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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. που διοργανώνει το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι 2020 ενδιαφέρεται να λάβει προσφορές για 

την εκτύπωση Σημαιών με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

1. Διάσταση:   1,25 Χ 3,15 

2. Υλικό: Ειδικό σημαιόπανο ψηφιακής εκτύπωσης (διαφορετικά θέματα). 

3. Τρόπος 

εκτύπωσης: 

Ψηφιακή εκτύπωση και με κατάλληλη επεξεργασία ώστε να έχει ζωντανά 

χρώματα και αντοχή στο νερό. 

4. Όψεις 

εκτύπωσης: 

Το θέμα θα εμφανίζεται και στις δύο όψεις, στην μία κανονικά και στην πίσω 

αντίστροφα (καθρέπτης). 

5. Επεξεργασίες: Περιμετρική μονή ραφή με γύρισμα σε όλη την σημαία, στην επάνω μεριά ειδικό 

μανίκι από ενισχυμένο PVC διαμέτρου περίπου 15 εκατοστών, και στην 

εσωτερική κάθετη πλευρά ενίσχυση, τρύπες στήριξης και τοποθέτηση μεταλλικών 

ενισχύσεων (μπουντούζια). 

Ενοικίαση από 70 έως 110 Βάσεων για την τοποθέτηση 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει και την ενοικίαση ειδικών βάσεων στήριξης για την επάνω μεριά της 

σημαίας με ελαστικότητα ώστε να αποφευχθεί η καταπόνηση της σημαίας και της κολώνας σε περίπτωση 

δυνατών ανέμων. 

 Τοποθέτηση σημαιών  

1) Η στήριξη θα γίνει με μεταλλικές βάσεις που θα προτείνει ο εκάστοτε διαγωνιζόμενος. 

2) Οι μεταλλικές βάσεις θα είναι ιδιοκτησία του αναδόχου και θα παραχωρηθούν για τη περίοδο του 

τριωδίου. 

3) Η τοποθέτηση θα γίνει με καλαθοφόρο και προσωπικό του αναδόχου. 

4) Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ασφαλή τοποθέτηση των βάσεων και έχει την αστική ευθύνη 

για ότι ήθελε συμβεί από την τοποθέτησή τους και καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι τοποθετημένες. 

 

Αποξήλωση σημαιών 

1) Η αποξήλωση σημαιών και βάσεων θα γίνει με ευθύνη και επιμέλεια του αναδόχου άμεσα μετά την 

λήξη του καρναβαλιού στις 3/3/2020. 

2) Οι σημαίες θα παραδοθούν στην υπηρεσία προς αποθήκευση και χρήση στο επόμενο καρναβάλι. 

3) Οι βάσεις θα αποξηλωθούν και θα επιστραφούν στον ανάδοχο. 

4) Η αποξήλωση θα γίνει με καλαθοφόρο και προσωπικό του αναδόχου. 

 

Η προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνει: 
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 κόστος κατασκευής σημαίας,  

 κόστος ενοικίασης από 70 έως 110 βάσεων με τοποθέτηση και αποξήλωση (βάσης και 

σημαίας) 

Να δοθεί προσφορά σε τιμή μονάδας για τις σημαίες (υπολογίζεται να εκτυπωθούν από 10 έως 30 

σημαίες συνολικά, πιθανώς με ποικίλα λογότυπα χορηγών, ομάδων κ.λ.π.) αλλά και τιμή μονάδας για την 

ενοικίαση των βάσεων με τοποθέτηση και αποξήλωση (βάσης και σημαίας). 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναλάβουν δέσμευση ότι 30 τουλάχιστον σημαίες θα είναι αναρτημένες 

το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 17/2/2020, και οι υπόλοιπες σε συνεννόηση με την Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 6.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 

θα βαρύνει τον κωδικό «6431.0001- Προμήθεια και τοποθέτηση πανό, σημαιών και συναφούς υλικού 

προβολής» του προϋπολογισμού 2020 της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.. 

Ο κλειστός φάκελος προσφοράς να συμπεριλαμβάνει τα τελικά ποσά της προσφοράς 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Επίσης, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει μαζί με την προσφορά τους να προσκομίσουν και μικρό 

δείγμα του σημαιόπανου με εκτύπωση της επιλογής τους. 

Ο φάκελος προσφοράς πρέπει να περιέχει και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης από το TAXISNET (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης 

και μεταβίβασης ακινήτου). 

2. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης από το ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (για υπογραφή σύμβασης ή συμμετοχή 

σε δημοπρασία-διαγωνισμό). 

3. Έγγραφα από τα οποία προκύπτει το ποιος/ποιοι είναι ο/οι νόμιμος/μοι εκπρόσωπος/ποι της 

επιχείρησης, ή ο/οι Διαχειριστής/στές ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για Α.Ε.. 

4. Προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του/των νόμιμου/μων εκπροσώπου/πων της επιχείρησης από 

τον προσωπικό τους ασφαλιστικό φορέα (για υπογραφή σύμβασης ή συμμετοχή σε διαγωνισμό). 

5. Ποινικό μητρώο του/των νόμιμου/μων εκπροσώπου/πων της επιχείρησης, του/των Διαχειριστή/στών 

και σε περίπτωση Α.Ε. των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Η επιλογή των συνεργαζόμενων αναδόχων θα γίνει σύμφωνα με την τελική οικονομικότερη τιμή του 

κάθε είδους χωριστά. 

Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. διατηρεί το δικαίωμα να υλοποιήσει μέρος των παραπάνω.  

 

 

Παρακαλούμε να καταθέσετε τις σφραγισμένες προσφορές σας στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., Αρκαδίου 50, ισόγειο, 

κτίριο «Το Χάνι του Παττακού», το αργότερο έως και την Τρίτη 28/1/2020. 

 

 Ο Διευθυντής της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 

 

 Γιώργος Α. Γύπαρης 
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