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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Πληροφορίες: ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΕΡΖΑΚΗ 

Τηλ.: 2813409710  

E-mail: katalog@heraklion.gr 

 

 

    

Ηράκλειο 15 / 2/ 2018 

 

Προμήθεια έκδοσης με τίτλο:  

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

βιβλιοδετήσεις και ανατυπώσεις της 

Β.Δ.Β.»  

 

CPVS 22110000-4 

 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών της έκδοσης με τίτλο: 
«Η ‘‘Βικελαία Βιβλιοθήκη’’ (ή αλλιώς, μια ακόμα ‘‘Μποτίλια στο Πέλαγος’’)» 

 

 

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: 

Έκταση κειμένων: 40 σελίδες 

Μέγεθος: 12X19 με πτερύγια (10 εκ. έκαστο) 

Στοιχειοθεσία των κειμένων στο τυπογραφείο και μετατροπή τους σε πολυτονική γραφή. Με 

υποσελίδιες σημειώσεις. 

Αντίτυπα: 1000 

Εσωτερικό χαρτί: Σαμουά 120 gr, ασπρόμαυρη εκτύπωση 

Χαρτί εξωφύλλου: Tintoretto ή Conqueror 300 gr, τετράχρωμο 

Διόρθωση του πολυτονικού κειμένου από το τυπογραφείο.  

Σελιδοποίηση, εκτύπωση & βιβλιοδεσία σε 8/σέλιδα.  

Για τη σελιδοποίηση απαιτούνται 3 προσχέδια με διαφορετικές γραμματοσειρές 

Για το εξώφυλλο 3 προσχέδια  

Τα κείμενα θα παραδοθούν στο τυπογραφείο σε ηλεκτρονική μορφή.  

Πριν την εκτύπωση απαιτείται δείγμα. 

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 40 
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εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού και τη λήψη/αποστολή του εκτυπώσιμου 

υλικού στην εταιρεία. 

 

 

Ο συντάκτης 

 

 
Στεφανία Τερζάκη 

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΛΕΥΡΗ 

 


