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Ηράκλειο 29 / 9 / 2017 

 

Προμήθεια εκτύπωσης ημερολογίου 

 

Κ.Α. 00-6434.001 «Λοιπές δαπάνες δημοσίων 

σχέσεων (κάρτες, ευχές, εκτυπωτικά, εισιτήρια 

κ.λπ.)» 

 

CPVS 79810000-5 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών έκδοσης με τίτλο: «Ημερολόγιο 2018» 

 

 

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 της παρακάτω έκδοσης. 

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 για την έκδοση με τίτλο: «Ημερολόγιο 2018» ως 

εξής: 

 

Ημερήσιο ημερολόγιο έτους 2018, διάστασης 12Χ18,5 εκ., (κλειστό) κοσμημένο με 

χαρακτικά από τη συλλογή του Δήμου Ηρακλείου, μία στην αρχή κάθε μήνα και στα 

πρωτοσέλιδα. 

 Έκταση: 25 δεκαεξασέλιδα. 22 ασπρόμαυρα και 3 έγχρωμα. 

 Εξώφυλλο: πανόδετο, τυπωμένο με χρυσοτυπία, με δυνατότητα εναλλαγής χρώματος ανά 

300 αντίτυπα, με ενσωματωμένη υφασμάτινη κορδέλα. 

 Εσωτερικά: Οι σελίδες είναι τυπωμένες μονόχρωμα, με μαύρο χρώμα, σε σαμουά παλατίνα 

85 gr. χαρτί, χωρίς γραμμές. Οι ημέρες περιλαμβάνουν εορτολόγιο, ώρα ανατολής, δύσης 

ηλίου και τη φάση της σελήνης, όπου συμπίπτει, τις εποχές του έτους, εκλείψεις ηλίου και 

σελήνης, επίσημες αργίες του 2018, φάσεις της σελήνης, αλφαβητικό εορτολόγιο του 2018 

και συνοπτικό ημερολόγιο των ετών 2017, 2018, 2019.  

 Επεξεργασία φωτογραφιών προκειμένου να γίνει η ένθεσή τους. 

 Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη της σελιδοποίησης. 

 Αντίτυπα: 600 

 

 

 

 



 

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 50 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 

 


