα όρια . 

• Η πληρωµή θα γίνεται (µετά την εφάπαξ παράδοση των σηµαιών) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 200 του 

Ν.4412/2016 για το 100% της αξίας του τιµολογίου, µετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου 

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή και µετά τη σχετική έκδοση του σχετικού χρηµατικού 

εντάλµατος, αφού δε γίνουν όλες οι από τις κείµενες διατάξεις κρατήσεις . 

• Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους όρους της σύµβασης και να παραδίδει εµπρόθεσµα τα αναγκαία παραστατικά-

δικαιολογητικά στην Οικονοµική Υπηρεσία προκειµένου να εκδοθεί το σχετικό χρηµατικό ένταλµα. 

• Οι τιµές δεν δύνανται αναπροσαρµογής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες σε 

όλη την διάρκεια της σύµβασης και έως την τελική εξόφληση. 

• Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή ότι τα προσφερόµενα είδη πληρούν απολύτως τις τεχνικές προδιαγραφές της 

µελέτης,  το εργοστάσιο και την χώρα προέλευσης των προσφερόµενων ειδών .   

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΤΗΣ 
   

ΠΕΤΡΟΣ 
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΚΑΦΙ∆ΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΝΕΜΠΕΓΛΕΡΙΩΤΗΣ 
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Γ . ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
Νοµοθεσία – Ισχύουσες διατάξεις 

 
 

 

Η νοµοθεσία που επιτρέπει  την ανάθεση  στους ΟΤΑ, αποτελείται από τα εξής βασικά νοµοθετικά κείµενα: 

• Νόµος  4412/2016  «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών». 

• Νόµος  3731/2008 άρθρο 21 παρ 11 «Λειτουργικά ζητήµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης».  

• Νόµος  3463/2006 άρθρο 178 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» 

 

� Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 6691.001 Φ 10 του 2019. 

∆ . ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

                                                

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ  € ΤΕΜΑΧΙΑ € ΣΥΝ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ  1,20Χ2,00 

 

500 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ  2,70Χ4,05 

 

40 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ  2,00Χ3,00 

 

40 

   
ΣΗΜΑΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,20Χ2,00 

 

200 

   
ΣΗΜΑΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2,70Χ4,05 

 

50 

   
ΣΗΜΑΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2,00x3,00 

 

50 

   
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  1,20Χ2,00 

 

150 

   
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  2,00x3,00 

 

40 

   
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  2,70Χ4,05 

 

40 

   
ΣΥΝΟΛΟ   

 

1.110 

    
                                                                                                       
Σύνολο : ……….€ (ολογράφως ) ……………….. 
 
 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΤΗΣ 
   

ΠΕΤΡΟΣ 
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΚΑΦΙ∆ΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΝΕΜΠΕΓΛΕΡΙΩΤΗΣ 

 


