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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

             Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάχθηκε κατόπιν σχετικής εντολής του 

Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.  «Πολιτισμού,  Αθλητισμού & Τουρισμού του  Δήμου  

Λέσβου»  και αφορά τις εκτυπώσεις φυλλαδίων προγράμματος και άλλων 

εκδηλώσεων Λεσβιακού Καλοκαιριού 2018 

Συγκεκριμένα οι δαπάνες αφορούν α) τη δημιουργία, το σχεδιασμό, την 

εκτύπωση και προμήθεια 5.000 τεμαχίων του γενικού προγράμματος του Λεσβιακού 

Καλοκαιριού. Το φυλλάδιο  θα είναι τετραχρωμία,  σε χαρτί ιλουστρασιόν και έως 24 

σελίδες. β) τη δημιουργία, το σχεδιασμό, την εκτύπωση και προμήθεια  1.000 

τεμαχίων του ειδικού  προγράμματος του Λεσβιακού Καλοκαιριού. Το φυλλάδιο  θα 

είναι τετραχρωμία,  σε χαρτί ιλουστρασιόν και έως 10 σελίδες για τις εκδηλώσεις στη 

Δημοτική Πινακοθήκη Μυτιλήνης  γ) τη δημιουργία, το σχεδιασμό, την εκτύπωση 

προμήθεια αφισών προσκλήσεων φλάιερς , φυλλάδων για διάφορες εκδηλώσεις, όπως 

για το Ouzo fest, εκθέσεις στη Πινακοθήκη Μολύβου  για διάφορες εκδηλώσεις και    

κατόπιν εντολής δ) τη δημιουργία, το σχεδιασμό, την εκτύπωση προμήθεια μπάνερ 

για διάφορες εκδηλώσεις και κατόπιν εντολής.  
 

                  Η ανωτέρω υπηρεσίες – προμήθειες  θα γίνουν  με  απευθείας ανάθεση ενώ 

ο προϋπολογισμός  της όλης  εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 17%  επειδή οι εκτυπώσεις θα ολοκληρωθούν το 

αργότερο ως το τέλος Ιουνίου 2018 και θα καλυφθεί από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ.  

Πολιτισμού,  Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου.  

Η πληρωμή θα γίνει από τον ΚΑ 10. 6615.0001 του σκέλους των εξόδων του 

προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου                                                                       

 

 

                                                                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ                                              ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ           

ΦΠΑ 17% 

 

1. 

Η εκτύπωση και προμήθεια 5.000 τεμαχίων του γενικού προγράμματος του 

Λεσβιακού Καλοκαιριού. Το φυλλάδιο  θα είναι τετραχρωμία,  σε χαρτί 

ιλουστρασιόν και έως 24 σελίδες.  

2.600,00 

 

2. 

Η εκτύπωση και προμήθεια  1.000 τεμαχίων του ειδικού  προγράμματος του 

Λεσβιακού Καλοκαιριού. Το φυλλάδιο  θα είναι τετραχρωμία,  σε χαρτί 

ιλουστρασιόν και έως 10 σελίδων    

400,00 

3.  τη δημιουργία, το σχεδιασμό, την εκτύπωση προμήθεια αφισών προσκλήσεων 

φλάιερς , φυλλάδων για διάφορες εκδηλώσεις κατόπιν εντολής 
1.728,21 

4. προμήθεια μπάνερ για διάφορες εκδηλώσεις κατόπιν εντολής 

 
    400,00 

                                ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ    5.128,21        

                                                ΦΠΑ 17%      871,79 

                                       ΣΥΝΟΛΟ        

6.000,00 

            

 

                                                                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

              Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

                                 

 

Αικατερινάκη Σωτηρία                                                         ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 


