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ΠΡΟΣ: 
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
 
 
ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για το τμήμα 1 του διαγωνισμού 02/ΚΜ/2021 
 
Σε συνέχεια των ερωτημάτων που τέθηκαν αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
τμήματος 1 του διαγωνισμού 02/ΚΜ/2021, με τίτλο “Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Εκτύπωσης 
Εντύπων”, διευκρινίζονται τα εξής: 
• Ερώτημα 1: Ποιότητα και βάρος χαρτιού για όλα τα έντυπα (κειμένου και εξωφύλλου) και τον 

χάρτη. 
Απάντηση:  
Το χαρτί είναι Velvet σε όλα τα έντυπα 
Έντυπο για όλες τις περιοχές (Ελληνική και Αγγλική έκδοση) 
Χαρτί εσωτερικό :170 gr  
Χαρτί εξωτερικό : 250 gr  
 
Έντυπα για Κερκίνη (Ελληνική, Αγγλική και Γερμανική έκδοση) 
Χαρτί εσωτερικό :170 gr  
Χαρτί εξωτερικό : 250 gr  
 
Χάρτης (Ελληνική, Αγγλική και Γερμανική έκδοση) 
Εκτύπωση: τετραχρωμία, διπλή όψη 
Χαρτί:150 γρ 
Βιβλιοδεσία: δίπλωμα (5 διπλώματα κάθετα και 1 δίπλωμα οριζόντια) 
 
Οικολογική πάνινη τσάντα 
Χρώμα μπεζ  
Τύπωμα μεταξοτυπία στη μία όψη – 2 χρώματα  
 
Έντυπα Δοϊράνη (Ελληνική και Αγγλική έκδοση) 
Χαρτί:170 gr 
 
Βιβλίο οδηγός Δοϊράνης  
Χαρτί:115 gr εσωτερικό (εκ παραδρομής αναφέρεται ως 170 gr στην διακήρυξη -σελ 47), 300 
gr εξώφυλλα. Βιβλιοδεσία : Ραφτό -κολλητό. Επεξεργασία: ολικό βερνίκι στο εξώφυλλο 
 
Για τις υπόλοιπες περιοχές χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης, από ένα 
τετρασέλιδο έντυπο (συνολικά 5 διαφορετικά έντυπα, ένα για κάθε μία από τις περιοχές – 
(Καταρράκτες Ζεστών Νερών -Σιδηρόκαστρο, Όρβηλος, Λαϊλιάς-Μενοίκιο, Παγγαίο, Εκβολές 
Στρυμόνα)  
Εκτύπωση: 4χρωμία  
Χαρτί:170 gr, Βιβλιοδεσία : δίπλωμα 
 

• Ερώτημα 2: Τα εξώφυλλα όλων των εντύπων και του βιβλίου (οδηγός) θα έχουν 
πλαστικοποίηση; 
Απάντηση: Όχι. Όλα τα έντυπα είναι χωρίς πλαστικοποίηση  



 

 

 
• Ερώτημα 3: Τελικό μέγεθος διπλωμένου χάρτη και είδος διπλώματος 

Απάντηση: Διαστάσεις: 40χ58 ανοιχτό (20X11,6 κλειστό) 
Βιβλιοδεσία: δίπλωμα (5 διπλώματα κάθετα και 1 δίπλωμα οριζόντια) 
 

• Ερώτημα 4: H οικολογική τσάντα θα έχει εκτύπωση και αν ναι, πόσα χρώματα; 
Απάντηση: Ναι, θα έχει μεταξοτυπία στη μία όψη – 2 χρώματα. 
 

• Ερώτημα 5: Tα τετρασέλιδα έντυπα πως θα βιβλιοδετηθούν; με καρφίτσα; 
Απάντηση: Βιβλιοδεσία : δίπλωμα. 
 

• Ερώτημα 6 : Με δεδομένο ότι θα παραδοθούν στον ανάδοχο ψηφιακά επεξεργάσιμα αρχεία 
των εντύπων να υποθέσουμε ότι τα έντυπα είναι ήδη σχεδιασμένα? 
Απάντηση:  
Στη σελίδα 46 της διακήρυξης αναφέρει ότι...”Εκτός από την έντυπη μορφή θα παραδοθούν 
και τα αντίστοιχα ψηφιακά αρχεία σε μορφή Adobe InDesign, Adobe Illustrator (ανάλογα με το 
έντυπο) και σε pdf μορφή επεξεργάσιμη. Όλα τα ψηφιακά αρχεία θα είναι πλήρως 
επεξεργάσιμα (όχι κλειδωμένα).” Γίνεται σαφές ότι τα ψηφιακά αρχεία θα παραδοθούν από τον 
Ανάδοχο του έργου προς την Αναθέτουσα Αρχή, μαζί με το έντυπο υλικό.  
 
Επιπλέον, στην περιγραφή των υπηρεσιών στην ίδια σελίδα, αναφέρεται: «Οι υπηρεσίες 
αφορούν τον σχεδιασμό και παραγωγή διαφόρων εντύπων του Φορέα καθώς και την 
παραγωγή και εκτύπωση κατάλληλων banner». Είναι σαφές ότι και ο σχεδιασμός των 
εντύπων (το δημιουργικό τμήμα των υπηρεσιών), περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του 
ανάδοχου. 

 
 
 
 
Συνημμένα: 
 
Εσωτερική Διανομή 
1.Χρονολογικό Αρχείο 
2.Αρχείο 

Με εντολή Δ.Σ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

 
 

Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΖΗΡΙΔΗΣ 
Δασολόγος 
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