
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αθήνα,           28.05.2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                Aρ. Πρωτ.:     2231 
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ    
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ,     
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ    
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, 541 23, Θεσσαλονίκη           
Πληροφορίες: Τ. Στεργιούλα  
Τηλέφωνο: 2313501204 
Hλεκτρ. Δ/νση: symvaseis@mathra.gr  
 
Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών για 

την προμήθεια σημαιών Ελλάδας για τις ανάγκες του Διοικητηρίου για τα έτη 

2021 και 2022 

Είδος 

Διαδικασίας: 

Απευθείας Ανάθεση 

Έγκριση 

Διαδικασίας: 

1176/09.03.2021 

Είδος Σύμβασης: Προμήθεια 

Αντικείμενο 

Σύμβασης, CPV: 

 
35821000- Σημαίες 

 

Διάρκεια: Από την υπογραφή της απόφασης ανάθεσης για τα έτη 2021 και 

2022 

Τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα 

Κριτήριο 

ανάθεσης: 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει 

τιμής  χωρίς Φ.Π.Α. με βάση την τιμή που θα δοθεί στο στοιχείο 

με α/α 5 (ΣΥΝΟΛΟ  - ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 18 ΤΕΜΑΧΙΩΝ  ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α ) του πίνακα οικονομικής προσφοράς. 

Καταληκτική 

Ημερομηνία 

Υποβολής 

Προσφορών:  

   04.06.2021 ώρα 14:30 

Τρόπος – Τόπος 

Υποβολής 

Ηλεκτρονικά στο symvaseis@mathra.gr και μόνο εφόσον αυτό 

δεν είναι εφικτό  στο Γραφείο 210 του 2ου ορόφου του 
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Προσφοράς Υπουργείου (Διοικητήριο, Τ.Κ. 541 23, Θεσσαλονίκη) στο Τμήμα 

Γραμματείας, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Υπόψη 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ», τηρουμένων  όλων των κανόνων για την 

διασφάλιση της μη διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και 

σύμφωνα  με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα της 

παρούσας. 

Εκτιμώμενη 

Συνολική Αξία:  

έως 967,94 € χωρίς Φ.Π.Α. (έως 483,97€ χωρίς Φ.Π.Α. για το 

υπόλοιπο του έτους 2021 και έως 483,97€  χωρίς Φ.Π.Α. εντός 

του έτους 2022) 

έως 1.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 

Χρηματοδότηση: ΑΛΕ 2410989899 του τακτικού προϋπολογισμού των 
οικονομικών ετών 2021 και 2022  του Ειδικού Φορέα 1007-999-
0100000 

Απαιτούμενα 

δικαιολογητικά: 

- Νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, Φ.Ε.Κ., πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ κλπ), ώστε να 
προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του 
Δ.Σ. κλπ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα ή βεβαίωση 
έναρξης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όταν πρόκειται για ατομική 
επιχείρηση 
- Αναλυτικά Στοιχεία της επιχείρησης, επωνυμία, έδρα, Α.Φ.Μ., 
Δ.Ο.Υ. 
-  Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα που 

παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας 

Επισημάνσεις: - Προσφορά που κατατίθεται εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτή. Η 
οικονομική προσφορά πρέπει να είναι έγγραφη και 
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου 
ανάδοχου και να φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης 
-  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τις 
παραγγελίες της τμηματικά και σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ανάγκες καθώς και δεν είναι υποχρεωμένη να εξαντλήσει το 
σύνολο των πιστώσεων.  
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται σε τόπο που υποδεικνύεται 
από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Τεχνικές 

προδιαγραφές - 

Ποσότητα 

Οι σημαίες Ελλάδας, που καλύπτουν τις ανάγκες για το κτήριο 
του Διοικητηρίου, έχουν τις ακόλουθες διαστάσεις: 

- 4,00 m Χ 2,50 m (Τοποθετείται στη στέγη του κτηρίου του 
Διοικητηρίου) 
- 3,00 m Χ 1,80 m (Τοποθετείται στο μπαλκονάκι του Γραφείου 
του Υφυπουργού Εσωτερικών) 



 
                                                        Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                              

                      ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή ηλεκτρονικά): 

1. Γραφείο Υφυπουργού 
2. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 
3. Γραφείο Γενικού Διευθυντή 
4. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 
5. Τμήμα Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης (για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 

φορέα)  
 

 
Οι ετήσιες επιθυμητές ποσότητες για έκαστο τύπο σημαίας 
περιγράφονται στον πίνακα 

Υποχρεώσεις 

Αναδόχου: 

Η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει τον ανάδοχο.  
Τον κίνδυνο της βλάβης, φθοράς ή απώλειας των υλικών φέρει 
μέχρι την κατά τα ως άνω παράδοση ο Ανάδοχος. 

Πληρωμή: Η αμοιβή του αναδόχου βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

 Κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, 

Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και 
κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου 
Η παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της καθαρής 
συμβατικής αξίας εφαρμόζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα αρχή. 
Για την πληρωμή του ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει το 
τιμολόγιο και αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου 
τραπέζης - όπου φαίνεται ο αριθμός ΙΒΑΝ του δικαιούχου- ή 
βεβαίωση της τράπεζας ή σχετική εκτύπωση από τραπεζικό 
σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

Δημοσιότητα: Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας 

του Υπουργείου Εσωτερικών 
(Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) 

κ.α.α. 
Αθανασία Φορτοτήρα 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
24% 

 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 Σημαία πολυέστερ 

δίχτυ 4,00 m Χ 2,60 m 

έτος 2021 

5    

2 Σημαία πολυέστερ δίχτυ 

3,00 m Χ 1,80 m έτος 
2021 

4    

3 Σημαία πολυέστερ δίχτυ 
4,00 m Χ 2,60 m έτος 
2022 

5    

4 Σημαία πολυέστερ δίχτυ 
3,00 m Χ 1,80 m έτος 
2022 

4    

5 ΣΥΝΟΛΟ 18    
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