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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ  

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» 

 

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), αποφάσισε την έκδοση τριών τευχών του 
Επιστημονικού Περιοδικού «Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα», κατά τη διάρκεια του 2013, 
300 αντιτύπων ανά τεύχος, και για το λόγο αυτό παρακαλούμε να καταθέσετε την οικονομική 
σας προσφορά. 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ: 
1. Η ύλη του τεύχους θα ανέρχεται σε 3 περίπου τυπογραφικά δεκαεξασέλιδα (με 

δυνατότητα χρήσης ενός οκτασέλιδου). 
2. Ο αριθμός των αντιτύπων του θα είναι 300. 
3. Το χαρτί του σώματος του τεύχους θα είναι velvet 100 gr και η εκτύπωση θα είναι σε 

μονοχρωμία. 
4. Το χαρτί των 4 σελίδων του εξωφύλλου θα είναι velvet 260 gr και η εκτύπωση θα είναι 

σε διχρωμία. 
5. Η εκτυπωμένη επιφάνεια κάθε σελίδας διαστάσεων 19x26 cm θα είναι 16x23 cm.  
6. Ο οφθαλμός των τυπογραφικών στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 10 

στιγμών. Η εκτύπωση πρέπει να είναι ομοιόμορφη με καλής ποιότητας μελάνη. 
7. Η βιβλιοδεσία θα πρέπει να είναι επιμελημένη και κολλητή. 
 
Ολόκληρη η παραγωγική διαδικασία, μέχρι τη παράδοση των τευχών στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., 
περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:  
 
Εκτυπωτικές εργασίες – βιβλιοδεσία 
1. Σώμα τεύχους: Φωτοστοιχειοθεσία –σελιδοποίηση – μοντάζ. 
2. Εξώφυλλο: Φωτοστοιχειοθεσία – σελιδοποίηση – μοντάζ. 
3. Εκτύπωση σώματος. 
4. Εκτύπωση εξωφύλλου. 
5. Βιβλιοδεσία σώματος. 
6. Βιβλιοδεσία εξωφύλλου. 
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Για την οικονομική αξιολόγηση της προσφοράς, οι τιμές θα πρέπει να δοθούν ανά εργασία, 
και συγκεκριμένα: 
1. Φωτοστοιχειοθεσία – σελιδοποίηση – μοντάζ του σώματος του τεύχους ανά 

δεκαεξασέλιδο. 
2. Φωτοστοιχειοθεσία – σελιδοποίηση – μοντάζ ενός οκτασέλιδου του σώματος του 

τεύχους (σε περίπτωση ανάγκης χρήσης του). 
3. Φωτοστοιχειοθεσία – σελιδοποίηση – μοντάζ του εξωφύλλου. 
4. Εκτύπωση του σώματος σε μονοχρωμία ανά δεκαεξασέλιδο. 
5. Εκτύπωση ενός οκτασέλιδου του σώματος σε μονοχρωμία (σε περίπτωση ανάγκης 

χρήσης του). 
6. Εκτύπωση του εξωφύλλου σε διχρωμία. 
7. Βιβλιοδεσία του σώματος ανά δεκαεξασέλιδο. 
8. Βιβλιοδεσία του σώματος ανά οκτασέλιδο (σε περίπτωση ανάγκης χρήσης του). 
9. Βιβλιοδεσία του εξωφύλλου. 
10. Αξία χαρτιού για σώμα τεύχους: χαρτί velvet 100 gr ανά δεκαεξασέλιδο και ενός 

οκτασέλιδου (σε περίπτωση ανάγκης χρήσης του). 
11. Αξία χαρτιού για εξώφυλλο: χαρτί velvet 260 gr. 
 
Η αξία των εργασιών θα συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους εγγράφως στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
(Βενιζέλου 64, 6ος όροφος, 54631 Θεσσαλονίκη), μέχρι 10 Μαϊου 2013 και ώρα 12.00. 

 
 

Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο 


