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ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΗΜΑΙΩΝ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθμ.21/2019 
 
                                                                                               

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου για τις ανάγκες των εθνικών και τοπικών εορτών, θα χρειαστεί να 
δαπανήσει το ποσό των 2.043,52€ ευρώ με το Φ.Π.Α. για την προμήθεια σημαιών. 
 Οι προμήθειες που προβλέπονται είναι οι παρακάτω: 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Η μελέτη αφορά την προμήθεια σημαιών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 

Ωραιοκάστρου. Τα υλικά από τα οποία θα 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, νήματα 
μεγάλης ανθεκτικότητας και κρίκους «παντός καιρού». Ο προμηθευτής εγγυάται την καλή ποιότητα 
των προς προμήθεια ειδών, και σε περίπτωση που κατά την αρχική χρήση τους διαπιστωθεί ότι τα είδη 
που παραλήφθηκαν δεν πληρούν τις προδιαγραφές αυτές (υφάσματα υψηλής αντοχής, ανεξίτηλες 
βαφές, νήματα μεγάλης ανθεκτικότητας και κρίκους «παντός καιρού») θα τα αντικαθιστά άμεσα. 
 
Κοινότητα Ωραιοκάστρου 

 200 Ελληνικές σημαίες 0,50m x 0,75m από πολυεστερικό δίχτυ, με κοντάρι ενός μέτρου, 
χρώματος ξύλου/λούστρου, με ραφή αριστερά με κρίκους 

 4 Ελληνικές σημαίες 4m x 2,50m από πολυεστερικό δίχτυ, με αμετάβλητα χρώματα, με ραφή 
αριστερά με κρίκους 

 10 Ελληνικές σημαίες 1,20m x 2,00m από πολυεστερικό δίχτυ, με αμετάβλητα χρώματα, με 
ραφή αριστερά με κρίκους 

 5 Σημαίες Ευρωπαϊκής Ένωσης 1,20m x 2,00m από πολυεστερικό δίχτυ, με αμετάβλητα 
χρώματα, με ραφή αριστερά με κρίκους 

 5 Βυζαντινές σημαίες 1,20m x 2,00m από πολυεστερικό δίχτυ, με αμετάβλητα χρώματα, με 
ραφή αριστερά με κρίκους 

 
Κοινότητα Μεσσαίου 

 3 Ελληνικές σημαίες 1,20m x 2,00m από πολυεστερικό δίχτυ, με αμετάβλητα χρώματα, με ραφή 
αριστερά με κρίκους 

 3 Σημαίες Ευρωπαϊκής Ένωσης 1,20m x 2,00m από πολυεστερικό δίχτυ, με αμετάβλητα 
χρώματα, με ραφή αριστερά με κρίκους 

 3 Βυζαντινές σημαίες 1,20m x 2,00m από πολυεστερικό δίχτυ, με αμετάβλητα χρώματα, με 
ραφή αριστερά με κρίκους 

 
Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας 
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 3 Ελληνικές σημαίες 1,20m x 2,00m από πολυεστερικό δίχτυ, με αμετάβλητα χρώματα, με ραφή 
αριστερά με κρίκους 

 1 Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης 1,20m x 2,00m από πολυεστερικό δίχτυ, με αμετάβλητα 
χρώματα, με ραφή αριστερά με κρίκους 

 1 Βυζαντινή σημαία 1,20m x 2,00m από πολυεστερικό δίχτυ, με αμετάβλητα χρώματα, με ραφή 
αριστερά με κρίκους 

 
Κοινότητα Νεοχωρούδας 

 2 Ελληνικές σημαίες 1,20m x 2,00m από πολυεστερικό δίχτυ, με αμετάβλητα χρώματα, με ραφή 
αριστερά με κρίκους 

 2 Σημαίες Ευρωπαϊκής Ένωσης 1,20m x 2,00m από πολυεστερικό δίχτυ, με αμετάβλητα 
χρώματα, με ραφή αριστερά με κρίκους 

 2 Βυζαντινές σημαίες 1,20m x 2,00m από πολυεστερικό δίχτυ, με αμετάβλητα χρώματα, με 
ραφή αριστερά με κρίκους 

 
Κοινότητα Πενταλόφου 

 1 Ελληνική σημαία 1,20m x 2,00m από πολυεστερικό δίχτυ, με αμετάβλητα χρώματα, με ραφή 
αριστερά με κρίκους 

 1 Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης 1,20m x 2,00m από πολυεστερικό δίχτυ, με αμετάβλητα 
χρώματα, με ραφή αριστερά με κρίκους 

 1 Βυζαντινή σημαία 1,20m x 2,00m από πολυεστερικό δίχτυ, με αμετάβλητα χρώματα, με ραφή 
αριστερά με κρίκους 

 
Κοινότητα Λητής 

 1 Ελληνικής σημαίας 1,20m x 2,00m από πολυεστερικό δίχτυ, με αμετάβλητα χρώματα, με 
ραφή αριστερά με κρίκους 

 1 Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης 1,20m x 2,00m από πολυεστερικό δίχτυ, με αμετάβλητα 
χρώματα, με ραφή αριστερά με κρίκους 

 
Κοινότητα Δρυμού 

 3 Ελληνικές σημαίες 1,20m x 2,00m από πολυεστερικό δίχτυ, με αμετάβλητα χρώματα, με ραφή 
αριστερά με κρίκους 

 1 Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης 1,20m x 2,00m από πολυεστερικό δίχτυ, με αμετάβλητα 
χρώματα, με ραφή αριστερά με κρίκους 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 
 
 

Τεμάχια Είδος Διαστάσεις 
200 Ελληνικές σημαίες 0,50m x 0,75m 
23 Ελληνικές σημαίες 1,20m x 2,00m 
4 Ελληνικές σημαίες 4m x 2,50m 

12 Βυζαντινές σημαίες 1,20m x 2,00m 
14 Σημαίες Ευρωπαϊκής Ένωσης 1,20m x 2,00m 

 
 
 
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους 

υποφακέλους, έναν με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιέχει τα έγγραφα της 
οικονομικής προσφοράς καθώς και έναν με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιέχει τα 
έγγραφα της τεχνικής προσφοράς. Μαζί με τα έγγραφα που απαιτούνται θα πρέπει στην τεχνική 
προσφορά να περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση ότι ο αυτός που συμμετέχει έλαβε γνώση των όρων 
της οικονομοτεχνικής έκθεσης και ότι τους αποδέχεται πλήρως. 
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Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάχτηκε με σκοπό την προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες των 
εθνικών και τοπικών εορτών. Συνολικά, οι προμήθειες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι οι 
ακόλουθες: 

 
 

 
 
 
    

Σύνολο καθαρής Δαπάνης: 1.648,00 € 

Φ.Π.Α. 24%: 395,52 € 

Σύνολο Δαπάνης: 2.043,52 € 

 
 
 
 

Ο Συντάξας                            Η Προϊσταμένη 
 
 
 
 

Ευαγγελίδης Αλέξανδρος            Κουκούδη Αποστολία 

A/A ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ή 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ 

Φ.Π.Α.   
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1 Ελληνικές σημαίες 0,50m x 0,75m 200 τεμάχια 4,00€ 800,00€ 192,00€ 992,00€ 
2 Ελληνικές σημαίες 1,20m x 2,00m 23 τεμάχια 12,00€ 276,00€ 66,24€ 342,24€ 
3 Ελληνικές σημαίες 4m x 2,50m 4 τεμάχια 65,00€ 260,00€ 62,40€ 322,40€ 
4 Βυζαντινές σημαίες 1,20m x 2,00m 12 τεμάχια 12,00€ 144,00€ 34,56€ 178,56€ 

5 Σημαίες Ευρωπαϊκής Ένωσης 
1,20m x 2,00m 14 τεμάχια 12,00€ 168,00€ 40,32€ 208,32€ 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.648,00€ 395,52€ 2.043,52€ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΚΑ. 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 200 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΣΗΜΑΙΩΝ 0,50m x 0,75m 35821000-5 15.6691.1001 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 23 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΣΗΜΑΙΩΝ 1,20m x 2,00m 35821000-5 15.6691.1001 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΣΗΜΑΙΩΝ 4m x 2,50m 35821000-5 15.6691.1001 

4 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 12  ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 

ΣΗΜΑΙΩΝ  
1,20m x 2,00m 

35821000-5 15.6691.1001 

5 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 14 ΣΗΜΑΙΩΝ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
1,20m x 2,00m 

35821000-5 15.6691.1001 
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