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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια σηµαιών για τις ανάγκες του ∆ήµου 
∆ιρφύων- Μεσσαπιών (για κοινόχρηστους χώρους και δηµοτικά κτήρια). Οι 
σηµαίες θα είναι αρίστης ποιότητας, το ύφασµα των σηµαιών θα πρέπει να είναι 
από polyester 100%, µε ανεξίτηλα χρώµατα και κατάλληλο για όλες τις καιρικές 
συνθήκες (ήλιος, βροχή, αέρας κτλ.). 
Σε περίπτωση βλάβης την ευθύνη την έχει ο προµηθευτής και πρέπει να κάνει 
άµεσα της αλλαγές µε υπόδειξη της υπηρεσίας.  Η παραγγελία θα καθοριστεί από 
την αρµόδια υπηρεσία θα γίνει τµηµατικά και θα παραδοθούν στο χώρο που θα 
υποδείξει η υπηρεσία. 
 
Η δαπάνη της προµήθειας θα καλυφθεί από τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του 
∆ήµου οικονοµικού έτους 2020 και συγκεκριµένα από τον ΚΑΕ: 10-6691.002 µε 
τίτλο «Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων» µε cpv: 35821000-
5. 
 
Η προµήθεια θα διενεργηθεί µε την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 118. Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει 
στον προµηθευτή που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των 
αιτούµενων ειδών και η προσφορά θα πληροί τις εγκεκριµένες τεχνικές 
προδιαγραφές της προµήθειας. Η προσφορά δεν µπορεί να υπερβαίνει τον 
ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης. 
 
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:  

• του Ν. 3463/06 ∆ηµοτικός και Κοινοτικός κώδικας.  
• του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης).  
• του Ν.4412/2016 ΦΕΚ147Α/8-8-2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 

• του Ν.4497/2017 (Α171) άρθρο 107 του υπόψιν Νόµου που αφορά τις 
τροποποιήσεις των άρθρων 73 και 80 του Ν. 4412/2016.  

• του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά µε την Παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος κ.λ.π. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 43 και 7 του Ν.4605/2019. 
Ψαχνά, 20/02/2020 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

A/A ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

1 
ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

135*090 
ΤΜΧ 

60 8,2 492 

2 
ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
(µε κρόσσι) 150*250 

ΤΜΧ 
6 42 252 

3 
ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

(150*250) 
ΤΜΧ 

6 18 108 

7 
ΣΗΜΑΙΕΣ ∆ΗΜΟΥ 

(150*250) 
ΤΜΧ 

8 64 512 

8 
ΓΙΡΛ. ΕΛΛ  

(35*70, 250µ) 
ΤΜΧ 

50 21 1050 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2414 
ΦΠΑ 24% 579,36 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 2993,36 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ: 

1. Η κατασκευή των σηµαιών θα είναι από ύφασµα POLYESTER 100%, τριπλής πλέξης, 

βάρους 110gr/m2, µε χαρακτηριστική ύφανση για να διαπερνά ο αέρας. Να είναι 

ιδανικό για όλες τις δύσκολες καιρικές συνθήκες (ήλιος, αέρας, βροχή, κ.λ.π.). Τα 

χρώµατα να είναι ανεξίτηλα και να µη ξεθωριάζουν µε την πάροδο του χρόνου. Για 

την κατασκευή των σηµαιών του εξωτερικού χώρου θα πρέπει να είναι κατάλληλες 

και καλαίσθητες για εξωτερικό χώρο. 
Ψαχνά, 20/02/2020 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων 

(Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συµβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να 

εκτελεστεί η προµήθεια, σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών συµβατικών 

τευχών. Εφεξής ως εργοδότης ορίζεται ο ∆ήµος ∆ιρφύων- Μεσσαπίων. Ανάδοχος 

δε ο µειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω προµήθειας.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο – Ισχύουσες διατάξεις – Εκτέλεση προµήθειας. Η εκτέλεση της 

προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:  

• του Ν. 3463/06 ∆ηµοτικός και Κοινοτικός κώδικας.  
• του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης).  
• του Ν.4412/2016 ΦΕΚ147Α/8-8-2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 

• του Ν.4497/2017 (Α171) άρθρο 107 του υπόψιν Νόµου που αφορά τις 
τροποποιήσεις των άρθρων 73 και 80 του Ν. 4412/2016.  

• του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά µε την Παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος κ.λ.π. 

• Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας-Ενίσχυση 
της Συµµετοχής-Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».  

• Τις διατάξεις του άρθρου 43 και 7 του Ν.4605/2019. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3o : Συµβατικά στοιχεία Τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης είναι:  

1. Ο Προϋπολογισµός  

2. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

3. Η Τεχνική Έκθεση / Τεχνικές Προδιαγραφές  

 

Άρθρο 4ο : Τρόπος πληρωµής – απαιτούµενα δικαιολογητικά για πληρωµή του 

αναδόχου. Για την πληρωµή θα προσκοµίζεται σχετικό τιµολόγιο πληρωµής και τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 

πληρωµής, µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά πληρωµής είναι τα προβλεπόµενα στο άρθρο 200 του Ν 

4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : προθεσµία εκτέλεσης Η συµβατική προθεσµία ολοκλήρωσης του 

αντικειµένου της παρούσας προµήθειας ορίζεται σε ένα (1) µήνα από την ανάθεση 
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της προµήθειας. Η παράδοση, η παραλαβή, οι κυρώσεις για εκπρόθεσµη 

παράδοση, ο ποιοτικός έλεγχος και οι λοιπές σχετικές λεπτοµέρειες, θα 

εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 207 έως 220 του Ν 

4412/2016.  

 

Άρθρο 6o : Όργανα διενέργειας διαδικασιών της ανάθεσης. Τα υπηρεσιακά όργανα 

για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσφορών, των αιτήσεων συµµετοχής, 

την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων, την διαπραγµάτευση µε 

τους προσφέροντες ή υποψηφίους, την γνωµοδότηση για το κάθε θέµα που 

ανακύπτει από την σύµβαση, την γνωµοδότηση επί των ενστάσεων, την 

παρακολούθηση της σύµβασης και την παραλαβή των υλικών λειτουργούν 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 221 του Ν 4412/2016.  

 

Άρθρο 7o : Εγγυήσεις ∆εν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

 

Άρθρο 8o :Φόροι – τέλη – κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει 

των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ∆ήµο.  

 

Άρθρο 9o :Περιεχόµενα προσφορών Τα προσφερόµενα υλικά πρέπει να είναι 

σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόµενες λύσεις που παρουσιάζουν 

ουσιώδεις αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές σε 

βασικούς µηχανισµούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης 

απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία.  

 

Άρθρο 10o :Αξιολόγηση προσφορών µε κριτήριο αξιολόγησης τη χαµηλότερη τιµή 

Για την επιλογή της χαµηλότερης τιµής λαµβάνονται υπ όψη µόνο οι προσφορές 

που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της 

Μελέτης.  

 
Ψαχνά, 20/02/2020 
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