
 
 
ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών εκτύπωσης περιοδικού «Παλίµψηστον» 

 
 

Έχοντας λάβει υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12, 13 του Ν. 2286/95 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 και του άρθρου 23, παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ 
3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.) 
4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 
5) Την ανάγκη του ∆ήµου για την έκδοση του εξαµηνιαίου περιοδικού «Παλίµψηστον» 
 

Μέχρι σήµερα έχουν εκδοθεί 29 τεύχη του περιοδικού και κυκλοφορεί δύο φορές το 
χρόνο (ανά εξάµηνο). Για το έτος 2013 θα εκδοθούν δύο τεύχη δηλ. το 30 και το 31, µε 
ενδεικτικό προϋπολογιζόµενο κόστος 15.000 € συνολικά. 
 
Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια της έκδοσης του 

περιοδικού «Παλίµψηστον» τεύχη 30, 31. 
 
Έκταση: 10-12 τυπογραφικά 
Σχήµα: 17 X  24 
Στοιχειοθεσία των κειµένων από χειρόγραφο ή δακτυλόγραφο στο τυπογραφείο σε 
πολυτονική γραφή, µε υποσελίδιες σηµειώσεις 
Αντίτυπα: 1000 (ανά τεύχος) 
Ανάτυπα  (εκάστης συνεργασίας –µε ξεχωριστό εξώφυλλο): 100 τµχ.  
Εσωτερικό χαρτί (αντιτύπων –ανατύπων):  Fabriano palatina  100 gr 
Χαρτί εξωφύλλου (αντίτυπων –ανατύπων ): Tintoretto 300 gr 
Εξώφυλλο: εκτύπωση σε µονοχρωµία 
Είδος γραµµατοσειράς (για τα ελληνικα κείµενα) PF Didot Polytonic, µέγεθος 12 στιγµές.  
Είδος γραµµατοσειράς (για τα ξένα κείµενα) Times, µέγεθος 11 στιγµές. 
Είδος γραµµατοσειράς (για υποσηµειώσεις ξενόγλωσσες) Times, µέγεθος  9 στιγµές. 
Είδος γραµµατοσειράς (για υποσηµειώσεις ελληνικές) PF Didot Polytonic,, µέγεθος 10 
στιγµές. 
Είδος γραµµατοσειράς (για κεφαλίδες ελληνικές) PF Didot Polytonic, µέγεθος  9 στιγµές. 
Είδος γραµµατοσειράς (για κεφαλίδες ξενόγλωσσες) Times,  µέγεθος  8 στιγµές. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  
Ταχ. ∆/νση: ΧΟΡΤΑΤΣΩΝ & ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ 23 
Τ.Κ: 712 02 
Πληροφορίες: ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΕΡΖΑΚH 
Τηλ.: 2810 301543 
Fax: 2810 301094  
E-mail : katalog@heraklion.gr 

Ηράκλειο  
 
 



Είδος γραµµατοσειράς (για ονόµατα ελληνικά) PF Didot Polytonic, µέγεθος  11.5 στιγµές. 
Είδος γραµµατοσειράς (για ονόµατα ξεωόγλωσσα) Times, µέγεθος  10.5 στιγµές. 
Είδος γραµµατοσειράς (για τίτλους ελληνικούς) PF Didot Polytonic, µέγεθος  13 στιγµές. 
Είδος γραµµατοσειράς (για τίτλους ξενόγλωσσους)  Times,  µέγεθος  12 στιγµές. 
Τρεις διορθώσεις και αποστολή των τυπογραφικών δοκιµίων στον διορθωτή της έκδοσης. 
Σελιδοποίηση, εκτύπωση & βιβλιοδεσία συρραφής κλωστής στο τυπογραφείο. Παράδοση 
των ολοκληρωµένων αντιτύπων και των ανατύπων στον ∆ήµο Ηρακλείου 

 
 
 
 
 

Ο συντάκτης 
 
 

Στεφανία Τερζάκη 
 

Εγκρίνονται 
Ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου 

α/α  
Γιαλιτάκης Νικόλαος  

 
 


