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Ηράκλειο 11/5/2017 

 

Προμήθεια εκτύπωσης βιβλίων 
 

Κ.Α. 15-6615.003 «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, 

βιβλιοδετήσεις και ανατυπώσεις της 

Β.Δ.Β.»  

 

CPVS 22110000-4 

 

 
Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών των παρακάτω εκδόσεων:  

α) Περιοδικό Παλίμψηστον έτους 2017, τχ. 34. 

β) Giovanni Longo, νοτάριος, κατάστιχο 131 (1472-1534), Τόμος Α΄. 

γ) Το ημερολόγιο του Ιταλού εθελοντή στην Κρητική Επανάσταση, 1866-1867, λοχαγού 

Giovanni Pasculli 

δ) Ο αρχαιολόγος Τζων Πεντλέμπουρυ. Βιογραφία ενός παράτολμου ανθρώπου.  

ε) Ευρετήριο των αρχείων της Γερμανικής κατοχής της Κρήτης, περιόδου 1941-1945. 

 

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016. 

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 

22 του Ν. 3536/2007. 

4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του 

άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

5) Την αναγκαιότητα της προμήθειας εκτύπωσης των παραπάνω εκδόσεων. 

6) Την με αρ. πρωτ 31727/23-3-2016 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των Αντιδημαρχών και 

Εντεταλμένων Συμβούλων και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτούς και την με αρ. πρωτ. 

58120/01-6-2016 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης της αρμοδιότητας υπογραφής στους 

Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου. 
 

Συντάσσομε τις τεχνικές προδιαγραφές ως εξής: 

α) Περιοδικό Παλίμψηστον, τχ. 34, 2017 

Έκταση: 15 τυπογραφικά 

Σχήμα: 17 X 24 

Στοιχειοθεσία των κειμένων στο τυπογραφείο σε πολυτονική γραφή, με υποσελίδιες σημειώσεις 

Εσωτερικό χαρτί: Fabriano palatina 100 gr. 

Χαρτί εξωφύλλου: Tintoretto 300 gr.  

Εξώφυλλο: εκτύπωση σε μονοχρωμία και αυτιά 

Είδος γραμματοσειράς (για τα ελληνικά κείμενα) PF Didot Polytonic, μέγεθος 12 στιγμές.  

Είδος γραμματοσειράς (για τα ξένα κείμενα) Times, μέγεθος 11 στιγμές. 
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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. 

Είδος γραμματοσειράς (για ονόματα ελληνικά) PF Didot Polytonic, μέγεθος 11.5 στιγμές. 

Είδος γραμματοσειράς (για ονόματα ξενόγλωσσα) 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. 

Αντίτυπα: 600 

Πέντε 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) Giovanni Longo, νοτάριος, κατάστιχο 131 (1472-1534), Τόμος Α΄. 

• Έκταση: 33 δεκαεξασέλιδα 

• Τυπογραφικά φύλλα: 1 δίχρωμο και 32 ασπρόμαυρα 

• Εκτύπωση σώματος: ασπρόμαυρη 
• Σχήμα: 17 X 24 

• Στοιχειοθεσία σε μονοτονική γραφή, με υποσελίδιες σημειώσεις 

• Εσωτερικό χαρτί: Σαμουά 100 gr 

• Χαρτί εξωφύλλου: Tintoretto 300 gr, σε τετραχρωμία και αυτιά 

• 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: 300 

• Βιβλιοδεσία: ραφτό-κολλητό 

• Τα κείμενα θα παραδοθούν στο τυπογραφείο σε ηλεκτρονική μορφή. 

• Πέντε διορθώσεις με αποστολή των τυπογραφικών δοκιμίων στον διορθωτή της έκδοσης 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) Το ημερολόγιο του Ιταλού εθελοντή στην Κρητική Επανάσταση, 1866-1867, λοχαγού 

Giovanni Pasculli 

Έκταση: 18 δεκαεξασέλιδα  

Σχήμα: 17 X 24 

Εκτύπωση σώματος: ασπρόμαυρη 

Σκίτσα: 64 

Στοιχειοθεσία σε μονοτονική γραφή, με υποσελίδιες σημειώσεις 

Εσωτερικό χαρτί: Fabriano palatina 120 gr  
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Χαρτί εξωφύλλου: Velvet 150 gr με πλαστικοποίηση που θα γίνει βιβλιοδεσία, σκληρό με 

λαμινάρισμα. 

Εξώφυλλο: εκτύπωση σε διχρωμία, 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: 600 

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 150 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού και τη 

λήψη/αποστολή του εκτυπώσιμου υλικού στην εταιρεία. 

 

δ) Ο αρχαιολόγος Τζων Πεντλέμπουρυ. Βιογραφία ενός παράτολμου ανθρώπου 

Έκταση κειμένων: 40 δεκαεξασέλιδα  

Τόμος: Ένας (1) 

Σχήμα βιβλίου: 17 Χ 24 εκατοστά 

Εκτύπωση σώματος: ασπρόμαυρη 

Τυπογραφικά φύλλα: 1 δίχρωμο και 39 ασπρόμαυρα 

Χαρτί κειμένου: 100 gr σαμουά 

Χαρτί εξωφύλλου: Dali Bianco γκοφρέ 285 γρ., με πτερύγια, δίχρωμο 

Αντίτυπα: 600 

Βιβλιοδεσία: συγκόλληση φύλλων με κόλλα και ραφή με κλωστή 

Το βιβλίο θα παραδοθεί στο τυπογραφείο από τον επιμελητή σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) 

στοιχειοθετημένο και σελιδοποιημένο. 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. 

 

ε) Ευρετήριο των αρχείων της Γερμανικής κατοχής της Κρήτης, περιόδου 1941-1945 

• Έκταση: 13 δεκαεξασέλιδα 

• Τυπογραφικά φύλλα: 1 δίχρωμο και 12 ασπρόμαυρα 

• Εκτύπωση σώματος: ασπρόμαυρη 
• Σχήμα: 17 X 24 

• Στοιχειοθεσία σε μονοτονική γραφή, με υποσελίδιες σημειώσεις 

• Εσωτερικό χαρτί: Σαμουά 100 gr 

• Χαρτί εξωφύλλου: Velvet 300 gr, σε τετραχρωμία με ματ πλαστικοποίηση και αυτιά 

• Στοιχειοθετημένα κείμενα από word 

• 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. 

• Αντίτυπα: 600 
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• Βιβλιοδεσία: ραφτό-κολλητό 

• Τα κείμενα θα παραδοθούν στο τυπογραφείο σε ηλεκτρονική μορφή. 

• Πέντε διορθώσεις με αποστολή των τυπογραφικών δοκιμίων στον διορθωτή της έκδοσης 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 150 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού και τη 

λήψη/αποστολή του εκτυπώσιμου υλικού στην εταιρεία. 

 

 

 

Ο συντάκτης 

 

 

 

Στεφανία Τερζάκη 

Η προϊσταμένη Διεύθυνσης  

Παιδείας-Πολιτισμού & Νέας Γενιάς 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 


