ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ (σηµαίες,θυρεοί κλπ)
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
έτους 2017 - 18
.
∆/ΝΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ Κ.Α 30.6691.01
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
∆ΑΠΑΝΗ 3.991,56 € µαζί µε ΦΠΑ 24%
ΕΙ∆ΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ CPV 35821000-5
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο εργολαβίας
A. Με την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προβλέπεται η προµήθεια σηµαιών διαφόρων
διαστάσεων που είναι απαραίτητες για την τοποθέτησή τους στα ∆ηµοτικά κτίρια και καταστήµατα
σε Ιερούς Ναούς κατά την διάρκεια εθνικών και θρησκευτικών εορτών ,τελετών καθώς και όταν
διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις του ∆ήµου Πειραιά .Η µεταφορά και η τοποθέτησή τους
κάθε φορά θα γίνεται από το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό των Συνεργείων ανοιχτών χώρων
της ∆/νσης Οδοποιίας Αποχ/σης του ∆ήµου µας.
B. Το είδος, η ποιότητα και η ποσότητα των προς προµήθεια σηµαιών περιλαµβάνονται στον
προϋπολογισµό της υπηρεσίας έτους 2017 καθώς και στους οικείους κωδικούς προϋπ/σµού έτους
2018.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Για την ανωτέρω προµήθεια των υλικών της παρούσας µελέτης ισχύουν
α. Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 περί «∆ηµοσίων συµβάσεων Εργων Προµηθειών & Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25ΕΕ)».
β. Του Ν.3463/06 <<Κωδ. ∆ηµων και Κοινοτήτων» εκτός των παραγράφων 1- 3 του πρώτου εδαφίου της
παρ.9 της παρ.19 του άρθρου 209, της παρ.5 του άρθρου 223 του δευτέρου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου
257, της παρ,7 του άρθρου 265 της παρ.1 του άρθρου 268 που καταργούνται µε τον Ν 4412/16.
γ. Του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού , ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
δ. του Ν. 3681/2010 « Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την ανάρτηση Νόµων και Πράξεων στην ∆ιάυγεια»
όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 4412/2016
ε) Του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87Α 7-6-10 «Νεα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», εκτός της περίπτωσης β΄ της παρ.7 του άρθρου 172 της παρ..8 του
άρθρου 194 και της παρ.5 του άρθρου 196, που καταργούντια µε τον Ν.4412/16
στ)Το Π.∆ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
ΑΡΘΡΟ 3ο
Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω συµβατικά στοιχεία
παρατιθέµενα κατά σειρά προτεραιότητας - ισχύος σε περίπτωση τυχόν
ασυµφωνίας µεταξύ των αντιστοίχων όρων.
α. Ο ενδεικτικός προυπ/σµός της υπηρεσίας.
β. Προµέτρηση της µελέτης.
γ. Τιµολόγιο της µελέτης.
δ. Η τεχνική έκθεση της µελέτης.
ε. Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
ΑΡΘΡΟ 4ο
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και οι
συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της Προµήθειας. Αυτό
αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόµενου προµηθευτή στο
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο.
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν:
A). Φάκελο δικαιολογητικών στον οποίο θα περιέχουν τα εξής:
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1). Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό.
2). Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
3). Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Αξιολόγηση προσφορών- Κατακύρωση
Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσφέρουν για όλα τα είδη της προµήθειας και όχι για επιµέρους είδη.
Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο που προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από Οικονοµικής άποψης
προσφοράς, µόνο βάσει τιµής.
Η διάρκεια σύµβασης θα είναι από την ηµεροµηνία της υπογραφής της σύµβασης για 12 µήνες.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός του
προβλεπόµενου χρόνου (αρθ 105/Ν.4412/2016) για την υπογραφή του συµφωνητικού.
Αν ο προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στις παραπάνω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης
κηρύσσεται Έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει
από αυτήν.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Παράδοση- Υλικών
Ο χρόνος προσκοµίσεως υλικών µετά την δια υπηρεσιακού σηµειώµατος παραγγελίας ορίζεται σε δύο (2)
ηµέρες.
Η υπηρεσία µε υπηρεσιακό σηµείωµα προς τον ανάδοχο προµηθευτή θα ζητά την απαιτούµενη ποσότητα
και το συγκεκριµένο χρόνο και τόπο που θα παραδίδεται το υλικό, στην αποθήκη των συνεργείων του
∆ήµου, Αθανασίου ∆ιάκου 3.
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή που θα ορίζεται από τον ∆ήµο. (αρ 221 του
Ν.4412/2016).
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία έγινε η
προµήθεια να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που τυχόν εµφανίσει ελαττώµατα κακοτεχνίας η
αδικαιολόγητη φθορά και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση βλάβη η φθορά που θα παρουσιάζεται
πρέπει να επανορθώνεται σε δυο ηµερολογιακές ηµέρες από της ειδοποιήσεως. Σε περίπτωση που δεν
επανορθώνεται στην ταχθείσα προθεσµία εφαρµόζονατι οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας
του Ν.4412/2016.
Επίσης ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την µεταφορά και την εκφόρτωση των ειδών, η οποία θα
πραγµατοποιείται µε δικά του µέσα.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο προµηθευτής ο οποίος δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την
σχετική σύµβαση µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν
εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε η αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο
παράτασης που του δόθηκε.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν
Α). η σύµβαση δεν υπογράφτηκε η τα είδη δεν φορτώθηκαν παραδόθηκαν η αντικαταστάθηκαν µε
ευθύνη του φορέα.
Β). Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεση η σύµβαση επιβάλλονται µε
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου κυρώσεις. Αρθρο 203
του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Πληρωµαί ανάδοχου
Οι πληρωµές του ανάδοχου θα γίνονται τµηµατικά σύµφωνα µε το αρ. 200 του Ν. 4412/ 2016 µε την
παραλαβή των ειδών µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύονται από τα
νόµιµα δικαιολογητικά.
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ΑΡΘΡΟ 10ο
Κρατήσεις
Όλες οι δαπάνες προµήθειας καταφοράς και εκφόρτωσης , φόροι (εκτός από τον Φ.Π.Α. που βαρύνει τον
∆ήµο), τέλη, χαρτόσηµα κ.λ.π. βαρύνουν τον προµηθευτή στο σύνολο τους καθώς και οι κάτωθι
κρατήσεις:
Α). 0,06% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ
Β). 4% φόρος εισοδήµατος.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
-----------------------------------Η µελέτη αυτή συντάχθηκε για την προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού για εθνικές και θρησκευτικές
επετείους σε ∆ηµοτικά κτίρια και καταστήµατα, Ιερούς Ναούς ,οδούς κλπ, σύµφωνα µε τις υφιστάµενες
ανάγκες, οι οποίες καθορίζονται από την επιβλέπουσα υπηρεσία.
Οι σηµαίες θα χρησιµοποιηθούν κατά την διενέργεια διαφόρων εκδηλώσεων θα µεταφέρονται δε και θα
τοποθετούνται κάθε φορά από το εργατοτεχνικό προσωπικό του τµήµατος Συνεργείων ανοιχτών χώρων ης
∆/νσης Οδοποιίας Αποχ/σης του ∆ήµου µας και υπό την επίβλεψη της υπηρεσίας µας.
Θα είναι κατασκευασµένες απo πολυεστερικό ύφασµα τριπλής πλέξης, ανθεκτικές σε όλες τις καιρικές
συνθήκες, µε εκτύπωση χρωµάτων και δεν ξεθωριάζουν µε την πάροδο του χρόνου. Το βάρος τους να
ανέρχεται σε 110 – 115 gr/m2. Θα παραδοθούν δε, διπλωµένες σε διαφανείς σακούλες, µε την ειδική
σήµανση αναγνώρισης.
Κατά τη σύνταξη της µελέτης κατεβλήθη προσπάθεια, ώστε η δαπάνη να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν
στις ανάγκες τις υπηρεσίας µας.
Η συνολική δαπάνη των απαιτουµένων σηµαιών ανέρχεται στο ποσόν των 3219,00 Ευρώ και κατόπιν
επιβολής Φ.Π.Α.24% η συνολική απαιτουµένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 3991,56 Ευρώ.
Η εν λόγω προµήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6691.01 του προϋπολογισµού για το έτος 2017 και τον
αντίστοιχο Κ.Α. του έτους 2018.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
------------------1) Οι τιµές αυτού του τιµολογίου αναφέρονται σε είδη σηµαιοστολισµού που θα χρησιµοποιηθούν σε
∆ηµοτικά κτίρια και καταστήµατα Ιερούς Ναούς και οδούς κατά την διάρκεια εθνικών και
θρησκευτικών επετείων , εκδηλώσεων κλπ σε χώρους του ∆ήµου Πειραιά. Σε αυτές περιλαµβάνονται
όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την προµήθεια των σηµαιών .
2) Πιο ειδικά στις τιµές αυτού του τιµολογίου περιλαµβάνονται:
α) Προµήθεια και µεταφορά στις Αποθήκες των συνεργείων .
β) Στις τιµές του τιµολογίου δεν περιλαµβάνεται η επιβάρυνση λόγω Φ.Π.Α η οποία βαρύνει τον ∆ήµο.
Οι τιµές ελήφθησαν από το εµπόριο αποκλειστικά.
1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 75Χ130
( ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια σηµαιών ελληνικών διαστάσεων 75Χ130
Τιµή ανά τεµάχιο ∆έκα (10) ευρώ
2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 150Χ250
( ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια σηµαιών ελληνικών διαστάσεων 150Χ250
Τιµή ανά τεµάχιο ∆έκα οχτώ (18) ευρώ
3) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 120Χ200
( ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια σηµαιών ελληνικών διαστάσεων 120Χ200
Τιµή ανά τεµάχιο ∆ώδεκα Ευρώ και πενήντα λεπτά (12,50) ευρώ
4) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 75Χ130
( ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια σηµαιών ∆ήµου Πειραιά διαστάσεων 75Χ130
Τιµή ανά τεµάχιο δέκα τέσσερα (14) ευρώ
5) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 150Χ250
( ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια σηµαιών ∆ήµου Πειραιά διαστάσεων 150Χ250
Τιµή ανά τεµάχιο είκοσι δύο (22) ευρώ

6) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 120Χ200
( ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια σηµαιών ∆ήµου Πειραιά διαστάσεων 120Χ200
Τιµή ανά τεµάχιο δέκα επτά (17) ευρώ
7) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (ΕΟΚ) ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 75Χ130
( ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια σηµαιών Ευρωπαικής Ενώσεως διαστάσεων 75Χ130
Τιµή ανά τεµάχιο εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (9,50) ευρώ
8) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 120Χ200
5

( ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια σηµαιών Ευρωπαικής Ενώσεως διαστάσεων 120Χ200
Τιµή ανά τεµάχιο δώδεκα ευρώ12,50 ευρώ
9) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 150Χ250
( ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια σηµαιών ∆ήµου Πειραιά διαστάσεων 120Χ200
Τιµή ανά τεµάχιο δέκα οχτώ (18) ευρώ
Οι σηµαίες να είναι κατασκευασµένες από πολυεστερικό ύφασµα τριπλής πλέξης, ανθεκτικές σε όλες
τις καιρικές συνθήκες, µε εκτύπωση χρωµάτων που δεν ξεθωριάζουν µε την πάροδο του χρόνου. Το βάρος
τους να ανέρχεται σε 110 – 115 gr/m2. Να παραδοθούν δε διπλωµένες σε διαφανείς σακούλες µε την
ειδική σήµανση αναγνώρισης.
Πειραιάς
/
/2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΤ. ΠΑΡΛΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ-ΑΠΟΧ/ΣΗΣ

∆ΗΜ. ΠΛΑΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤ/ΝΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

ΙΩ. ΣΥΡΙΓΟΣ

.

6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ (σηµαίες,θυρεοί κλπ)
έτους 2017 - 18
.
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ Κ.Α 30.6691.01
∆ΑΠΑΝΗ 3.991,56 € µαζί µε ΦΠΑ 24%
CPV 35821000-5

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚ.75Χ130
ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚ.150Χ250
ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚ.120Χ200
ΣΗΜΑΙΕΣ ∆ΗΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 75Χ130
ΣΗΜΑΙΕΣ ∆ΗΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 150Χ250
ΣΗΜΑΙΕΣ ∆ΗΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 120Χ200
ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΕΟΚ)
75Χ130
ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΕΟΚ)
120Χ200
ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΕΟΚ)
150Χ250

Α.ΤΙΜ
1
2
3
4
5
6
7

ΜΟΝ.ΜΕΤΡ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

ΠΟΣΟΤ
65
5
65
40
5
45
14

8

ΤΕΜ

5

9

ΤΕΜ

2

Πειραιάς
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΤ. ΠΑΡΛΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

/

/2017

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ-ΑΠΟΧ/ΣΗΣ

∆ΗΜ. ΠΛΑΤΗΣ
ΙΩ. ΣΥΡΙΓΟΣ

7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΠΟΧ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Α.Α
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΗΜΑΙΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
75Χ130
ΣΗΜΑΙΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
150Χ250
ΣΗΜΑΙΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
120Χ200
ΣΗΜΑΙΕΣ
∆ΗΜ, ΠΕΙΡΑΙΑ
75Χ130
ΣΗΜΑΙΕΣ
∆ΗΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ
150Χ250
ΣΗΜΑΙΕΣ
∆ΗΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ
200Χ120
ΣΗΜΑΙΕΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ
75Χ130
ΣΗΜΑΙΕΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ
120Χ200
ΣΗΜΑΙΕΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ
150Χ250

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ (σηµαίες,θυρεοί κλπ)
έτους 2017 - 18
.
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ Κ.Α 30.6691.01
∆ΑΠΑΝΗ 3.991,56 € µαζί µε ΦΠΑ 24%
CPV 35821000-5
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
CPV 35821000-5
Α.ΤΙΜ
Μ.ΜΕΤΡ
ΠΟΣΟΤ
ΤΙΜ.ΜΟΝ ∆ΑΠΑΝΗ
1
ΤΕΜ
65
10
650

2

ΤΕΜ

5

18

90

3

ΤΕΜ

65

12,50

812,50

4

ΤΕΜ

40

14

560

5

ΤΕΜ

5

22

110

6

ΤΕΜ

45

17

765

7

ΤΕΜ

14

9,50

133

8

ΤΕΜ

5

12,50

62,50

9

ΤΕΜ

2

18

36

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΝΤ. ΠΑΡΛΑΣ
∆ΗΜ. ΠΛΑΤΗΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤ/ΝΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ
8

ΣΥΝΟΛΟ
3.219,00 €
ΦΠΑ 24%
772,56 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
3.991,56 €
Πειραιάς
/
/2017
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ-ΑΠΟΧ/ΣΗΣ

ΙΩ. ΣΥΡΙΓΟΣ

