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CPV : 35821000-5  

     

     

 

 
                     ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

                                                    4.991,00 €  ΜΕ  Φ.Π.Α. 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1 Τεχνική  Έκθεση  

2 Τεχνικές Προδιαγραφές 

3 Ενδεικτικοί  Πίνακες Προϋπολογισμού Δαπάνης 

4 Γενική  Συγγραφή Υποχρεώσεων 

5 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 

 

   
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 4.991,00 ευρώ,  

συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α 24%. 

 

    Κ.Α: 15.6691.1001 

 

 
                                              
     

        ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  
 

 
 

        Ο σκοπός της συγκεκριμένης δαπάνης είναι η προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες στολισμού 

των κοινοτήτων του δήμου.  

     Ο σκοπός προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού είναι  η ανανέωση του στόλου των σημαιών 

που καταστράφηκαν από τις προηγούμενες προμήθειες. Οι σημαίες φθείρονται με το καιρό, 

σκίζονται από αέρα και από τις εναλλαγές στις καιρικές συνθήκες. 

       
 Η τεχνική έκθεση αυτή αφορά την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού για τις διαχρονικές 

ανάγκες στολισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου, στις εθνικές επετείους, αλλά και για τις ανάγκες 

του επετειακού εορτασμού των εκατό (100) ετών του από τη μικρασιατική καταστροφή. 

Στην αποθήκη του Δήμου αυτή τη στιγμή βρίσκονται τα κάτωθι υλικά :  

1. Διαστάσεις 200 x 70 - Ελληνική Σημαία 30 τεμ 

2. Διαστάσεις 200 x 70 - Ποντιακή Σημαία 30 τεμ. 

3. Διαστάσεις 200 x 70 - Γενοκτονία 15 τεμ 

Δεν υπάρχει καθόλου απόθεμα για τις υπόλοιπες. 

 

         Οι παραπάνω διαστάσεις με επετειακή θεματολογία θα αφορούν την ενίσχυση των 

παραπάνω θεμάτων και τις δημιουργίας της νέας θεματολογίας 

          Ο Δήμος διαθέτει επίσης πέντε (5) μεγάλους στύλους για σημαία, στους οποίους 



εγκαθίστανται σημαίες διαστάσεων 250X150 cm.  Σημαίες αυτών των διαστάσεων θα 

αναρτηθούν επίσης φέτος σε όλα τα δημοτικά καταστήματα.  

 

 

          Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός για το Δήμο Ωραιοκάστρου για την προμήθεια 

ανέρχεται στο ποσό των 4.991,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.  

 

 

Η πίστωση για το Δήμο Ωραιοκάστρου ανέρχεται στο ποσό των 4.991,00 ευρώ και θα 

βαρύνει τον  κάτωθι Κ.Α. 

 
α) 15.6691.1001 : 4.991,00 
  
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Ωραιοκάστρου  

 

 CPV : 35821000-5  
 
 

Οι συμμετέχοντες, μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο των ειδών. 

 

 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Τα  υπό προμήθεια είδη πρέπει να πληρούν τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές: 

Υψηλή ποιότητα εκτύπωσης 1440dpi , με μέγιστη εκτύπωση σε τετραχρωμία. 

Το σημαιόπανο να είναι τριπλής πλέξης 115gr/™ ,100% polyester 

Οι διπλές ραφές να γίνονται με πολυεστερικές κλωστές υψηλής αντοχής. 

Τα χρώματα να είναι ανεξίτηλα, οικολογικά βάση οδηγιών της ΕΟΚ και οι σημαίες 

πλένονται στο πλυντήριο στους 40°C. 

Το προϊόν θα παραδοθεί ραμμένο με ιμάντες και ανοξείδωτα τρούξ. 

Η θεματολογία του περιεχομένου της εκτύπωσης των σημαιών και τα σχέδια, θα επιλέγεται 

μετά από υπόδειξη και παραγγελία της αρμόδιας υπηρεσίας. 

                       

 

 

 



 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ (χωρίς ΦΠΑ) 

ΕΥΡΩ/τεμ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΕΥΡΩ 

1 
Σημαίες 100 x 150 cm 

ΤΕΜ. 30 14,50 435,00 

2 
Σημαίες 200 x 70 cm ΤΕΜ. 80 18 1.440,00 

3 
Σημαίες 250 x 150 cm 

ΤΕΜ. 30 45 1.350,00 

4 
Σημαίες 200 x 120 cm 

ΤΕΜ. 25 32 800,00 

 
 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                           
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΕΥΡΩ 4.025,00 

 
 

 
Φ.Π.Α. 24% 966,00 

 
 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) ΕΥΡΩ 4.991,00 

       

 

 

 

                             ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο:   Αντικείμενο προμήθειας 
 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ανάδειξη προμηθευτών για την 
προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού του Δήμου, για το έτος 2022.  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο:   Ισχύουσες διατάξεις 
  

Η διενέργεια της προμήθειας και η εκτέλεση της διέπονται από τις διατάξεις: 

 Ν.2690/1999 (ΦΕΚ45/Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» 

 Ν. 3463/2016 (ΦΕΚ114/Α/2016) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α΄/7-6-2010) 

 Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

 Ν.4013/2011 (ΦΕΚ24/Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

 Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας 
(ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ34/Α/23-3-2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία» 

 Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες» 



ΑΡΘΡΟ 3ο:   Συμβατικά στοιχεία  
 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

 Η σύμβαση 

 Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων 

 Η οικονομική προσφορά 

 Ο προϋπολογισμός της μελέτης 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο:   ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής 
σύμβασης. Συνεπώς, η τιμή μονάδος της προσφοράς για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή 
για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση και της 
παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο:  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
 
 Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά ή συνολικά, σε ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της 
σύμβασης, στην αποθήκη του Δήμου Ωραιοκάστρου, Αεροδρομίου 66 (τηλ.2310-688.514), μετά από 
ειδοποίηση προς την αρμόδια υπηρεσία για την παρουσία της. 
 
ΑΡΘΡΟ 6o:   Κατάθεση Δείγματος 

 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν, από τους προσφέροντες, προσκόμιση 
δείγματος για την διαπίστωση της ανταπόκρισης των προσφερόμενων υλικών προς την τεχνική προσφορά 
καθενός φορέα. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7o:   Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του Αναδόχου 
 

 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις η Υπηρεσία 
μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 72, 203, 207, 213, 218, 220 του ν.4412/2016. 
 Η κήρυξη οικονομικού φορέα ως έκπτωτου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 203 και 204 του 
ν.4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο:   Φόροι - τέλη - κρατήσεις 
 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα 
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης της 
διακήρυξης. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο:   Παραλαβή  
 

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή, με δυνητική παρουσία του 
αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 
επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση 
των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις 
της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Ωραιοκάστρου  και τα Νομικά του 
Πρόσωπα δικαιούνται να προβούν στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και λογαριασμό του αναδόχου και 
κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτών τρόπο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ  10ο:   ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
 



 Εάν διαπιστωθεί ότι τα προς προμήθεια είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 
(υποβαθμισμένα ή αλλοιωμένα), τότε εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διατάξεις του ν.4412/2016. 
 Ο Δήμος Ωραιοκάστρου διατηρεί το δικαίωμα προσκόμισης, τόσο των δειγμάτων όσο  και των 
υπόλοιπων προς παράδοση ειδών, στο Χημείο του Κράτους για έλεγχο με έξοδα του μειοδότη, εφόσον 
προκύπτει αποχρών λόγος.  
 
ΑΡΘΡΟ 11ο:  Τόπος - χρόνος παράδοσης- Πληρωμή 

Τόπος παράδοσης:  
 

Τόπος παράδοσης για όλα τα είδη της μελέτης ορίζεται οποιοδήποτε δημοτικό ή αποθηκευτικός χώρος που 
θα υποδείξει η Υπηρεσία. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται μετά από συνεννόηση με το γραφείο αποθήκης και κατόπιν ειδοποίησης 
της, εντός τριών (3) ημερών από αυτήν. 

 
Τρόπος παράδοσης:  
 

Τα υλικά θα παραδοθούν με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή στην περιγραφόμενη στο 
άρθρο 5 διεύθυνση. 
 
Το τιμολόγιο του προμηθευτή θα εκδίδεται μετά από την παράδοση των ειδών.  
Μετά από την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την 
προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου, ο Δήμος 
υποχρεούται να εξοφλήσει τον προμηθευτή, στις νόμιμες προθεσμίες. 
 
ΑΡΘΡΟ   12ο:   Επίλυση διαφορών 
 
  Κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις  ν.4412/2016, β)οι όροι 
της σύμβασης και της μελέτης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας σύμφωνα με το άρθρο 129 του 
ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016). 
 
ΑΡΘΡΟ  13ο:   Πληροφορίες και λοιπά στοιχεία προσφορών 

 
Οι οικονομικοί φορείς θα είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και λοιπά στοιχεία (οικονομικά, 
τεχνικά  κλπ.) των προσφορών τους. Τα στοιχεία αυτά θα είναι απολύτως δεσμευτικά για αυτούς, κατά την 
υπογραφή της σύμβασης και κατά τη διαδικασία της οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της 
προμήθειας. 
Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου. 

    
 
 
Ημερομηνία 12/04/2022 

               
 

      Ο συντάξας       Θεωρήθηκε     Εγκρίθηκε  

 

Υπάλληλος Γραφείου                Προϊστάμενος Τμ. Παιδείας           Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

Αθλητισμού                      Πολιτισμού, Αθλητισμού          Κοιν.Προστασίας Δημ.Υγείας

                        Παιδείας, Αθλ/σμου, Πολιτ/σμου 

           

       Δ. Γιάτσης    Ν. Παπουτσάκη                                  Σ.  Τύπου   

 

 

 

 

 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  

 
 
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ (χωρίς ΦΠΑ) 

ΕΥΡΩ/τεμ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΕΥΡΩ 

1 
Σημαίες 100 x 150 cm 

ΤΕΜ. 30 
  

2 
Σημαίες 200 x 70 cm ΤΕΜ. 80 

  

3 
Σημαίες 250 x 150 cm 

ΤΕΜ. 30 
  

4 
Σημαίες 200 x 120 cm 

ΤΕΜ. 25 
  

 
 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                           
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΕΥΡΩ 

 

 
 

 
Φ.Π.Α. 24% 

 

 
 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) ΕΥΡΩ 

  

 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 


