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Κομοτηνή, 01 – 11 – 2018 

Αριθμός Πρωτ.: 2441 

              

 

 
                                                                              

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»  

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

Πολιτισμού-Παιδείας-Αθλητισμού Κομοτηνής  

Ταχ. Δ/νση : Κούλογλου 14, 69132, 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Τηλέφωνο: 2531031022 

FAX: 2531030644 
E-mail: dkeppak@gmail.com  

  

 

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ΄ αριθ. 2431/30-10-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003915120 2018-10-30) διακήρυξη για την 

ανάθεση δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια Εντύπου Υλικού Προβολής των Δράσεων της 

ΔΚΕΠΠΑΚ. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Διορθώνουμε και συμπληρώνουμε τις προδιαγραφές των υλικών της σχετικής μελέτης της 

παρούσας σύμβασης ως εξής : 

Περιγραφή εκδήλωσης Περιγραφή είδους  
Ποσότητα 

(τεμ) 

Κύκλος Μουσικής 2019 (Θα 
υπάρχουν πολλά 
διαφορετικά δημιουργικά ) 

• Τρίπτυχο 
πρόγραμμα έγχρωμο 
14,5Χ20,5cm κλειστό 
σε χαρτί 135 gr 
illustration 

• Banners μουσαμά 
illustration έγχρωμη 
εκτύπωση με ξύλα & 
τρύπες για κολόνα 
1χ2m   

• Αφίσα 33Χ49 
Τετράχρωμη, σε 
χαρτί illustration 
135gr   

2.000 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 

200 
 

Απόκριες 2019 

Αφίσα 33Χ49 
τετράχρωμη, χαρτί 
illustration 135gr    

• Banners μουσαμά 
illustration έγχρωμη 
εκτύπωση με ξύλα & 
τρύπες για κολόνα 
1χ2m   

300 
 
 
 

10 

Φεστιβάλ κιθάρας 2019 
• Αφίσα 33Χ49 

τετράχρωμη, χαρτί 
illustration 135gr    

400 
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• Banners μουσαμά 
illustration έγχρωμη 
εκτύπωση με ξύλα & 
τρύπες για κολόνα 
1χ2m   

• Εκτύπωση 
προγραμμάτων 
(πολύπτυχο) σχήμα 
14,5Χ20,5  cm 
κλειστό σε χαρτί  120 
gr έγχρωμο 
illustration 

• Αναμνηστικά 
διπλώματα Α4 
εκτύπωση σε ειδικό  
χαρτί 250 γραμ 

• Αναμνηστικές 
πλακέτες  21x16.5 
cm πλεξι γλας με 
χάραξη. 

20 
 
 
 
 

300 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

20 

Ελευθέρια 2019 
(Θα υπάρχουν πολλά 
διαφορετικά δημιουργικά) 

Αφίσα 33Χ49 
τετράχρωμη, χαρτί 
illustration 135gr   

• Banners μουσαμά 
illustration έγχρωμη 
εκτύπωση με ξύλα & 
τρύπες για κολόνα 
1χ2m   

• Εκτύπωση 
προγραμμάτων Α4 
(24 σελ) έγχρωμο 
σχήμα κλειστό 
14,5Χ20,5  cm σε 
χαρτί 120 gr 
illustration, καρφίτσα 

• Δημιουργία 
προσκλήσεων 
τετράχρωμες 15χ20  
σε χαρτί velvet 350gr   

• Αναμνηστικές 
πλακέτες 21x16.5 
cmσε πλεξι γλας με 
χάραξη 

• Αναμνηστικά 
διπλώματα Α4 σε 
ειδικό χαρτί 250 
 

2.000 
 
 
 

50 
 
 
 
 

10.000 
 
 
 
 
 
 

300 
 
 
 

30 
 
 
 

1.500 
 
 

Παγκόσμια ημέρα μουσικής 
2019 

• Αφίσα 33Χ49 
τετράχρωμη, χαρτί 
illustration 135gr    

• Banners μουσαμά 
illustration έγχρωμη 
εκτύπωση με ξύλα & 
τρύπες για κολόνα 
1χ2m   

100 
 
 
6 

Festival World Music 2019 

Αφίσα 33Χ49 
τετράχρωμη, σε 
χαρτί illustration 
135gr   

• Banners μουσαμά 
illustration έγχρωμη 
εκτύπωση με ξύλα & 
τρύπες για κολόνα 
1χ2m   

150 
 
 
 
8 
 
 
 
 

10 
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• Αναμνηστικές 
πλακέτες 21x16.5 cm 
 

Summer Festival 2019 
 
(Θα υπάρχουν πολλά 
διαφορετικά δημιουργικά) 

• Αφίσα 33χ49 
τετράχρωμη, χαρτί 
illustration 135gr   

• Εκτύπωση 
Τετράχρωμων 
εισιτήριων με 
περφορέ και 
αρίθμηση σε μπλοκ 
των 100 

• Flyers έγχρωμα 
14χ20 cm σε χαρτί 
velvet 115gr   

• Δημιουργία 
προσκλήσεων 
έγχρωμες   

• Banners μουσαμά 
illustration έγχρωμη 
εκτύπωση με ξύλα & 
τρύπες για κολόνα 
1χ2m   
 

4.000 
 
 
 

9.000 
 
 
 
 
 

20.000 
 
 

750 
 
 

110 

Καλοκαίρι στις γειτονιές 2019 
Αφίσα 33Χ49 
τετράχρωμη χαρτί 
illustration 135gr    

100 

Καλοκαίρι με θέα τη θάλασσα 
2019 

Αφίσα 33Χ49 
τετράχρωμη χαρτί 
illustration 115gr   

• Banners μουσαμά 
illustration έγχρωμη 
εκτύπωση με ξύλα & 
τρύπες για κολόνα 
1χ2m   

300 
 
 
 

10 

Φεστιβάλ μπύρας 2019 
(Θα υπάρχουν πολλά 
διαφορετικά δημιουργικά) 

Αφίσα 33Χ49 
τετράχρωμη χαρτί 
illustration 115gr   

• Εκτύπωση 
ασπρόμαυρων 
εισιτηρίων με 
περφορέ και 
αρίθμηση σε μπλοκ 

• Banners μουσαμά 
illustration έγχρωμη 
εκτύπωση με ξύλα & 
τρύπες για κολόνα 
1χ2m   

300 
 
 

2.000 
 
 
 

10 
 

Παιδικό Φεστιβάλ 2019 

• Εκτύπωση τρίπτυχου 
φυλλαδίου ανοιχτό 
Α3 έγχρωμο σε χαρτί 
illustration 

• Αφίσα 33Χ49 
τετράχρωμη χαρτί 
illustration 115gr   

• Banners μουσαμά 
illustration έγχρωμη 
εκτύπωση με ξύλα & 
τρύπες για κολόνα 
1χ2m   

2,500 
 
 
 

300 
 
 
 
8 

Λευκή νύχτα 2019 
 
(Θα υπάρχουν πολλά 
διαφορετικά δημιουργικά) 

Αφίσα 33Χ49 
τετράχρωμη χαρτί 
illustration 135gr   

• Flyers έγχρωμα 

150 
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14χ20 cm σε χαρτί 
velvet 115gr  δύο 
όψεων 

• Banners μουσαμά 
illustration έγχρωμη 
εκτύπωση με ξύλα & 
τρύπες για κολόνα 
1χ2m   

 

2.000 
 
 
5 
 
 

Χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις 2018 
 
(Θα υπάρχουν πολλά 
διαφορετικά δημιουργικά) 

• Εκτύπωση 
προγραμμάτων 
πολύπτυχο σχήμα 
14.5x20.5 cm 
κλειστό  σε χαρτί 
120gr illustration 

•  Banners μουσαμά 
illustration έγχρωμη 
εκτύπωση με ξύλα & 
τρύπες για κολόνα 
1χ2m   

• Αφίσα 33Χ49 
τετράχρωμη χαρτί 
illustration 13 5gr   

• Αυτοκόλλητα 
τετράχρωμα  8x8 cm 
σε αυτοκόλλητο 
χαρτί 

3.000 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 

600 
 
 

10.000 
 

Χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις 2019 
 
(Θα υπάρχουν πολλά 
διαφορετικά δημιουργικά) 

• Γράμμα στον Αι - 
Βασίλη έγχρωμη 
εκτύπωση σχήμα Α4 
σε χαρτί velvet 115gr   

• Εκτύπωση 
προγραμμάτων (24 
σελ) έγχρωμο 
14,5Χ20,5  cm σε 
χαρτί 120 gr 
illustration-καρφίτσα 

•  Banners μουσαμά 
illustration έγχρωμη 
εκτύπωση με ξύλα & 
τρύπες για κολόνα 
1χ2m   

• Αφίσα 33Χ49 
τετράχρωμη σε χαρτί 
illustration 115gr   

• Αυτοκόλλητα 8x8 cm 
αυτοκόλλητο χαρτί 
εκτύπωση τετραχρ.  

• Α4 πτυχίο Αι Βασίλη 
20x28 cm σε χαρτί 
velvet 170gr   

20.000 
 
 
 
 

7.000 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

800 
 
 
 

20.000 
 
 

5.000 

Λοιπές εκδηλώσεις 
Συλλόγων και φορέων 2019 

Αφίσα 33Χ49 
τετράχρωμη σε χαρτί 
illustration 115gr   

• Δημιουργία 
προσκλήσεων 
έγχρωμων σε χαρτί 
velvet 350gr   
 

1.500 
 
 

10.000 

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

       ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΒΕΡΙΑΔΟΥ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 


