
                                                                                       

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Μεσολογγι:11/03/2021 
                          ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                     Αρ.Πρωτ.:4200 
                          ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Πληροφορίες :Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή  
Δ/νση  :Σταυροπούλου 31,Μεσολόγγι Τ.Κ:30200 
Τηλέφωνα :2631360983,987 
Φαξ:2631025041 
e-mail:panagiotopoulou.nelly@1249.syzefxis.gov.gr 

 
ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια  σημαιών για τον στολισμό των κτιρίων του Δήμου ενόψει των εθνικών 
επετείων  καθώς και του εορτασμού  του Επετειακού  έτους 2021  
 

   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

ΣΗΜΑΙΕΣ ,ΛΑΒΑΡΑ ,  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  Προμήθεια σημαιών για τον στολισμό των κτιρίων του Δήμου 
ενόψει των εθνικών επετείων  καθώς και του εορτασμού  του 
Επετειακού  έτους 2021  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ   ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  Απευθείας ανάθεση (118 & 328 του Ν.4412/2016) 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  5.200,00€  

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ  21REQ008272422 2021-03-11 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάση της τιμής 
 

CPV   
 

35821000-5 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS GR231 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
❖ Τεχνική Έκθεση 
❖ Τεχνικές Προδιαγραφές 
❖ Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
❖ Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Δαπάνης 
❖ Έντυπο Οικονομικής προσφοράς  
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Μεσολόγγι:11-03-2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Αρ.μελέτης :24/2021 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
                                                                 
 
 

           CPV:35821000-5 ΣΗΜΑΙΕΣ  

 
 
Ο διαδικασία ανάθεσης  αφορά την  ``Προμήθεια σημαιών για τον στολισμό των 
κτιρίων του Δήμου ενόψει των εθνικών επετείων  καθώς και του εορτασμού  του 
Επετειακού  έτους 2021 ̀ `. Η προμήθεια των  εν λόγω ειδών  για τον Δήμο Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου θα γίνει με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης    βάσει 
του άρθρου 118&328 του Ν.4412/2016  . 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.Ο ανάδοχος θα προσέρχεται έγκαιρα στον 
Δήμο για να εκτελέσει την συγκεριμένη προμήθεια μετά από ειδοποίηση της 
υπηρεσίας.  
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της προμήθειας είναι ενδεικτικός και ανέρχεται στο 
ποσό των #5.200,00 #Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) και θα βαρύνει τον 
οικείο  ΚΑ. του προϋπολογισμού του Δήμου  2021, όπως αναφέρονται αναλυτικά 
στον παρακάτω πίνακα.  
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: 

• ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Φ.Μ. 998505846 Δ.Ο.Υ. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας: 
 

• ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Φ.Μ. 998505846 Δ.Ο.Υ. 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

 

ΠΟΣΑ ΑΝΑ Κ.Α. ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  (€) 

1. 10.6691 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ      ΣΗΜΑΙΕΣ  5.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  5.200,00€  
(με Φ.Π.Α. 24%) 



 
 

 
 
 
 

Μεσολόγγι  11-03-2021   
                                                                                                    Θεωρήθηκε 11-03-2021 
  Η  Συντάξασα                                                               Η Προϊστάμενη       
                                                                                   Τμήματος Προμηθειών          
                                                                                          και Αποθήκης                                      
       
 
 
Γεωργία Σακαβέλα                                                     Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Μεσολόγγι: 11-03-2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Αρ.μελέτης :24/2021 
 
  
               

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
 

Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η   ``Προμήθεια σημαιών για τον 
στολισμό των κτιρίων του Δήμου ενόψει των εθνικών επετείων  καθώς και του 
εορτασμού  του Επετειακού  έτους 2021 ``.  
 
                                             ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Προμήθεια σημαιών για τον στολισμό των κτιρίων του Δήμου ενόψει των εθνικών 
επετείων  καθώς και του εορτασμού  του Επετειακού  έτους 2021 ``. 

Όλα τα ζητούμενα είδη τα οποία αναφέρονται παρακάτω, θα πρέπει να είναι 
άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα 
για την ασφάλεια και θα συνοδεύονται με τις σχετικές Πιστοποιήσεις ΕΛΟΤ όπου 
χρειάζεται. Θα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή 
στο πέρασμα του χρόνου, ο χρωματισμός, οι διαστάσεις και τα σχέδια σε όλα τα 
παραπάνω είδη θα είναι επιλογής του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου . 
Ακολούθως παρατίθεται Πίνακας με ανάλυση ανά είδος των τεχνικών και 
λειτουργικών χαρακτηριστικών του προς προμήθεια εξοπλισμού. Δίνονται 
ενδεικτικές διαστάσεις καθώς και το ποσοστό απόκλισης από αυτές ανά είδος.       
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. 

 

Σημαία Ελλάς Εξωτερικού Χώρου 
(σημαία ιστού )  
90 Χ 150 cm. Απόκλιση θα είναι ± 0,05m 
Από πολυεστερικό ύφασμα  υψηλής 
αντοχής -τουλάχιστον 110 γρ.ανά τ.μ με 
θερμοκοπή . 
Ραμμένες με διπλά γαζιά και κρίκους   
και  100% οικολογικά χρώματα  
 



2. 

 

Σημαία Ελλάς Εξωτερικού Χώρου 
(σημαία ιστού )  
120 Χ 200 cm. Απόκλιση θα είναι ± 
0,05m 
Από πολυεστερικό ύφασμα  υψηλής 
αντοχής -τουλάχιστον 110 γρ.ανά τ.μ με 
θερμοκοπή . 
Ραμμένες με διπλά γαζιά και κρίκους   
και  100% οικολογικά χρώματα  
 

3. 

 

Σημαία Ελλάς Εξωτερικού Χώρου 
(σημαία ιστού )  
120 Χ 200 cm. Απόκλιση θα είναι ± 
0,05m 
Από πολυεστερικό ύφασμα  υψηλής 
αντοχής -τουλάχιστον 110 γρ.ανά τ.μ με 
θερμοκοπή /κρόσσια  σε χρώμα χρυσό 
ανοικτό . 
Ραμμένες με διπλά γαζιά και κρίκους   
και  100% οικολογικά χρώματα  
 

4. 

 

Σημαία Ελλάς Εξωτερικού Χώρου 
(σημαία ιστού )  
150 Χ 250 cm. Απόκλιση θα είναι ± 
0,05m 
Από πολυεστερικό ύφασμα  υψηλής 
αντοχής -τουλάχιστον 110 γρ.ανά τ.μ με 
θερμοκοπή /κρόσσια  σε χρώμα χρυσό 
ανοικτό . 
Ραμμένες με διπλά γαζιά και κρίκους   
και  100% οικολογικά χρώματα  
 

5. 

 

Σημαία με το λογότυπο του Δήμου 
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (σημαία 
ιστού )  
90 Χ 150 cm. Απόκλιση θα είναι ± 0,05m 
Από πολυεστερικό ύφασμα  υψηλής 
αντοχής -τουλάχιστον 110 γρ.ανά τ.μ με 
θερμοκοπή  . 
Ραμμένες με διπλά γαζιά και κρίκους   
και  100% οικολογικά χρώματα  
 



6. 

 

Σημαία με το λογότυπο του Δήμου 
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (σημαία 
ιστού )  
120 Χ 200 cm. Απόκλιση θα είναι ± 
0,05m 
Από πολυεστερικό ύφασμα  υψηλής 
αντοχής -τουλάχιστον 110 γρ.ανά τ.μ με 
θερμοκοπή  . 
Ραμμένες με διπλά γαζιά και κρίκους   
και  100% οικολογικά χρώματα  
 

7. 

 

Σημαία Ευρωπαικής ‘Ενωσης  (σημαία 
ιστού )  
90 Χ 150 cm. Απόκλιση θα είναι ± 0,05m 
Από πολυεστερικό ύφασμα  υψηλής 
αντοχής -τουλάχιστον 110 γρ.ανά τ.μ με 
θερμοκοπή  . 
Ραμμένες με διπλά γαζιά και κρίκους   
και  100% οικολογικά χρώματα  
 

8. 

 

Σημαία Ευρωπαικής ‘Ενωσης  (σημαία 
ιστού )  
120 Χ 200 cm. Απόκλιση θα είναι ± 
0,05m 
Από πολυεστερικό ύφασμα  υψηλής 
αντοχής -τουλάχιστον 110 γρ.ανά τ.μ με 
θερμοκοπή  . 
 
Ραμμένες με διπλά γαζιά και κρίκους   
και  100% οικολογικά χρώματα  
 

9. 

 

Λάβαρο Ελλάς Ξηράς   
Διαστάσεις 300-80cm ύφασμα 
πολυεστερικό  υψηλής αντοχής  



                                                     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 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. 
2. Τα μεταλλικά κοντάρια εξωτερικού χώρου (αλουμινίου) θα είναι σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές και θα φέρουν κρίκους για την τοποθέτηση σημαιών. 
3. Οι μεταλλικές βάσεις θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, και θα 
συμπεριλαμβάνονται τα παρελκόμενα για την τοποθέτηση τους ( βίδες, παξιμάδια, 
ούπα ) γαλβάνιζέ. 
4. Τα ξύλινα κοντάρια και η βάση θα είναι βερνικωμένα έτοιμα προς χρήση. 
 

10. 

 

Λάβαρο με το λογότυπο του  Δήμου 
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου   
   
Διαστάσεις 300-80cm ύφασμα 
πολυεστερικό  υψηλής αντοχής 

11. 

 

Θυραιοί κολώνας εξωτερικού χώρου  
Ξύλινοι βαμμένοι ,με δύο κοντάρια και 
σημαίες ελληνικές διαστάσεων  60cm 
από πολυεστερικό ύφασμα υψηλής 
αντοχής  -τουλάχιστον 120γρ.ανα τ.μ  
με 100% οικολογικά χρώματα  

12. 

 

    Διάφορες σημαίες κρατών  
90 Χ 150 cm. Απόκλιση θα είναι ± 0,05m 
Από πολυεστερικό ύφασμα  υψηλής 
αντοχής -τουλάχιστον 110 γρ.ανά τ.μ με 
θερμοκοπή   

13. 

 

Σημαία Βυζαντινή   (σημαία ιστού )  
120 Χ 20 cm. Απόκλιση θα είναι ± 0,05m 
Από πολυεστερικό ύφασμα  υψηλής 
αντοχής -τουλάχιστον 110 γρ.ανά τ.μ με 
θερμοκοπή  . 
Ραμμένες με διπλά γαζιά και κρίκους   
και  100% οικολογικά χρώματα  
 



 
Μεσολόγγι  11-03-2021   

                                                                                                    Θεωρήθηκε  11-03-2021 
  Η  Συντάξασα                                                                  Η Προϊστάμενη       
                                                                                         Τμήματος Προμηθειών          
                                                                                                  και Αποθήκης                                      
       
 
 
Γεωργία Σακαβέλα                                                     Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι:11-03-2021  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Αρ.μελέτης :24/2021 
 

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  
 

Άρθρο 1ο : 
Αντικείµενο 

 
Αντικείµενο της διαδικασίας  είναι η   ``Προμήθεια σημαιών για τον στολισμό των 
κτιρίων του Δήμου ενόψει των εθνικών επετείων  καθώς και του εορτασμού  του 
Επετειακού  έτους 2021 ``  . Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία   της  
απευθείας ανάθεσης  (118&328 ) του Ν.4412/2016  . 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά  για το σύνολο των ειδών  και 
για  τις συνολικές   προκηρυχθείσες ποσότητες , όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης . Η διαδικασία  θα έχει ως κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 2021 σε βάρος Κ.Α 
Προυπολογισμού έτους 2021 10.6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 
φωταγωγίσεων (σημαίες,λαμπιόνια,γιρλάντες κ.λ.π)  ποσού 5.200,00€ . 
 

Άρθρο 2ο : 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαδικασίας της προμήθειας   και η εκτέλεση της σύμβασης της 
προμήθειας   διέπονται από τις διατάξεις: 
1.Του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/EE και 2014/25/ΕΕ)»  

2. Του Ν.4605/2019 (Α'52/1-4-2019) "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία (EE) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 
Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών 
πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη 
απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους (EEL 157 της15.6.2016)-  

3. Του ν. 4608/2019 (Α'66) "Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση 
Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις"  

4. Του ν. 4609/2019 (Α' 67) "Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, 
Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις"  

5. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

6. Του ν. 3463/2006 (φΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων  



7. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  

8. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (ΑΊ61) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,  

9. Του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,  

10. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",  

11. Του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

12. Του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,  

13. Της Απόφασης Υπ. οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781 Β723-05-
2017) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης  
14. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/A') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  

15. Τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν. 4555/19-7-18 (ΦΕΚ 133/19.07.18 Α') 
πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I.  

16.  Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ΄του Ν. 3852/2010  

 
Άρθρο 3ο : 

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τις διατάξεις των άρθρων  
118 &  328  του Ν. 4412/16  με τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης  , με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος υλικού.  
 

Άρθρο 4ο : 
Συµβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
Α) Τεχνική Έκθεση 
Β)Τεχνικές Προδιαγραφές 
Γ) συγγραφή Υποχρεώσεων 
Δ) Αναλυτικός Ενδεικτικός Πίνακας 
Ε) Έντυπα  Οικονομικής Προσφοράς 
 
 

Άρθρο 5ο: 
Ανακοίνωση κατακύρωσης  – Υπογραφή σύµβασης 

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο 
να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από 
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για να υπογράψει τη 
σύμβαση.  



Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από τους συμβατικούς 
όρους ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο τα συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής  της προμήθειας και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/16.  
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε ένα   (1) μήνα  από την υπογραφή της.  
 

➢ Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται στον Ν.4412/2016, κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την 
περίπτωση δ` της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 
147).  

➢ Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο 
στηρίζεται, όπως προσφορά, πρόσκληση και απόφαση κατακύρωσης ή 
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.  

 
 
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής :  

▪ Τον Τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης  

▪ Τα συμβαλλόμενα μέρη  

▪ Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διατάξεις  

▪ Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα  

▪ Την συμφωνηθείσα τιμή  

▪ Τον Τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών  

▪ Την διάρκεια ισχύος της σύμβασης  

▪ Τον τρόπο πληρωμής  

▪ Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών  
 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :  
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.  
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν  
επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις,  
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο  
συμβαλλόμενα μέρη. 
 

 
Άρθρο 6ο:  

Διάρκεια της σύµβασης- Παράταση 
 
Η σύµβαση αφορά την ``Προμήθεια σημαιών για τον στολισμό των κτιρίων του 

Δήμου ενόψει των εθνικών επετείων  καθώς και του εορτασμού  του Επετειακού  
έτους 2021 ``   από την υπογραφή της σύμβασης και  για ένα μήνα (1)  . 



 
Άρθρο 7ο 

Κυρώσεις –έκπτωση αναδόχου 
 
Μοναδική  περίπτωση υποχρεωτικής παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης 
θα είναι μόνο συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων 
που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 
ειδών και δεν θα  επιβάλλονται κυρώσεις.   
Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή , με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου στις περιπτώσεις :  
1. Όταν ο προσφέρων δεν προσέρθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να 
υπογράψει την σχετική σύμβαση  
2. Εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στο 
συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε.  
Ο προσφέρων δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν:  
1. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια δεν πραγματοποιήθηκε με ευθύνη του 
Φορέα.  
2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 4412/16.  
Στον προσφέροντα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
Σύμβαση επιβάλλονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας η 
οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, οι κυρώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/16. 

 

Άρθρο 8ο 
                                                Πλημμελής κατασκευή  

 
Εάν κατά την παραλαβή των υλικών αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει τις ατέλειες. 

Άρθρο 9ο 

Παράδοση –παραλαβή ειδών  
 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ή συνολικά, ανάλογα με τις ανάγκες του 
φορέα, ύστερα από παραγγελία από τους υπεύθυνους που έχουν οριστεί. Ο Δήμος 
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των 
ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί 
σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να 
ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.  
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με 
τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.  
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την οριζόμενη τριμελή 
επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 208 & 209 του Ν. 4412/2016  
 



 
                                                             Άρθρο 10ο:  
                                                Τρόπος πληρωμής -Κρατήσεις 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την εξόφληση του 100% της 
συμβατικής αξίας μετά την οριστική ή τμηματική παραλαβή της προμήθειας. Η 
καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου του 
προμηθευτή.  
Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει μετά την παραλαβή της προμήθειας 
από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής προμηθειών, αφού προσκομιστούν όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής, γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.  
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και 
βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία 
και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
Στη συµβατική αξία της προµήθειας , εκτός του Φ.Π.Α γίνεται παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος  σε ποσοστό 4%. 
Επίσης επιβάλλεται κράτηση α) σε ποσοστό 0,07% επί της συµβατικής αξίας (πλην 
Φ.Π.Α.) υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων, που παρακρατείται από 
την αναθέτουσα αρχή κατά την κάθε πληρωµή και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό 
λογαριασµό της Αρχής και β) σε ποσοστό 0,02% επί της συµβατικής αξίας (πλην 
Φ.Π.Α.) υπέρ του Δηµοσίου, που παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την 
κάθε πληρωµή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων 
Συµβάσεων και Προµηθειών, εφόσον εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση του άρθρου 36 
του Ν 4412/16. 

Άρθρο 11ο  
Λοιπές εγγυήσεις 

Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο Οικονομικός Φορέας  θα εγγυηθεί ότι τα 
προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τη μελέτη.  
 

Άρθρο 12ο : 
Επίλυση διαφορών  

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

Μεσολόγγι  11-03-2021   
                                                                                                    Θεωρήθηκε  11-03-2021 
  Η  Συντάξασα                                                               Η Προϊστάμενη       
                                                                                   Τμήματος Προμηθειών          
                                                                                          και Αποθήκης                                      
       
 
 
Γεωργία Σακαβέλα                                                     Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή  

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι:11-03-2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 



ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
Αρ.μελέτης :24/2021 
 

4.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

Μεσολόγγι  11-03-2021   
                                                                                                    Θεωρήθηκε  11-03-2021 
  Η  Συντάξασα                                                               Η Προϊστάμενη       
                                                                                   Τμήματος Προμηθειών          
                                                                                          και Αποθήκης    
  Γεωργία Σακαβέλα                                                     Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή  

 
                                 
       
 
       

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ 
(ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α.) 

1. 35821000-5 Σημαία Ελλάς  Τεμάχιο 61 9 549,00 

2. 35821000-5 Σημαία Ελλάς  Τεμάχιο 10 12 120,00 

3. 35821000-5 Σημαία Ελλάς με κρόσσια  Τεμάχιο 1 15 15,00 

4. 35821000-5 Σημαία Ελλάς Τεμάχιο 8 17 136,00 

5. 35821000-5 
Σημαία Δήμου 
Μεσολογγίου  

Τεμάχιο 30 20 600,00 

6. 35821000-5 
Σημαία Δήμου 
Μεσολογγίου 

Τεμάχιο 11 25 275,00 

7. 35821000-5 Σημαία Ευρ.Ένωσης  Τεμάχιο 3 9 27,00 

8. 35821000-5 Σημαία Ευρ.Ένωσης Τεμάχιο 2 12 24,00 

9. 35821000-5 Λάβαρο Ελλάς Ξηράς  Τεμάχιο 49 15 735,00 

10. 35821000-5 
Λάβαρο Δήμου 
Μεσολογγίου  

Τεμάχιο 26 25 650,00 

11. 35821000-5 Θυρεός πλήρηςη  Τεμάχιο 24 30 720,00 

12. 35821000-5 Σημαίες κρατών  Τεμάχιο 24 9 216,00 

13. 35821000-5 Σημαία Βυζαντινή  Τεμάχιο 10 12 120,00 

     Καθαρή αξία  4.187,00€  

     
Στρογγυλοποίηση 

ποσού  
6,55€ 

     ΣΥΝΟΛΟ Α 4.193,55€ 

     ΦΠΑ (24%) 1.006,45€ 

     ΣΥΝΟΛΟ Β 5.200,00€ 



 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι:11-03-2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
 

 

 
ΜΕΛΕΤΗ:24/2021 

 

``Προμήθεια σημαιών για τον στολισμό των κτιρίων του Δήμου ενόψει των εθνικών 
επετείων  καθώς και του εορτασμού  του Επετειακού  έτους 2021 ``  
 

 
 

               CPV: 35821000-5  ΣΗΜΑΙΕΣ  

 
 
 

 
 

ΕΝΤΥΠΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

της μελέτης  24/2021  του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 

``Προμήθεια σημαιών για τον στολισμό των κτιρίων του Δήμου ενόψει των 
εθνικών επετείων  καθώς και του εορτασμού  του Επετειακού  έτους 2021 ``  

 

                     
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ …………………………………………………………………………………… 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ   
Ημερομηνία ………./……../2021 

                                                            

                                                                                                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ   (Επωνυμία εταιρείας )……………………ΑΦΜ:………………… 

ΔΝΣΗ……………………………………………………………………………………………………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………………….FAX………………… 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
Φ.Π.Α. 

ΑΞΙΑ 
(ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α.) 

1. 35821000-5 Σημαία Ελλάς  Τεμάχιο     

2. 35821000-5 Σημαία Ελλάς  Τεμάχιο     

3. 35821000-5 Σημαία Ελλάς με κρόσσια  Τεμάχιο     

4. 35821000-5 Σημαία Ελλάς Τεμάχιο     

5. 35821000-5 
Σημαία Δήμου 
Μεσολογγίου  

Τεμάχιο     

6. 35821000-5 
Σημαία Δήμου 
Μεσολογγίου 

Τεμάχιο     

7. 35821000-5 Σημαία Ευρ.Ένωσης  Τεμάχιο     

8. 35821000-5 Σημαία Ευρ.Ένωσης Τεμάχιο     

9. 35821000-5 Λάβαρο Ελλάς Ξηράς  Τεμάχιο     

10. 35821000-5 
Λάβαρο Δήμου 
Μεσολογγίου  

Τεμάχιο     

11. 35821000-5 Θυρεός πλήρηςη  Τεμάχιο     

12. 35821000-5 Σημαίες κρατών  Τεμάχιο     

13. 35821000-5 Σημαία Βυζαντινή  Τεμάχιο     

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

Φ.Π.Α. 24% 
 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  



                                                  ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ                    

 
 
 


