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                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Σίνδος,14/11/2014                                        
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  Αριθμ. Απόφ.:1206                                        
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                Αρ. Πρωτ.: 38878                                 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 13 
Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Πληροφορίες: Πιτσάνη Πετρούλα 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προϋπολογισμού 
Λογιστηρίου και Προμηθειών 
Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1, 
                      57400 Σίνδος. 

Τηλ.: 2310-586840 εσωτ.: 226 
Fax:  2310-586846 
E-mail: p.pitsani@dimosdelta.gr  

 
ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.448,40 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ. 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ :  

Έχοντας λάβει υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 και 13 του Ν.2286/95. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 του Ν. 2503/97. 

3) Την Υπ. Απόφαση 27319/18-7-2002,ΦΕΚ 945/Β. 

4) Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 4 και 23 παρ. 2 της με αριθμ. 11389/93 Υπουργικής 

Απόφασης (ΦΕΚ Β 185/93) «Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 86 & 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με 

την παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007. 

6) Την υπ’ αριθμ. 208/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα για την 

διάθεση της πίστωσης ποσού 1.448,40 στον Κ.Α. 02.10.6615.004. 

7) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, κατά 

κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π. 

8) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ με 

 

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας βιβλιοδεσία ληξιαρχικών βιβλίων του Δήμου 

Δέλτα, προϋπολογισμού 1.448,40 € με απευθείας ανάθεση. 

Β. Καθορίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας βιβλιοδεσία ληξιαρχικών βιβλίων του 

Δήμου Δέλτα σύμφωνα με το παράρτημα Α’. 

Γ. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με νέα απόφαση, αφού προηγηθεί η γνωμοδότηση της 

επιτροπής αξιολόγησης. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 

 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
                                                                                                      
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  

 
Λόγω της πολύχρονης χρήσης των  Ληξιαρχικών Βιβλίων επί σειρά ετών τα οποία τηρούνται στο 
Δήμο μας από το 1931 , παρατηρείται  εμφανή φθορά αυτών,  με αποτέλεσμα να υπάρχει 
κίνδυνος καταστροφής  ληξιαρχικών γεγονότων. 
Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας και αξίας των βιβλίων ως αρχειακού υλικού και όχι μόνο απαιτείται 
άμεσα η βιβλιοδεσία τους υπό την εξής προϋπόθεση: 
Η παραλαβή τους θα γίνεται σταδιακά από το γραφείο Ληξιαρχείου και παρουσία της Ληξιάρχου 
και του προμηθευτή θα φυλλομετρείται το κάθε βιβλίο χωριστά και θα υπογράφεται πρωτόκολλο 
παραλαβής. Στο έντυπο του πρωτοκόλλου παραλαβής θα προσδιορίζεται επακριβώς ο χρόνος 
επιστροφής (με απόκλιση 1-2 ημερών το πολύ) και η δέσμευση για την ευθύνη μεταφοράς και 
επιστροφής του υλικού σε άρτια κατάσταση. 
Το σύνολο των βιβλίων της ΔΕ Εχεδώρου έχει βιβλιοδετηθεί. Υπολείπονται μόνο 12 βιβλία 
Ληξιαρχείου & 5 μεγάλα Δημοτολογίου. 
Όσο αφορά την ΔΕ Χαλάστρας τα βιβλία που πρέπει να βιβλιοδετηθούν είναι στο σύνολο 41. 
Επίσης σύμφωνα με τον νέο ληξ/κό νόμο 4144/2013 απαιτείται και η βιβλιοδέτηση των νέων 
ηλεκτρονικών καταχωρήσεων ανά 250 φύλλα. (περίπου 10 βιβλία ανά έτος και για τις 3 Δημοτικές 
Ενότητες). 
 
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 

Είδος CPV Ποσότητα Δαπάνη Σύνολο 
Καλλιτεχνική βιβλιοδεσία σε 
ενδεικτικές διαστάσεις των βιβλίων  
20*30cm ,25*35cm ,30*40cm 
54,5*41,5cm. . 

79971200-3 
 

68 τεμ. 20,00 1.360,00 

   ΦΠΑ  6.5%      88,40 

   Συνολική 
δαπάνη 

1.448,40 

 
  
      Τα υπό προμήθεια είδη, θα παραδίδονται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες 
της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου. 
       Η παράδοση θα γίνεται εντός των ορίων του Δήμου Δέλτα και συγκεκριμένα στον τόπο που 
θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές  
εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει και την τιμή μεταφοράς και παράδοσης στην 
οριστική  θέση, των υπό προμήθεια υλικών. 
     Η οφειλή θα αντιμετωπιστεί  από δαπάνες  που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 
Δήμου Δέλτα (ίδιοι πόροι / ΟΤΑ)  έτους 2014 στον Κ.Α. 02.10.6615.004 με τίτλο «Βιβλιοδεσία 
ληξιαρχικών βιβλίων». 

Σίνδος,   21-10 -2014 
 
 

H ληξίαρχος 
 
 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
Ζαβαροπούλου Καλλιόπη 
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