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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα, 03/09/2021
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
Δ Η Μ Ο Σ   Δ Ρ Α Μ Α Σ Αρ. Μελέτης 4/2021
ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ.ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου

66133 Δράμα
Πληροφορίες: Μ. Καγκασίδου 
Τηλέφωνο: 2521350686  
Fax: 2521021251
e-mail: mkaga@dimosdramas.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Προμήθεια εντύπων διαφημιστικού υλικού Δήμου Δράμας»

CPV: 22900000-9 (Ποικίλα έντυπα υλικά).
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.680,00 € (συµπ. Φ.Π.Α. 24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια εντύπων διαφημιστικού υλικού του Δήμου Δράμας, 
σύμφωνα με τα παρακάτω: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Τουριστικός οδηγός Δήμου 
Δράμας στα Ελληνικά 00.6431.02

3.000 τεμάχια 
20 σελίδων

4χρωμία, διαστάσεων 22,5Χ22,5 cm, 
Velvet, 170 gr

Τουριστικός οδηγός Δήμου 
Δράμας στα Αγγλικά-
Γερμανικά 00.6431.02

2.000 τεμάχια 
20 σελίδων

4χρωμία, διαστάσεων 22,5Χ22,5 cm, 
Velvet, 170 gr

Τουριστικός οδηγός Δήμου 
Δράμας στα Βουλγάρικα-
Τούρκικα 00.6431.02

2.000 τεμάχια 
20 σελίδων

4χρωμία, διαστάσεων 22,5Χ22,5 cm, 
Velvet, 170 gr

Αναδιπλούμενος χάρτης στα 
Ελληνικά 00.6431.02 2.000 τεμάχια

4χρωμία, διαστάσεων 41,5Χ58,5 cm, 
λουστρέ, 170 gr

Αναδιπλούμενος χάρτης στα 
Αγγλικά 00.6431.02 2.000 τεμάχια

4χρωμία, διαστάσεων 41,5Χ58,5 cm, 
λουστρέ, 170 gr

10φυλλο μπλοκ χαρτών στα 
Ελληνικά 00.6431.02 2.500 τεμάχια

4χρωμία, διαστάσεων 34Χ21,5 cm, 
διπλής όψης, 150 gr

10φυλλο μπλοκ χαρτών στα 
Αγγλικά 00.6431.02 2.500 τεμάχια

4χρωμία, διαστάσεων 34Χ21,5 cm, 
διπλής όψης, 150 gr

Η κατά την μελέτη προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 
7.000,00 €, πλέον 1.680,00 € για Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικά 8.680,00 €.

                      

Ο Προϊστάμενος 
του Αυτοτελούς Τμήματος

Ευστράτιος Αρβανιτίδης

mailto:mkaga@dimosdramas.gr
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ΠΕ Γεωλόγων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα είδη της προμήθειας θα αποτελούν επανεκτύπωση υπάρχοντος υλικού,  θα πρέπει να 
είναι άριστης ποιότητας, κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται και να πληρούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές, όπως αναφέρονται παρακάτω αναλυτικότερα για το καθένα από αυτά: 

Ο κάθε τουριστικός οδηγός με την περιγραφή των αξιοθέατων της πόλης της Δράμας στην 
ελληνική γλώσσα, θα έχει 20 σελίδες διαστάσεων 22.5*22.5 cm. Θα είναι τετράχρωμος, με 
συρραφή καρφίτσα ενώ το χαρτί του θα είναι Velvet 170 gr. 

Ο κάθε τουριστικός οδηγός με την περιγραφή των αξιοθέατων της πόλης της Δράμας στην 
αγγλική και γερμανική γλώσσα, θα έχει 20 σελίδες διαστάσεων 22.5*22.5 cm. Θα είναι 
τετράχρωμος, με συρραφή καρφίτσα ενώ το χαρτί του θα είναι Velvet 170 gr. 

Ο κάθε τουριστικός οδηγός με την περιγραφή των αξιοθέατων της πόλης της Δράμας στην 
τουρκική και βουλγαρική γλώσσα, θα έχει 20 σελίδες διαστάσεων 22.5*22.5 cm. Θα είναι 
τετράχρωμος, με συρραφή καρφίτσα ενώ το χαρτί του θα είναι Velvet 170 gr. 

Ο κάθε αναδιπλούμενος χάρτης του οποίου τα κείμενα θα είναι στα ελληνικά, θα είναι 
τυπωμένος σε χαρτί λουστρέ 170 gr., διαστάσεων 41.5*58.5 cm, δύο όψεων, στην (α) όψη θα 
περιλαμβάνεται ο χάρτης της Περιφέρειας Δράμας και στη (β) όψη αξιοθέατα της Δράμας. Θα είναι 
τετράχρωμος, με δίπλωμα 5 φορές σε μορφή φυσαρμόνικας και μία φορά ακόμη ώστε να αποκτά 
διάσταση 12*21 cm. 

Ο κάθε αναδιπλούμενος χάρτης του οποίου τα κείμενα θα είναι στα αγγλικά, θα είναι 
τυπωμένος σε χαρτί λουστρέ 170 gr., διαστάσεων 41.5*58.5 cm, δύο όψεων, στην (α) όψη θα 
περιλαμβάνεται ο χάρτης της Περιφέρειας Δράμας και στη (β) όψη αξιοθέατα της Δράμας. Θα είναι 
τετράχρωμος, με δίπλωμα 5 φορές σε μορφή φυσαρμόνικας και μία φορά ακόμη ώστε να αποκτά 
διάσταση 12*21 cm.

Το κάθε μπλοκ  των 10 φύλλων (με κόλα και με πλάτη χαρτόνι) που θα περιλαμβάνει 
χάρτες των οποίων τα κείμενα θα είναι στα ελληνικά, θα είναι τετράχρωμοι, τυπωμένοι σε χαρτί 
γραφής 150 gr., διαστάσεων 34*21.5 cm, δύο όψεων, στην (α) όψη θα περιλαμβάνεται ο χάρτης της 
Περιφέρειας Δράμας και στη (β) όψη αξιοθέατα της Δράμας.

Το κάθε μπλοκ  των 10 φύλλων (με κόλα και με πλάτη χαρτόνι) που θα περιλαμβάνει 
χάρτες των οποίων τα κείμενα θα είναι στα αγγλικά, θα είναι τετράχρωμοι, τυπωμένοι σε χαρτί 
γραφής 150 gr., διαστάσεων 34*21.5 cm, δύο όψεων, στην (α) όψη θα περιλαμβάνεται ο χάρτης της 
Περιφέρειας Δράμας και στη (β) όψη αξιοθέατα της Δράμας.

Δράμα,  03-09-2021

Ο Προϊστάμενος 
του Αυτοτελούς Τμήματος

Ευστράτιος Αρβανιτίδης
ΠΕ Γεωλόγων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ

1

Τουριστικός οδηγός 20 
σελ. Δήμου Δράμας στα 
Ελληνικά τεμάχιο 3.000 0,60€ 1.800,00€

2

Τουριστικός οδηγός 20 
σελ. Δήμου Δράμας στα 
Αγγλικά - Γερμανικά τεμάχιο 2.000 0,60€ 1.200,00€

3

Τουριστικός οδηγός 20 
σελ. Δήμου Δράμας στα 
Βουλγάρικα - Τούρκικα  τεμάχιο 2.000 0,60€ 1.200,00€

4
Αναδιπλούμενος χάρτης 
στα Ελληνικά τεμάχιο 2.000 0,20€ 400,00€

5
Αναδιπλούμενος χάρτης 
στα Αγγλικά τεμάχιο 2.000 0,20€ 400,00€

6
10φυλλο μπλοκ χαρτών 
στα Ελληνικά τεμάχιο 2.500 0,40€ 1.000,00€

7
10φυλλο μπλοκ χαρτών 
στα Αγγλικά τεμάχιο 2.500 0,40€ 1.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ 7.000,00€
   ΦΠΑ 24% 1.680,00

   
ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΕΛΙΚΟ 8.680,00€

Δράμα, 03/09/2021

Ο Προϊστάμενος 
του Αυτοτελούς Τμήματος

Ευστράτιος Αρβανιτίδης
ΠΕ Γεωλόγων
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