
Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ρεθύμνης και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης ως 

φορέας υλοποίησης Εικαστικών εκθέσεων – δράσεων, ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών 

εκτύπωσης και τοποθέτησης μπάνερς και κειμένων, στο πλαίσιο διοργάνωσης έκθεσης στον χώρο 

του Μ.Σ.Τ.. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

ΦΠΑ 24%, ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

1. 

Banner εισόδου Μ.Σ.Τ. Κρήτης 

στην οδό Μεσολογγίου.  

Διπλής όψης, εκτύπωση σε λευκό 

χοντρό μουσαμά, μανίκι με γαζί 

πάνω – κάτω (όχι επικόλληση), 

διαστάσεις καθαρής επιφάνειας: 

2,95 x 0,40 εκ., με τοποθέτηση και 

αποξήλωση. 

 

 

 

4 

 

 

 

…………….€ / τεμ., με ΦΠΑ 24% 

2. 

Banner εισόδου Μ.Σ.Τ. Κρήτης 

στην οδό Χειμάρας.  Μονής όψης, 

εκτύπωση σε λευκό χοντρό 

μουσαμά, μανίκι με γαζί πάνω – 

κάτω (όχι επικόλληση), διαστάσεις 

καθαρής επιφάνειας: 3,27 x 0,70 

εκ., με τοποθέτηση και 

αποξήλωση. 

 

 

 

1 

 

 

 

…………….€ / τεμ., με ΦΠΑ 24% 

3. 

Banner για δημαρχείο: Μονής 

όψης, εκτύπωση σε λευκό, χοντρό 

μουσαμά, μανίκι με γαζί πάνω – 

κάτω (όχι επικόλληση), διαστάσεις 

καθαρής επιφάνειας: 3 x 1,50 εκ., 

συν ελεύθερη επιφάνεια για 

στερέωση 10 εκ. πάνω και 10 εκ. 

κάτω με τοποθέτηση και 

αποξήλωση. 

 

 

 

1 

 

 

 

…………….€ / τεμ., με ΦΠΑ 24% 

4. 

Εκτύπωση και τοποθέτηση 

κεντρικού τίτλου και κειμένων 

έκθεσης  σε εσωτερικό χώρο του 

Μ.Σ.Τ. Κρήτης. Οι εκτυπώσεις θα 

γίνουν σε αυτοκόλλητο βινύλιο,  

ματ. Συνολική διάσταση περίπου 3 

 

 

 

1 

 

 

 

…………….€ / τεμ., με ΦΠΑ 24% 

Αρκαδίου 50, 74 100, Ρέθυμνο 

Τηλ.: 2831040157 

Fax : 2831040149 

e-mail: info@kedir.gr 

  

Πληροφορίες: Γιώργος Γύπαρης 

Ρέθυμνο 12/6/2020 

Αρ. πρωτ.: 762 

  

ΑΔΑ: Ω7Χ3ΟΚΒΚ-ΔΧΥ



Χ 2,40 μέτρα. 

5. 

Κυλινδρικοί μεταλλικοί άξονες 

στήριξης για 4 σταθερά πανό με 2 

αγκύρια – γάντζους ο καθένας με 

την τοποθέτησή τους. 

8 …………….€ / τεμ., με ΦΠΑ 24% 

 

Οι προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να έχουν μικρές αλλαγές καθώς  

καθορίζονται από το στήσιμο της κάθε έκθεσης /δράσης και  δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για την υπηρεσία από την κα 

Κατερίνα Κουγιουμουτζή στο τηλέφωνο 2831052530. 

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

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους, με τον 

προηγούμενο πίνακα συμπληρωμένο, έως την Πέμπτη 18/6/2020. 

 

  

 Ο Διευθυντής της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 

 

 

 Γιώργος A. Γύπαρης 

 

ΑΔΑ: Ω7Χ3ΟΚΒΚ-ΔΧΥ
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