
1 
 

                                                                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΝΟΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                                      
ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς                                
ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη                                                  
Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23                                             
 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη 
Τηλ.: 2810 301543                                                                                                
E-mail : katalog@heraklion.gr                 
                                                                                                                            

 
 

ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών των εκδόσεων: 
 

α) Στυλιανός Αλεξίου: Ο διαπρεπής αρχαιολόγος, ο μεγάλος νεοελληνιστής 
β) Το Ηράκλειο και η Κρήτη από την τελευταία περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας 
ως την Ένωση με την Ελλάδα (1866-1913) 
γ) Μανόλη Καρέλλη: Λογοδοσία ζωής 
δ) Ημερολόγιο Λοχαγού Giovanni Pasculli, Ιταλού εθελοντή στην Κρητική 
Επανάσταση 1866-1867 

 
 

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 (Δ.Κ.Κ.) 
4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
5) Την 95/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται ο προγραμματισμός 

των εκδόσεων. 
6) Την ανάγκη του Δήμου για την έκδοση των βιβλίων με τίτλο: α) Στυλιανός Αλεξίου: Ο 

διαπρεπής αρχαιολόγος, ο μεγάλος νεοελληνιστής, β) Το Ηράκλειο και η Κρήτη από την 
τελευταία περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας ως την Ένωση με την Ελλάδα (1866-1913), 
γ) Μανόλη Καρέλλη: Λογοδοσία ζωής, δ) Ημερολόγιο Λοχαγού Giovanni Pasculli, Ιταλού 
εθελοντή στην Κρητική Επανάσταση 1866-1867 
 

 
Συντάσσομε τις τεχνικές προδιαγραφές για την έκδοση των βιβλίων ως εξής: 

 
α) Στυλιανός Αλεξίου: Ο διαπρεπής αρχαιολόγος, ο μεγάλος νεοελληνιστής 

 

Έκταση: 17 δεκαεξασέλιδα 
Σχήμα:17x24, ξακρισμένο 
Εξώφυλλο: δίχρωμο με αυτιά, χαρτί Fabriano 250 gr. ή Dali  
Εκτύπωση του σώματος του βιβλίου χαρτί tatami 115 gr. 
Στοιχεία: Didot 
Φωτογραφίες 27, μαυρόασπρες 21, πολύχρωμες 7. 
Το βιβλίο θα έχει κεφαλίδες και στις  υποσημειώσεις γραμμή από πάνω. 
Καθαρό ύψος κειμένου μαζί με την κεφαλίδα: 18 cm 
Πλάτος αράδας: 11 cm 
Περιθώριο από ράχη: 2,5 cm 
Εξωτερικό περιθώριο: 3,5 cm 
Αντίτυπα: 1000 
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Τα κείμενα θα παραδοθούν στο τυπογραφείο σε ηλεκτρονική μορφή 
Τρεις διορθώσεις με αποστολή των τυπογραφικών δοκιμίων στον διορθωτή της έκδοσης και στο 
συγγραφέα με δαπάνη του τυπογραφείου. Σελιδοποίηση, εκτύπωση & βιβλιοδεσία συρραφής 
κλωστής στο τυπογραφείο. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην υπηρεσία μετά το πέρας των εργασιών, το 
ηλεκτρονικό αρχείο του βιβλίου. Παράδοση των ολοκληρωμένων αντιτύπων στο Δήμο 
Ηρακλείου σε 90 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού και τη 
λήψη/αποστολή του εκτυπώσιμου υλικού στην εταιρεία. 
 
 
β) Το Ηράκλειο και η Κρήτη από την τελευταία περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας ως 

την Ένωση με την Ελλάδα (1866-1913) 
 

Έκταση: 35 δεκαεξασέλιδα 
• Σχήμα: 29,5 X 21 (A4) 
• Στοιχειοθεσία σε μονοτονική γραφή, με υποσελίδιες σημειώσεις 
• Εσωτερικό χαρτί (αντιτύπων): Velvet 100 gr 
• Χαρτί εξωφύλλου (αντίτυπων): Velvet 350 gr 
• Εξώφυλλο: εκτύπωση σε τετραχρωμία 
• Στοιχειοθετημένα κείμενα από word  
• Είδος γραμματοσειράς (για τα ελληνικά 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 τίτλους ελληνικούς) PF Didot Polytonic, μέγεθος 13 στιγμές. 
• Αντίτυπα: 1000 
Τρεις διορθώσεις με αποστολή των τυπογραφικών δοκιμίων στον διορθωτή της έκδοσης και στο 
συγγραφέα με δαπάνη του τυπογραφείου. Σελιδοποίηση, εκτύπωση & βιβλιοδεσία συρραφής 
κλωστής στο τυπογραφείο 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην υπηρεσία μετά το πέρας των εργασιών, το 
ηλεκτρονικό αρχείο του βιβλίου. Παράδοση των ολοκληρωμένων αντιτύπων στο Δήμο 
Ηρακλείου σε 90 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού και τη 
λήψη/αποστολή του εκτυπώσιμου υλικού στην εταιρεία. 

 
 

γ) Μανόλη Καρέλλη: Λογοδοσία ζωής 
 

Έκταση κειμένων: 20-24 δεκαεξασέλιδα  
Επίσης, φωτογραφικό υλικό: 2-3 τυπογραφικά (σε εκτύπωση τετραχρωμίας) 
Σχήμα: 17 X 24 
Στοιχειοθεσία των κειμένων στο τυπογραφείο, από χειρόγραφα, δακτυλόγραφα, παλαιά 
αποκόμματα εφημερίδων. Μετατροπή των πολυτονικών σε μονοτονική γραφή. Με υποσελίδιες 
σημειώσεις 
Σκανάρισμα, καθαρισμός, επεξεργασία φωτογραφιών (έγχρωμων και ασπρόμαυρων), και 
εκτύπωση των τυπογραφικών αυτών σε τετραχρωμία 
Αντίτυπα: 1000  
Εσωτερικό χαρτί: Fabriano palatina 100 gr 
Χαρτί εξωφύλλου: Tintoretto ή Conqueror 300 gr 
Εξώφυλλο: εκτύπωση σε τετραχρωμία  
Είδος γραμματοσειράς (για τα ελληνικά κείμενα) PF Didot Polytonic, μέγεθος 13 στιγμές.  
Είδος γραμματοσειράς (για τα ξενόγλωσσα κείμενα) Times, μέγεθος 12 στιγμές. 
Είδος γραμματοσειράς (για ένθετα κείμενα) PF Didot Polytonic,, μέγεθος 11 στιγμές. 
Είδος γραμματοσειράς (για υποσημειώσεις ελληνικές) PF Didot Polytonic, μέγεθος 10 στιγμές. 
Είδος γραμματοσειράς (για υποσημειώσεις ξενόγλωσσες) Times, μέγεθος  9 στιγμές. 
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Είδος γραμματοσειράς (για κεφαλίδες ελληνικές) PF Didot Polytonic, μέγεθος  9 στιγμές. 
Είδος γραμματοσειράς (για κεφαλαία ελληνικά) PF Didot Polytonic, μέγεθος  11.5 στιγμές. 
Είδος γραμματοσειράς (για κεφαλαία ξενόγλωσσα) Times, μέγεθος  10.5 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.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην υπηρεσία μετά το πέρας των εργασιών, το 
ηλεκτρονικό αρχείο του βιβλίου. Παράδοση των ολοκληρωμένων αντιτύπων στο Δήμο 
Ηρακλείου σε 90 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού και τη 
λήψη/αποστολή του εκτυπώσιμου υλικού στην εταιρεία. 
 
δ) Ημερολόγιο Λοχαγού Giovanni Pasculli, Ιταλού εθελοντή στην Κρητική Επανάσταση 

1866-1867 
 
Έκταση: 20 δεκαεξασέλιδα  
Σχήμα: 17 X 24 
Στοιχειοθεσία σε μονοτονική γραφή, με υποσελίδιες σημειώσεις 
Εσωτερικό χαρτί: Fabriano palatina 100 gr 
Χαρτί εξωφύλλου: Tintoretto ή Conqueror 300 gr  
Εξώφυλλο: εκτύπωση σε τετραχρωμία, και μακέτα 
Είδος γραμματοσειράς (για τα ελληνικά κείμενα) Τimes, 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) Times, μέγεθος 10 στιγμές. 
Είδος γραμματοσειράς (για κεφαλίδες ελληνικές) Times, μέγεθος 9 στιγμές. 
Είδος γραμματοσειράς (για τίτλους ελληνικούς) Times, μέγεθος 12 στιγμές. 
Στοιχειοθετημένα κείμενα από word 
Αντίτυπα: 1000 
Τρεις διορθώσεις και αποστολή των τυπογραφικών δοκιμίων στον επιμελητή της έκδοσης. 
Σελιδοποίηση, εκτύπωση & βιβλιοδεσία συρραφής κλωστής στο τυπογραφείο.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην υπηρεσία μετά το πέρας των εργασιών, το 
ηλεκτρονικό αρχείο του βιβλίου. Παράδοση των ολοκληρωμένων αντιτύπων στο Δήμο 
Ηρακλείου σε 120 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού και τη 
λήψη/αποστολή του εκτυπώσιμου υλικού στην εταιρεία. 
 
 
Ηράκλειο .….../….. /2016 
 
 
 
  

Ο συντάκτης 
 
 

Στεφανία Τερζάκη 

Ο προϊστάμενος της «Β.Δ.Β.» 
 

 
Δημήτρης Χ. Σάββας 

 
 
 
           


