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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληρ: Καψάλης Γεώργιος  
Τηλ: 2642360451 
Email: gkapsalis@1257.syzefxis.gov.gr  
 

 

Απόφαση δημάρχου 297/2020 

Θ Ε Μ Α:  Έγκριση Μελέτης για την «Προμήθεια Ειδών σημαιοστολισμού» συνολικής αξίας  

#1.000,00 €# 

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/8-8-2106 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8-

6-2006 τ.A΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/5-8-16 τ.A΄).  

4. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/15-9-2011 τ.Α΄) και της Υ.Α. 57654/17 (ΦΕΚ 1781/23-5-

17 τ.Β΄) 

5. Το πρωτογενές αίτημα ΔΥ - 26/10/2020 της Δ/νσης Αλληλεγγύης  & Κοινωνικών Υποθέσεων με το  οποίο 

αιτείται την υλοποίηση της προμήθειας.  

6. Το υπ. αριθμ. 369/26-10-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη. 

7. Την αρ. 37/ 22-10-2020  Μελέτη  που συνέταξε το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Περιβάλλοντος     

8. Την με αριθμ. πρωτ: 10127/27-10-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: Α-787/2020 (ΑΔΑ: 

ΩΦΗΕΩΨΞ-ΠΟΥ1) για δέσμευση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σε βάρος του Κ.Α.: 10-6691 «Προμήθεια ειδών 

σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Αμφιλοχία, 02-11-2020 

       Αρ. Πρωτ: 10432 

ΑΔΑ: ΨΗΓΝΩΨΞ-ΥΨΖ
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Την έγκριση της αρ. 37/ 22-10-2020  Μελέτη  που συνέταξε το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος με τίτλο «Προμήθεια Ειδών σημαιοστολισμού» συνολικής αξίας 

#1.000,00 €# και την διενέργειά της με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αμφιλοχία,  22-10-2020   
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                               
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                         
Ταχ. Δ/νση: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία                                            «Προμήθεια                                   
Πληροφ.: Καψάλης Γεώργιος                                                  ειδών σημαιοστολισμού» 
Τηλ :  2642360451                                                                         συνολ. αξίας #1.000,00 €# 
Email: gkapsalis@1257.syzefxis.gov.gr                                                   Κ.Α.10-6691                                                                        
                                                                                                                   CPV:  35821000-5 
                                                                                                                   CPV:  35821100-6 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ  ΑΡΙΘΜ : 37/ 2020  
 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΔΑΠΑΝΗΣ 
 

Ο Δήμος Αμφιλοχίας θα προχωρήσει στην προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού με σκοπό να τα 

χρησιμοποιήσει για συμπλήρωση του υφιστάμενου διάκοσμου με νέο και αντικατάσταση 

φθαρμένου μέρους αυτού, με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει για τον στολισμό της πόλης, των 

Δημοτικών Ενοτήτων και οικισμών, κατά τη διάρκεια εθνικών, θρησκευτικών και λοιπών εορτών 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα μελέτη θα βαρύνει τον Κ.Α.10-6691  «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 

φωταγωγήσεων» του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2020. 

 

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού του Δήμου 

Αμφιλοχίας 

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. 

Τα ζητούμενα είδη 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 Αμφιλοχίας. 

ΑΔΑ: ΨΗΓΝΩΨΞ-ΥΨΖ
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Οι σημαίες που πρόκειται να προμηθευτούν θα τοποθετούνται κάθε φορά από το 

εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Αμφιλοχίας.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών στολισμού θα είναι τα ακόλουθα:   

Οι σημαίες θα είναι από ύφασμα πολυεστερικού τύπου 100% , τριπλής πλέξης, βάρους 

τουλάχιστον 110 gr/m² , κατάλληλης ύφανσης που να επιτρέπει να διαπερνά ο αέρας. Υψηλής 

αντοχής για έκθεση αυτών σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (ήλιος, αέρας, βροχή κλπ). Τα χρώματα 

να είναι ανεξίτηλα και να παρουσιάζουν αντοχή στο ξεθώριασμα με την πάροδο του χρόνου.  

 
Περιγραφή είδους   Ειδικά 

χαρακτηριστικά 
Ποσότη

τα 
Τιμή 

Μονάδας 
Δαπάνη 

Κοντάρι σημαίας λευκό  
αλουμινίου ύψους 200 cm  
με σταυρό 

 2 45,03 € 90,06 € 

Σημαία “Ελλάς” εξωτερικού 
χώρου διαστάσεων  
120cm*200cm, 
Γαζωτή χειροποίητη 
ραμμένη λωρίδα – λωρίδα, 
με διπλά γαζιά και 2 κρίκους   
 

 

 
 

43 
 
 

16,66 €   
 
 
 
 
 

716,38 € 
 
 
 
 

 Σύνολο 806,44 

 ΦΠΑ 24% 193,56 

 Γενικό 
Σύνολο 

1.000,00 € 

       

                                                                                        Αμφιλοχία     22/ 10 /2020 

 

         Συντάχθηκε                                                                             Θεωρήθηκε  
Ο αρμόδιος υπάλληλος                                                     Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης    
                                                                            Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  

    Καψάλης Γεώργιος                                                           
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 
                                                                                                 Δημήτριος Ζαμπάρας 
                                                ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αμφιλοχία,  22-10-2020   
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                               
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                         
Ταχ. Δ/νση: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία                                            «Προμήθεια                                   
Πληροφ.: Καψάλης Γεώργιος                                                  ειδών σημαιοστολισμού» 
Τηλ :  2642360451                                                                         συνολ. αξίας #1.000,00 € # 
Email: gkapsalis@1257.syzefxis.gov.gr                                              
                                                                                                                       Κ.Α.: 10-6691                                                                                
                                                                                                                   CPV:  35821000-5 
                                                                                                                   CPV:  35821100-6 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού από το Δήμο 
Αμφιλοχίας, με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει για τον στολισμό της πόλης, των Δημοτικών 
Ενοτήτων και οικισμών, κατά τη διάρκεια εθνικών, θρησκευτικών και λοιπών εορτών 
 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις. 
Η ανάδειξη αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών. 
 
Άρθρο 3ο: Προϋπολογισμός 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 10-6691: «Προμήθεια ειδών 
σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων» του προϋπολογισμού του Δήμου Αμφιλοχίας του 
οικονομικού έτους 2020. 
 
Άρθρο 4ο: Χρόνος και τόπος εκτέλεσης της προμήθειας    
Η ανωτέρω εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα αρχίσει με την υπογραφή της σύβασης  και θα 
λήξει με την παράδοση των υλικών, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως 
30/12/2020. Οι ποσότητες των ειδών που απαιτούνται είναι δεσμευτικές για την υπηρεσία και 
μπορεί να παραδίδονται τμηματικά, σύμφωνα με την παραγγελία της υπηρεσίας, στο χώρο που 
θα υποδειχθεί από την τελευταία.  

Άρθρο 5ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής  
1. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης. 
2. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει 
γνώση των όρων της παρούσης τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών και 
συμφωνούν με αυτούς. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι συμφωνούν με τη 
δημοσιοποίηση των στοιχείων τους  όπου είναι απαραίτητο σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 
Άρθρο 6ο: Υπογραφή  σύμβασης 

ΑΔΑ: ΨΗΓΝΩΨΞ-ΥΨΖ
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Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης να προσέλθει 
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, (εφόσον πρόκειται για δαπάνη άνω των 2.500 ευρώ 
πλέον ΦΠΑ).   
 
Άρθρο 7ο: Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες  κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  
 
Άρθρο 8ο: Τόπος παράδοσης 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Δήμο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 
 
Άρθρο 9ο: Παραλαβή-Πληρωμή  
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του 
Δήμου. Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του 
Ν.4412/2016. Ολόκληρη η συμβατική αξία των ειδών θα πληρώνεται στον προμηθευτή μετά την 
οριστική παραλαβή των ειδών με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα 
συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
   
Άρθρο 10ο: Αντικατάσταση  ειδών   
Εάν κατά την διάρκεια της παραλαβής τα είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης 
και παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές ή είναι ελαττωματικά 
τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
 
Άρθρο 11ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο προμηθευτής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που 
ισχύουν κατά την ημέρα λήξης υποβολής των προσφορών. Οι παραπάνω κρατήσεις 
υπολογίζονται κάθε φορά επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.     
 
Άρθρο 12ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου  
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που συντρέχει λόγος αναφερόμενος στο 
άρθρο 203 του Ν.4412/16 και εφαρμόζονται οι κυρώσεις που το ανωτέρω άρθρο προβλέπει για 
την έκπτωση του αναδόχου.  
 
 Άρθρο 13ο: Επίλυση διαφορών 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/16 
και του Ν. 3463/2006. 

 
                                                                                        Αμφιλοχία     22/ 10 /2020 

 

         Συντάχθηκε                                                                             Θεωρήθηκε  
Ο αρμόδιος υπάλληλος                                                                   Ο Διευθυντής       
    Καψάλης Γεώργιος                                                          Δημήτριος Ζαμπάρας 
  
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού                              ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός  

 

ΑΔΑ: ΨΗΓΝΩΨΞ-ΥΨΖ
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