
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                 Αρ. Πρωτ.: 60545/19.7.2018 

ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ: ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 

 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

 

Σύμφωνα με: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί της Νέας Αρχιτεκτονικής της 

Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.  

 Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων και 

προμηθειών.  

 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.  

 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.  

 Την με αρ. πρωτ 31727/23-3-2016 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των Αντιδημαρχών 

και Εντεταλμένων Συμβούλων και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτούς και την με αρ. 

πρωτ. 58120/01-6-2016 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης της αρμοδιότητας υπογραφής 

στους Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου. 

 Την πίστωση του Κ.Α. 15-6615.002 με τίτλο «Βιβλιοδεσία παλιών και νέων εφημερίδων 

και περιοδικών της Β.Δ.Β.», του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 

2018. 

 Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την 

αριθμ. Α-1136/7/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 Την με αριθμ.: 775/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση 

πίστωσης του ποσού των 8000,00 €, με Κ.Α. 15-6615.002 και τίτλο «Βιβλιοδεσία παλιών 

και νέων εφημερίδων και περιοδικών της Β.Δ.Β.» 

 

Αποφασίζει 

Α. Την έγκριση διενέργειας της εργασίας για τη βιβλιοδεσία των εφημερίδων και των 

περιοδικών της «Β.Δ.Β.». 
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Β. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής :  

 

Βιβλιοδεσία για την προστασία, διατήρηση, διάσωση, διαφύλαξη και αρχειοθέτηση, του 

έντυπου ημερήσιου τύπου. 

Αναλυτικά εργασίες για τη βιβλιοδεσία τόμων εφημερίδων της βιβλιοθήκης :  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 

1) Κόλλημα των τόμων με αναγνωρισμένη ως προς την ποιότητα κόλλα βιβλιοδεσίας και 

επένδυση αυτών με λινή λωρίδα πανιού (τέλα). Επίσης χρησιμοποίηση σπάγκου στη ράχη 

κάθε τόμου, όπου καθίσταται ανάγκη. 

2) Το εξώφυλλο να αποτελείται από Α΄ κατηγορίας σκληρό χαρτόνι βιβλιοδεσίας (greybeard), 

σε διάφορα πάχη ανάλογα με το μέγεθος του τόμου, ενδεδυμένο με ειδικό χαρτόπανο 

βιβλιοδεσίας (διαφόρων χρωμάτων). 

3) Η ράχη του κάθε τόμου να είναι ντυμένη εξωτερικά με ειδικό πανί βιβλιοδεσίας όπου θα 

αναγράφεται ο τίτλος του κάθε τόμου. 

Οι παραπάνω εργασίες πρέπει να είναι σύμφωνες παρόμοιων εργασιών βιβλιοδεσίας που 

υπάρχουν στη βιβλιοθήκη μας. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά του υλικού από και προς τη βιβλιοθήκη. 

 

Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, 

στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία 

θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6615.002 και τίτλο «Βιβλιοδεσία παλιών και νέων εφημερίδων και 

περιοδικών της Β.Δ.Β.» του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2018 

και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Δ. Η πληρωμή θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, και την υποβολή των νόμιμων 

παραστατικών. 

 

 

 

Αριστέα Τ. Πλεύρη 
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