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Υπεύθυνος Επικοινωνίας  

 
ΈΧΟΝΤΑΣ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 
Α. Πόλεις και εξουσία στο ύστερο Βυζάντιο, 13ος-15ος αι. –  

Κέντρο Ερεύνης Μεσαιωνικού & Νέου Ελληνισμού - ΚΕΜΝΕ) 
H προσφορά είναι απαραίτητο να είναι συντεταγμένη με τιμές άνευ και με ΦΠΑ ανά 
μονάδα (16σέλιδο, τεμάχιο κλπ) και ανά στάδιο παραγωγής για τα εξής: 
1. Διαμόρφωση κειμένων 
2. Σκανάρισμα και επεξεργασία δέκα (10) έγχρωμων φωτογραφιών 
3. Σελιδοποίηση κειμένου 
4. Φιλμ-μοντάζ-ηλιοτυπίες ελέγχου 
5. Eκτύπωση  
6. Bιβλιοδεσία 
7. Σχεδιασμός εξωφύλλου 
8. Kόστος χαρτιού κειμένου  
9. Κόστος χαρτιού εξωφύλλου και τετράχρωμη εκτύπωση αυτού 
10. Διαμόρφωση και εκτέλεση τριών (3) τουλάχιστον τυπογραφικών διορθώσεων 
11. Δοκίμια εξωφύλλου 
 

Αυστηρή προϋπόθεση είναι να σημειωθούν τα ποσά ακολουθώντας τον 
συγκεκριμένο τύπο (1,2,3,..) χωρίς ΦΠΑ καθώς και το συνολικό κατά 
προσέγγιση κόστος της έκδοσης + ΦΠA. 

 
 

Β. Kοινωνίες της υπαίθρου στην ελληνοβενετική Ανατολή, 13ος-15ος αι.- 
Κέντρο Ερεύνης Μεσαιωνικού & Νέου Ελληνισμού - ΚΕΜΝΕ) 

H προσφορά είναι απαραίτητο να είναι συντεταγμένη με τιμές άνευ και με ΦΠΑ ανά 
μονάδα (16σέλιδο, τεμάχιο κλπ) και ανά στάδιο παραγωγής για τα εξής: 
1. Διαμόρφωση κειμένων 
2. Σελιδοποίηση κειμένου 
3. Φιλμ-μοντάζ-ηλιοτυπίες ελέγχου 
4. Eκτύπωση  
5. Bιβλιοδεσία 
6. Σχεδιασμός εξωφύλλου 
7. Kόστος χαρτιού κειμένου 
8. Κόστος χαρτιού εξωφύλλου και τετράχρωμη εκτύπωση αυτού 
9. Διαμόρφωση και εκτέλεση τριών (3) τουλάχιστον τυπογραφικών διορθώσεων 
10. Δοκίμια εξωφύλλου 
 

Αυστηρή προϋπόθεση είναι να σημειωθούν τα ποσά ακολουθώντας τον 
συγκεκριμένο τύπο (1,2,3,..) χωρίς ΦΠΑ καθώς και το συνολικό κατά 
προσέγγιση κόστος της έκδοσης + ΦΠA. 

 



 
 

Γ. Επετηρίδα τόμος 49ος έτους 2019,  
Κέντρο Ερεύνης  Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου -  ΚΕΙΕΔ, 

H προσφορά είναι απαραίτητο να είναι συντεταγμένη με τιμές άνευ και με ΦΠΑ ανά 
μονάδα (16σέλιδο, τεμάχιο κλπ) και ανά στάδιο παραγωγής για τα εξής: 
1. Στοιχειοθεσία κειμένου περίπου 80 χειρόγραφων σελίδων σχήματος A4 με 
πολυτονικό σύστημα, όπως επίσης και δυνατότητα πολυτονισμού μονοτονικών 
κειμένων (τιμή ανά 16σελιδο). 
2.  Επεξεργασία κεμένου 400 περίπου δακτυλόγραφων σελίδων σχήματος Α4 (τιμή 
ανά 16σελιδο) 
3. Διαμόρφωση και εκτέλεση τεσσάρων (4) τουλάχιστον τυπογραφικών διορθώσεων 
και ένα (1) για τυπωθήτω. 
4. Σελιδοποίηση κειμένου. 
5. Αμοιβή επιμελητή-διορθωτή ανά 16/σελίδο. 
6. Φιλμ, μοντάζ και ηλιοτυπίες ελέγχου 
7. Eκτύπωση 
8. Bιβλιοδεσία 
9. Kόστος χαρτιού 
10. Κόστος χαρτιού εξωφύλλου και εκτύπωση αυτού κατ' αποκοπήν 
11. Σχεδιασμός εξωφύλλου κατ' αποκοπήν 
12. Ανάτυπα ανά συγγραφέα (20) 
 

Αυστηρή προϋπόθεση είναι να σημειωθούν τα ποσά ακολουθώντας τον 
συγκεκριμένο τύπο (1,2,3,..) χωρίς ΦΠΑ καθώς και το συνολικό κατά 
προσέγγιση κόστος της έκδοσης + ΦΠA. 

 
 

Δ. «Αρχαίο δράμα και λαϊκή ηθική»,  
Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής & Λατινικής Γραμματείας – ΚΕΕΛΓ 

  
H προσφορά είναι απαραίτητο να είναι συντεταγμένη με τιμές άνευ και με ΦΠΑ ανά 
μονάδα (16σέλιδο, τεμάχιο κλπ) και ανά στάδιο παραγωγής για τα εξής: 
1. Αξία φιλμ, μοντάζ, ασπρόμαυρης εκτύπωσης, χαρτιού και βιβλιοδεσίας κατά 
τυπογραφικό 16σέλιδο. 
2. Κόστος εξωφύλλου. 
3. Κόστος τετραχρωμίας. 
 

Αυστηρή προϋπόθεση είναι να σημειωθούν τα ποσά ακολουθώντας τον 
συγκεκριμένο τύπο (1,2,3,..) χωρίς ΦΠΑ καθώς και το συνολικό κατά 
προσέγγιση κόστος της έκδοσης + ΦΠA. 

 

 
 

 
 

ΑΘΗΝΑ ............................................... 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 

(Σφραγίδα, Υπογραφή) 

 

 


