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∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 
Για την κασετίνα όπου αναφέρετε ειδική χειροποίητη (θα είναι με καπάκι, με 
κορδονάκι, με κάποια extra επικόλληση); 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 

Η κασετίνα θα είναι χειροποίητη, λαμιναριστή, με καπάκι και κορδονάκι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 
Γράφετε στη σελ.29 στην α φάση <έρευνα,συγκέντρωση ιστορικών στοιχείων και 
φωτογραφικών ντοκουμέντων, συγγραφή κειμένων>.  
Θεωρώ ότι όλα αυτά θα μας δοθούν και εμείς θα τα επεξεργαστούμε. Σωστά; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 

Όχι. Ο Δήμος απλά θα υποδείξει στον ανάδοχο του έργου ποια τμήματα του 
βιβλίου χρήζουν βελτίωσης και ενημέρωσης. Η έρευνα, η συγκέντρωση των 
ιστορικών στοιχείων και των φωτογραφικών ντοκουμέντων, καθώς και η 
συγγραφή των κειμένων στα τμήματα του βιβλίου που χρήζουν βελτίωσης και 
ενημέρωσης θα γίνουν από την ερευνητική και συγγραφική ομάδα της αναδόχου 
εταιρείας. Σε δεύτερο χρόνο τα αποτελέσματα της έρευνας και τα κείμενα θα 
δοθούν στην ανάλογη επιτροπή του Δήμου για βελτίωση, μέχρι το στάδιο της 
τελικής έγκρισης. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
 
Όσον αφορά τις κινηματογραφικές λήψεις θα τις πραγματοποιήσουμε με δικό μας 
συνεργείο καθ’υπόδειξήν σας ή θα μας δοθούν από το αρχείο σας και θα κάνουμε 
απλά το μοντάζ και την προσαρμογή; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 
 
Οι κινηματογραφικές λήψεις θα πραγματοποιηθούν από συνεργείο της αναδόχου 
εταιρείας καθ'υπόδειξιν του Δήμου. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
 
Η βιβλιοδεσία του λευκώματος γίνεται στα 24 ή στα 31 CM; Δηλαδή το λεύκωμα 
είναι πλάγιο ή όρθιο;  



 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 
 
Η βιβλιοδεσία του λευκώματος θα γίνει στα 31 εκατοστά. Υπάρχει δείγμα της 
παλαιότερης έκδοσης που είχαμε πραγματοποιήσει στα γραφεία του Δήμου. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
 
Υπάρχει δείγμα για την συρταρωτή θήκη;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 
 
Η συρταρωτή θήκη θα γίνει με χαρτόνι βιβλιοδεσίας πάχους 2 χιλιοστών 
επενδεδυμένο με χαρτί 135 gr. Velvet με έγχρωμη εκτύπωση και 
πλαστικοποίηση. Δυστυχώς δεν υπάρχει δείγμα.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
 
Υπάρχει δείγμα για την κασσετίνα του DVD;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 
 
Δεν προβλέπεται από τον διαγωνισμό ειδική κασετίνα DVD, αλλά DVD box. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 7 
 
Όταν λέτε DVD box  εννοείτε dvd jewel box;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7 
 
Όχι, δεν εννοούμε jewel box. Ο διαγωνισμός αναφέρεται στο κλασικό μαύρο 
DVD box διαστάσεων 27,5 Χ 18,5 εκατοστά (ανοικτό) και πάχους περίπου 14 
χιλιοστών, με ειδική διάφανη εξωτερική θήκη για την τοποθέτηση εξωφύλλου-
οπισθοφύλλου.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 8  
 
Ζητάτε για δείγματα παρόμοιες εκδόσεις αυτοδιοικητικής ιστορίας Νομαρχιών, 
Δήμων ή περιφερειών των 5 τελευταίων ετών. 
Παρόμοιες εκδόσεις όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά έχουμε και θα σας 
αποστείλουμε καθώς και δείγμα χειροποίητης κασετίνας . 
Παρ όλα αυτά αν δεν αφορούν Νομαρχίες, Δήμους ή περιφέρειες τίθεται θέμα 
απόρριψης μας από το διαγωνισμό ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8 
 
Η διακήρυξη αναφέρει ότι απαιτούνται δείγματα τριών (3) τουλάχιστον 
παρόμοιων εκδόσεων αυτοδιοικητικής ιστορίας Νομαρχιών, Δήμων ή 
Περιφερειών των πέντε (5) τελευταίων ετών. 
 


