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ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 2.189,53 € (συμπερ. του
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια σημαιών για τον εορταστικό στολισμό του
Δήμου ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.189.53 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η προμήθεια θα
καλύψει τις ανάγκες για τον σημαιοστολισμό του Δήμου κατά την διάρκεια τοπικών εορτών, εθνικών
επετείων, αθλητικών διοργανώσεων όπως το Σπάρταθλον αλλά και πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως τα
Παλαιολόγεια κτλ.
Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου
Σπάρτης έτους 2016 και συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 10-6691.002 στο οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη
πίστωση ποσού 7.500,00 ευρώ με τίτλο «Εορταστικός στολισμός Δήμου Σπαρτιατών.
Η προμήθεια θα διενεργηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 23 ΕΚΠΟΤΑ),
αφού προηγηθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικών προσφορών, η οποία
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για
το σύνολο των αιτούμενων ειδών, εφόσον κριθεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του άρθρου 46 του
ΕΚΠΟΤΑ, ότι η προσφορά του πληροί τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. Η
προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.
Τα είδη της προμήθειας θα παραδοθούν με έξοδα που θα βαρύνουν τον ανάδοχο στο κτίριο που
στεγάζεται η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης (Δ/νση: Μαγούλα , Σπάρτη ΤΚ 23100), σε
διάστημα είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της απόφασης ανάθεσης.

Ισχύουσες διατάξεις:
 Ο N. 3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης."
 Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.
3536/07 και την σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ με αριθμό 2037/Εγκ. 2/07
 Το αρ. 2 παρ. 12 στοιχ. δ και παρ. 13 στοιχείο VII του Ν 2286/95
 Οι διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α» (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93)
 Οι αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης Π1/7445/2001, ΠΙ/7446/2002, Π1/3305/2010 και
Π1/3306/2010.

