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Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών των παρακάτω εκδόσεων:  

 

1. Παλίμψηστον τχ. 36  

2. Από τα πορτραίτα του Φαγιούμ στις Απαρχές της Τέχνης των Βυζαντινών Εικόνων (αγγλική έκδοση) 

3. Νικολάου Σταυρινίδη, Η τελευταία περίοδος της πολιορκίας του Μεγάλου Κάστρου 

4. Ημερολόγιο 2020 

5. Φοίβη Νιωτάκη: Των λουλουδιών το νάζι 

 

 
1) Περιοδικό Παλίμψηστον, τχ. 36 

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. 

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 200 ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού και τη λήψη/αποστολή του 

εκτυπώσιμου υλικού στην εταιρεία. 
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2) Από τα πορτραίτα του Φαγιούμ στις Απαρχές της Τέχνης των Βυζαντινών Εικόνων (αγγλική 

έκδοση) 

Σχήμα (σώμα) 14x20,5 εκατοστά (ξακρισμένο) 

Σελίδες 320 (20 τυπογραφικά) 

Εκτύπωση 4χρωμη 

Βιβλιοδεσία: Σκληρόδετο, χωρίς τζάκετ, ραφτό κολλητό, σελιδοδείκτης  

Εξώφυλλο: 14,4 x 21 εκ., τετράχρωμο, βερνίκι νερού (επικολλημένο στο σκληρό χαρτόνι) 

Χαρτί (εξφλ): Toile  λευκό 100gsm, εκτύπωση 4χρωμη ή Curious Matter Goya 

Χαρτί Σώματος: Munken Polar 150gsm ή GardaPat 13 / Bianka, Kiara 135gsm ή Arctic Volume 

150gsm 

Εσώφυλλα (2) Munken Polar 170gsm, εκτύπωση μονόχρωμη ή Rives Tactile Sensation Matt 

170gsm 

Αντίτυπα: 1000 τεμ. 

Το βιβλίο θα παραδοθεί στο τυπογραφείο από τον επιμελητή της έκδοσης σε ηλεκτρονική 

μορφή (pdf) στοιχειοθετημένο και σελιδοποιημένο (κλειστό αρχείο).  

Η παράδοση των ολοκληρωμένων βιβλίων θα γίνει στο Δήμο Ηρακλείου σε διάστημα 60 

ημερών από την παραλαβή του ηλεκτρονικού αρχείου από τον επιμελητή. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να παραδώσει στην υπηρεσία μετά το πέρας των εργασιών, τα ηλεκτρονικά αρχεία του 

βιβλίου. Τρεις διορθώσεις και αποστολή των τυπογραφικών δοκιμίων στον επιμελητή της 

έκδοσης. Εκτύπωση & βιβλιοδεσία συρραφής κλωστής στο τυπογραφείο.  

 

3) Νικολάου Σταυρινίδη: Η τελευταία περίοδος της πολιορκίας του Μεγάλου Κάστρου 

Έκταση: 13 δεκαεξασέλιδα 

Σχήμα: 21,5 X 14,5 

Εκτύπωση σώματος: 12 δεκαεξασέλιδα ασπρόμαυρη εκτύπωση, 1 δεκαεξασέλιδο έγχρωμο 

Στοιχειοθεσία σε μονοτονική γραφή, με υποσελίδιες σημειώσεις 

Χαρτί κειμένου: 100 gr σαμουά 

Χαρτί εξωφύλλου: Tintoretto 300 gr, σε τετραχρωμία με αυτιά. 

Εξώφυλλο: εκτύπωση σε τετραχρωμία. 

Σχεδιασμός μακέτας εξωφύλλου (θα απαιτηθεί δείγμα). 

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

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

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. 

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 200 ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού και τη λήψη/αποστολή του 

εκτυπώσιμου υλικού στην εταιρεία. 

 

4) Ημερολόγιο 2020 

Ημερήσιο ημερολόγιο έτους 2020, διάστασης 13Χ18,5 εκ., (κλειστό) κοσμημένο με έγχρωμες 

φωτογραφίες, μία στην αρχή κάθε μήνα, στα πρωτοσέλιδα και στο εξώφυλλο. 

Έκταση: 25 δεκαεξασέλιδα, έγχρωμη εκτύπωση. 
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Εξώφυλλο: πανόδετο, έγχρωμο, τυπωμένο με βαθυτυπία, με δυνατότητα εναλλαγής χρώματος 

ανά 300 αντίτυπα, με ενσωματωμένη υφασμάτινη κορδέλα. 

Εσωτερικά: Οι σελίδες είναι τυπωμένες μονόχρωμα, με μαύρο χρώμα, εκτός της αρχή κάθε 

μήνα και τα πρωτοσέλιδα που θα είναι τυπωμένες με έγχρωμες εικόνες, 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 2020, φάσεις της σελήνης, αλφαβητικό εορτολόγιο του 2019 και 

συνοπτικό ημερολόγιο των ετών 2019, 2020, 2021.  

Επεξεργασία φωτογραφιών προκειμένου να γίνει η ένθεσή τους. 

Σχεδιασμός μακέτας εξωφύλλου (θα απαιτηθεί δείγμα). 

Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη της σελιδοποίησης. 

Αντίτυπα: 600 

Τέσσερις διορθώσεις και αποστολή των τυπογραφικών δοκιμίων στον επιμελητή της έκδοσης, 

με δαπάνη του τυπογραφείου. Σελιδοποίηση, εκτύπωση & βιβλιοδεσία συρραφής κλωστής στο 

τυπογραφείο. Παράδοση των ολοκληρωμένων αντιτύπων στον Δήμο Ηρακλείου. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να παραδώσει στην υπηρεσία μετά το πέρας των εργασιών, και το ηλεκτρονικό αρχείο 

του βιβλίου. Παράδοση των ολοκληρωμένων αντιτύπων στο Δήμο Ηρακλείου σε 200 ημέρες 

από την υπογραφή του συμφωνητικού και τη λήψη/αποστολή του εκτυπώσιμου υλικού στην 

εταιρεία. 

 

5) Φοίβη Νιωτάκη: Των λουλουδιών το νάζι 

Αριθμός σελίδων: 72  

Διάσταση βιβλίου: 20,5 πλάτος X 17 ύψος εκ. 

Φωτογραφικό λεύκωμα με λεζάντες ή μικρά κείμενα κοσμημένο με εικόνες. 

Σκανάρισμα και επεξεργασία πρωτότυπων σχεδίων προκειμένου να γίνει η ένθεσή τους. 

Καλλιτεχνική επιμέλεια και σελιδοποίηση του εσωτερικού του βιβλίου. 

Σχεδιασμός μακέτας εξωφύλλου (θα απαιτηθεί δείγμα). 

Εκτύπωση σε τετραχρωμία. 

Εσωτερικό χαρτί: Velvet 170 gr 

Εξώφυλλο: Χαρτονόδετο, τετράχρωμη εκτύπωση, πλαστικοποίηση και τοπικό UV. 

Αντίτυπα: 1.000  

 Τέσσερις διορθώσεις και αποστολή των τυπογραφικών δοκιμίων στον επιμελητή της έκδοσης, 

με δαπάνη του τυπογραφείου. Σελιδοποίηση, εκτύπωση & βιβλιοδεσία συρραφής κλωστής στο 

τυπογραφείο. Παράδοση των ολοκληρωμένων αντιτύπων στον Δήμο Ηρακλείου. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να παραδώσει στην υπηρεσία μετά το πέρας των εργασιών, και το ηλεκτρονικό αρχείο 

του βιβλίου. Παράδοση των ολοκληρωμένων αντιτύπων στο Δήμο Ηρακλείου σε 200 ημέρες από 

την υπογραφή του συμφωνητικού και τη λήψη/αποστολή του εκτυπώσιμου υλικού στην 

εταιρεία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΡΙΣΤΕΑ Τ. ΠΛΕΥΡΗ 

 

 

Ο συντάκτης 

 

 

Στεφανία Τερζάκη 

Η προϊσταμένη Διεύθυνσης  

Παιδείας-Πολιτισμού & Νέας Γενιάς 

 

 


