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ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της 

«προμήθειας βιβλιοδεσίας ληξιαρχικών βιβλίων» 

προϋπολογισμού 899,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας 

ανάθεση 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 
 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018. 

4) Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019. 

5) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 

προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και 

διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του 

Ν. 4412/2016. 

6) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 3731/2008. 

7) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με 

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

8) Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016. 

9) Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας. 

10) Τα από 22-04-2019 έγγραφα σύμβασης του Τμήματος Αστικής Κατάστασης 

και Ληξιαρχείου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

11) Την υπ’ αριθμ.: 413/9636/21-05-2019 προηγούμενη απόφαση μας, με την 

οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους 899,00 ευρώ από 

τον Κ.Α. 02.10.6615.005.  

 

 

ΑΔΑ: 6142Ω9Ι-Σ32



ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της «προμήθειας βιβλιοδεσίας ληξιαρχικών 

βιβλίων» προϋπολογισμού 899,00 ευρώ, συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 

24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  

Β. Εγκρίνουμε τα έγγραφα της σύμβασης (τεχνικές προδιαγραφές – 

ενδεικτικός προϋπολογισμός) της «προμήθειας βιβλιοδεσίας 

ληξιαρχικών βιβλίων», σύμφωνα με το  Παράρτημα.  

Η ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ  
 
Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας και αξίας των ληξιαρχικών  βιβλίων ως αρχειακού υλικού και 
σύμφωνα με τον νέο ληξιαρχικό νόμο 4144/2013 απαιτείται η βιβλιοδέτηση των ηλεκτρονικών 

καταχωρήσεων ανά έτος (αναλόγως με τον αριθμό των πράξεων) υπό την εξής προϋπόθεση: 
Η παραλαβή τους θα γίνει 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. 
 
 

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 

Είδος CPV Ποσότητα Καθαρή 

αξία 

ΦΠΑ Σύνολο 

Καλλιτεχνική βιβλιοδεσία σε 
ενδεικτικές διαστάσεις των 

βιβλίων  20*30cm. 

79971200-3 
 

29 τεμ. 725,00 

ευρώ 

24% 899,00ευρώ 

Τιμή μονάδας 25ευρώ/τεμ.      

 
       

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 2019 στον Κ.Α. 02.10.6615.005 με τίτλο 
«Βιβλιοδεσία (νέο)». 

 

 

                                                                         Σίνδος,   18-04 -2019 

 

 

        H Ληξίαρχος 

 

 

            Ζαβαροπούλου Καλλιόπη 
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