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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                     Δράμα, 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                         
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                        
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                            
Πληροφορίες: Β.Μουμτσάκης                                                              Προς: - ΚΕΦΑΛΑ ΓΙΩΡΓΟ
Τηλέφωνο: 2521350743                                                                        Kefalasnonstop@gmail.com
e-mail: bmoum@dimosdramas.gr                                                                                   
                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: Δαπάνες προμήθειας τυπογραφικών ειδών και υπηρεσιών φωτογράφισης εκδηλώσεων 
Dramaica 2022.

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συγκεκριμένη ανάθεση, σύμφωνα με το 
Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 4094/10-08-2022 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού,  ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1201/2022 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 2.856,40  με το Φ.Π.Α. (2.303,55 € χωρίς το Φ.Π.Α.)
  

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Τρίτη 16/08/2022 
και ώρα 14.00 μ.μ, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου  1ος όροφος γρ.103. Προσφορές που θα λαμβάνονται 
μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Επί του 
φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210
Προσφορά για την «Δαπάνες προμήθειας τυπογραφικών ειδών και υπηρεσιών φωτογράφισης 
εκδηλώσεων Dramaica 2022»

Η κατακύρωση θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.

Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες εσωκλείουν μόνο την οικονομική τους προσφορά. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές, στην κ. Σοφία 
Μαχαιρίδου τηλ. 2521021698 και επι των όρων της πρόσκλησης στον κ. Βασίλειο Μουμτσάκη , τηλ. 
2521350743. 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                         
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου
Ταχ. Κώδ. : 66133                                                   
                    

                                                                               

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του   ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ____________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________
E-mail: _______________________________________________

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ TIMH ΣΕ € 
(TEMAXIO/ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ €

1

Γραφιστική επιμέλεια DRAMAICA 
2022 (αφίσα, flyer, Banner κάθετο, 
social media, υπηρεσίες 
φωτογράφισης εκδηλώσεων και όπου 
αλλού απαιτείται).

1

2

Αφίσα, μεγέθους 33 Χ 48 εκατοστών 
,σε χαρτί βέλβετ των 150 γραμμαρίων 
και εκτύπωση με τετραχρωμία μιας 
όψης.

300 τεμ.

3
Flyer, μεγέθους Α5 και χρώματα δύο 
όψεων, σε χαρτί των 130 γραμμαρίων 
ιλουστρασιόν. 

3.000 τεμ.

4

Banner κάθετα για την εσωτερική 
διακόσμηση του χώρου, μεγέθους 
100 Χ 200 εκατοστών, σε μουσαμά 
χυτό υψηλής αντοχής με τετραχρωμία 
μιας όψης και τελείωμα με ξύλο 
πάνω κάτω και σύρμα.

10 τεμ.

Δαπάνες προμήθειας τυπογραφικών ειδών και 
υπηρεσιών φωτογράφισης εκδηλώσεων Dramaica 2022.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.856,40€
(συµπ. Φ.Π.Α. 24%)
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5

Banner οριζόντια για κάγκελα 
μεγέθους 300 Χ 85 εκατοστών, σε 
μουσαμά χυτό υψηλής αντοχής με 
τετραχρωμία μιας όψης και τελείωμα 
με μπουντούζια

3 τεμ.

6
Flying Banner, μεγέθους 70 X 270 
εκατοστών με τετραχρωμία σε 
σημαιόπανο.

2 τεμ.

7
Μακό μπλούζα των 150 γραμμαρίων, 
χρωματιστή και μονοχρωμία σε δύο 
σημεία.

100 τεμ.

8

Κορδόνι λαιμού με διαπίστευση με 
φάρδος 2 εκατοστών με μεταλλικό 
κλιπ και κορδονάκι κινητού σε 
διάφορα χρώματα.

50 τεμ.

Σύνολο 
Καθαρής 

Αξίας
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

 Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α

……………………………………………………………………............

         ………………………………………………………………………………………………………………    

Υπογραφή-Σφραγίδα
Προμηθευτή ή νόμιμου

Εκπροσώπου της Εταιρείας
Δράμα    /    /2022
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