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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. για τις ανάγκες εκθέσεως του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, ενδιαφέρεται 

να λάβει προσφορές για τα παρακάτω: 

BANNER - ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ στο πλαίσιο της έκθεσης 

Χάρτινο το Φεγγαράκι / Paper Moon 

Α/

Α 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

1. 

ΣΤΑΘΕΡΗ 

ΤΑΜΠΕΛΑ ΜΕ 

LOGO 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

Συντήρηση γυάλινης επιγραφής επί της οδού Χειμάρας με 

λογότυπο Μουσείου. 
 

2. 
BANNER 

ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΜΑΙΟΣ 2018 

 2 Banner βάσης (μονής όψης, εκτύπωση σε μουσαμά, 

μανίκι με ραφή πάνω – κάτω, διαστάσεις: 1,84 x 45 το 

καθένα) για Τζαμί Καρά Μουσά Πασά και κτήριο 

Πυροβολικού - Φορτέτζα. Η βάση είναι ήδη 

κατασκευασμένη. 

 1 Banner εισόδου Μ.Σ.Τ. Κρήτης οδού Μεσολογγίου 

(διπλής όψης, εκτύπωση σε μουσαμά, μανίκι με ραφή 

πάνω – κάτω, διαστάσεις: 2,95 x 40). 

 1 Banner εισόδου Μ.Σ.Τ. Κρήτης οδού Χειμάρας (μονής 

όψης, εκτύπωση σε μουσαμά, μανίκι με ραφή πάνω – 

κάτω, διαστάσεις: 3,27 x 70). 

 1 Banner για δημαρχείο (μονής όψης, εκτύπωση σε 

μουσαμά διαστάσεων α. 3 Χ 1,50  

 Βραχίονες στήριξης πάνω-κάτω 

 

 

 

 Οι προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των τυπωμάτων ενδέχεται να είναι διαφορετικά. Επίσης 

υπάρχει πιθανότητα κάποια από αυτά να μην γίνουν ή να χρειαστούν κάποια επιπλέον. Αυτό είναι 

κάτι που θα το γνωρίζουμε κοντά στην περίοδο στησίματος των εκθέσεων. 

 

 Επίσης: σε κάθε έκθεση απαιτείται η τοποθέτηση κειμένων στους εσωτερικούς χώρους. Συνήθως 

εκτυπώνονται σε διάφανο, ματ βινύλιο ή PVC. Οι διαστάσεις, το υλικό και ο αριθμός είναι 

αδύνατον να προβλεφθούν καθώς έχουν άμεση σχέση με τον τρόπο στησίματος των έργων.  

Για την έκθεση που θα στηθεί μέσα με τέλη Μαΐου θα εκτυπωθούν κείμενα για τους εξής χώρους: 

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης – Μεσολογγίου 32 και Τζαμί Καρά Μουσά Πασά – Αρκαδίου & 

Β. Ουγκώ. 
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Για την έκθεση που θα στηθεί στα μέσα Ιουνίου θα εκτυπωθούν κείμενα για το Κτήριο 

Πυροβολικού στην Φορτέτζα. 

 

Οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές θα αποφασισθούν σε επί τόπου συνεργασίες της ΚΕΔΗΡ με τους 

καλλιτέχνες και τον ανάδοχο και γι’ αυτό ο ανάδοχος πρέπει να έχει την δυνατότητα της 

παρουσίας του στους χώρους των εκθέσεων και για τον σχεδιασμό αλλά και την τοποθέτηση. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για την προμήθεια / υπηρεσία 

από την κα Κατερίνα Κουγιουμουτζή στο τηλέφωνο 2831052530. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι την Πέμπτη 

10/5/2018. 

 

 

 Ο Διευθυντής της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 

 

 

 Γιώργος Γύπαρης 
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