
                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 23/10/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ               Αριθ. Πρωτ :35886
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου:4148
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ          
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου 
Τ.Κ. 14565,  Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη
τηλ.: 2132030665
φαξ: 2132030630
e-mail triantafyllidou@dionysos.gr

Θέμα: Απευθείας ανάθεση για “Προμήθεια σημαιών και ειδών σημαιοστολισμού για παρελάσεις ,
με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Διονύσου”

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου
22 του Ν. 3536/2007.

5) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ( Πρόγραμμα Κλεισθένης )
6) Την  4044/34493/16-10-2018(ΑΔΑ:Ψ31ΦΩ93-5ΥΜ) Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με

την οποία εγκρίθηκε η 6/12-10-2018 Τεχνική περιγραφή που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το
Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Διονύσου και  η διενέργεια της «Προμήθειας σημαιών και ειδών
σημαιοστολισμού για παρελάσεις, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Διονύσου» με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

7) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ’ αριθμ.
639/16-10-2018(ΑΔΑ:ΨΚ0ΜΩ93-ΜΕΣ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης   στον    Κ.Α 10.6691
«Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού & φωταγωγήσεων» ποσού 1.965,71€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%,

8) Την υπ’ αριθ. 34499/16-10-2018 πρόσκληση του Δημάρχου προς κάθε ενδιαφερόμενο περί
υποβολής προσφοράς.

9) Την υπ’ αρ.34842/19-10-2018 εμπρόθεσμα υποβληθείσα προσφορά της εταιρίας “Β.Θεοδώρου &
Σία ΕΕ”, ποσού 1.494,20€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

10) Την υπ’  αρ.  35202/22-10-2018 εμπρόθεσμα υποβληθείσα προσφορά του κ.  Παπαδόπουλου Α.
Δημήτριου, ποσού 1.280,30€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

11) Την υπ’ αρ. 35210/22-10-2018 εμπρόθεσμα υποβληθείσα προσφορά της εταιρίας “Κοκκώνης Ηλίας
Διάδοχοι ΙΚΕ”, ποσού 1.316,88€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

12) Το υπ' αριθ 18REQ003841815 πρωτογενές αίτημα με CPV:37451340-9 Εξοπλισμός Σημαιών
13) Την υπ' άρ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση Δημάρχου

Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου":

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε  την  υπηρεσία  για “Προμήθεια  σημαιών  και  ειδών  σημαιοστολισμού  για
παρελάσεις, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Διονύσου” 

2. Αναθέτουμε την εκτέλεση της  προμήθειας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών
προδιαγραφών, στον Παπαδόπουλο Α. Δημήτριο με  ΑΦΜ  034047338, Δ.Ο.Υ  Καλλιθέας με
στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Σκρα 33, Καλλιθέα, Τ.Κ.: 17673, τηλ.: 2104833270, 6939722154,
email:info@simea.gr, έναντι του ποσού των χιλίων διακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και τριάντα
λεπτών (  1.280,30  €  )  , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ειδικότερα, 

Τα προς προμήθεια είδη  περιλαμβάνουν τα εξής:

ΑΔΑ: ΩΗΞ6Ω93-Σ5Ι



1. Σημαίες Ελληνικές 
2. Γιρλάντες Ελληνικές
3. Θυρεούς Πόλεως  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τα υλικά από τα οποία αποτελούνται όλα τα είδη της προμήθειας, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. Τα
προμηθευόμενα  είδη  θα  πρέπει  να  αποτελούνται  από  συστατικά  υψηλών  προδιαγραφών  και
χαρακτηριστικών όπως υφάσματα υψηλής αντοχής, ανεξίτηλες βαφές, θα συνοδεύονται από βεβαίωση ή
υπεύθυνη  δήλωση του  προμηθευτή  για  απαλλαγή  αυτών από  επικίνδυνες  και  τοξικές  ουσίες,  νήματα
μεγάλης  ανθεκτικότητας  και  κρίκους  'παντός  καιρού'  και  εμφανίζουν  τις  ακόλουθες  Τεχνικές
Προδιαγραφές. 

1.Γιρλάντα Ελληνική 12 μ 
Γιρλάντα  ελληνική  12μ  μήκος,  25*50  εκ.  από  ύφασμα  πολυεστερικό  τρίκλωνο  115  gr  εγγυημένης
ποιότητας με αμετάβλητα χρώματα.  Περιλαμβάνει περίπου 24τμχ.
2. Γιρλάντα εκκλησιαστική 12μ  
Γιρλάντα Εκκλησιαστική 12μ μήκος, 25*50 εκ. από ύφασμα πολυεστερικό τρίκλωνο 115 gr εγγυημένης
ποιότητας με αμετάβλητα χρώματα. 
 Περιλαμβάνει περίπου 24τμχ.
3. Σημαία Ελληνική 120x200 cm 
Σημαία ελληνική 120x200 cm, από ύφασμα τρίκλωνο 115 gr, εγγυημένης ποιότητας με αμετάβλητα 
χρώματα. 
4. Σημαία Ελληνική 135x90 cm 
Σημαία ελληνική 135x90 cm, από ύφασμα  τρίκλωνο 115 gr, εγγυημένης ποιότητας με αμετάβλητα 
χρώματα.
5.Σημαίες θυρεών 45*75 με ιστό 90εκ.
Σημαίες θυρεών 45*75 με ιστό 90εκ με την ελληνική σημαία  τρίκλωνο 115 gr, εγγυημένης ποιότητας με
αμετάβλητα χρώματα. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
(τεμ.)

ΤΙΜ.ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ
(€)

1 Γιρλάντα Ελληνική 12 μ
25*50εκ.

50 10,00 500,00

Γιρλάντα Εκκλησιαστική 12 μ
25*50εκ.

10 10,00 100,00

2. Σημαία Ελληνική 120x200
cm

25 7,30 182,50

3. Σημαία Ελληνική 135x90 cm 35 5,30 185,50
4. Σημαίες θυρεών 45*75 με

ιστό 90εκ
15 4,30 64,50

ΣΥΝΟΛΟ 1.032,50
Φ.Π.Α. (24%) 247,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.280,31

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο χρόνος περαίωσης της προμήθειας καθορίζεται σε τρεις (3) ημέρες από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται
στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την
είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (τιμολόγια πώλησης, αποδεικτικά φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.)

Με εντολή Δημάρχου

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλλα

Εσωτερική διανομή

1. Τμήμα Προμηθειών 
2. Διεύθυνση Περιβάλλοντος

ΑΔΑ: ΩΗΞ6Ω93-Σ5Ι
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