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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                       Σέρρες, 20 Ιουνίου 2019                                        
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ                                                            Αρ.Πρωτ: 390192(3325)                          
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                     
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση :∆ιοικητήριο          
Ταχ. Κωδ.  : 62110                                                                               
Πληροφορίες: Αγγελίδης Κωνσταντίνος 
Τηλ: 2321350357  
Fax: 2321350458 
Ε-mail: aggelidis@serres.pkm.gov.gr 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προµήθειας 20 
σηµαιών (10 Ελληνικών και 10 Ευρωπαϊκής ένωσης), διαστάσεων περίπου 4Χ3 µέτρων, για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισµού 2.480,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
(CPV:35821000-5) 

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 11 των αποφ. µε αρ. 81320+77909 (ΦΕΚ 4302/Β/30-12-2016) «Έγκριση 
Τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της  Περιφέρειας Kεντρικής  Μακεδονίας». 
3) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών 
και υπηρεσιών» 
4) Τις διατάξεις του  Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014) «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και 
Εποπτείας». 
5) Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α 145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
6) Την υπ΄ αριθ. 30110 385/27-1-2017 (ΦΕΚ 390/Β/10-2-2017)  απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7) Το µε αρ. πρωτ. 287384(2552)/8-5-2019 πρωτογενές αίτηµα του Τµ. Ανθρωπίνων Πόρων & 
Υποστήριξης της Υποδ/νσης Οικονοµικού-Ανθρ.Πόρων της Π.Ε. Σερρών µε 
Α∆ΑΜ:19REQ004905027. 
8) Την αρ. 1380/19/4-6-2019 (Α∆Α:9ΟΟΜ7ΛΛ-3ΛΑ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Κ.Μ., 
µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισµού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 
2019 στον Φ. 721 και ΚΑΕ 1699.α.01 για τη δαπάνη προµήθειας 20 σηµαιών (10 Ελληνικών και 10 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), διαστάσεων περίπου 4Χ3 µέτρων, για τις ανάγκες της Π.Ε. Σερρών . 
9) Την µε αρ. πρωτ. 388177(3306)/19-6-2019 απόφαση ανάληψης που καταχωρήθηκε µε α/α 558 στο 
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της ΠΚΜ (Α∆Α:ΩΑ3Λ7ΛΛ-5ΓΓ, Α∆ΑΜ:19REQ005133234). 
 

Ανακοινώνει 
 

ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ.118 του 
Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», µε κατάθεση σφραγισµένων 
προσφορών και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
βάσει τιµής, για την προµήθεια 20 σηµαιών (10 Ελληνικών και 10 Ευρωπαϊκής Ένωσης),  
 



 

 
2 

 
 
διαστάσεων περίπου 4Χ3 µέτρων, για τις ανάγκες της Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
2.480,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, που θα καλυφθεί από της πιστώσεις του Φ.721 και 
ΚΑΕ 1699.α.01 του προϋπολογισµού Π.Ε. Σερρών. 
 
    Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 
 

 
 

 Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

 
      Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά την προµήθεια 20 σηµαιών (10 Ελληνικών και 10 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), διαστάσεων περίπου 4Χ3 µέτρων, για τις ανάγκες της Π.Ε. Σερρών. Οι µεν 
ελληνικές σηµαίες θα πρέπει να είναι ραµµένες λωρίδα-λωρίδα (όχι στάµπα)  µε ύφασµα 
βαµβακερό και χρώµατα ανεξίτηλα, οι δε Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ύφασµα βαµβακερό και 
χρώµατα ανεξίτηλα. 
 
 
                                                    Β. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
     Οι ενδιαφερόµενοι  θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των σηµαιών. Ο φάκελος 
κάθε προσφοράς θα πρέπει να είναι σφραγισµένος και να φέρει την επωνυµία, την ταχυδροµική 
διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψηφίου, 
την ένδειξη «Προσφορά  για προµήθεια 20 σηµαιών, για τις ανάγκες της Π.Ε. Σερρών, για την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 390192(3325)/20-6-2019» και θα περιλαµβάνει την 
οικονοµική προσφορά (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) του υποψηφίου για το σύνολο των σηµαιών, 
καθώς και τη γενική συνολική τιµή, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  
 
 

Γ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
 

Οι φάκελοι προσφορών µε ένδειξη «Προσφορά για προµήθεια 20 σηµαιών, για τις ανάγκες της Π.Ε. 
Σερρών» µπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδροµικώς στα γραφεία του Τµήµατος 
Προµηθειών, Κων. Καραµανλή 36, 2ος όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 2321350357, µέχρι και την 
Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 και ώρα 09:00 π.µ. και θα ανοιχτούν δηµόσια στα γραφεία της υπηρεσίας 
την  Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 και ώρα 09:30 π.µ. ενώπιον της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών 
διαδικασιών απευθείας ανάθεσης µε διαπραγµάτευση. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής 
Ενότητας Σερρών www.pkm.gov.gr. 

 
                               Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος  
                                                                               της Υποδ/νσης Οικ/κού & Ανθρ. Πόρων 
                                                                                             της Π.Ε. Σερρών 
 
 
                                      Κοτζάογλου Σωκράτης                                                                      
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