
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020. 

 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  ΠΙΝΑΚΑ ΑΡΡΕΝΩΝ 
 

 
Α/Α 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ € 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
1 

 
ΦΥΛΛΑ Α3 
Τα οποία θα  
βιβλιοδετηθούν 

 
30,00 

 
ΤΟΜΟΙ  4 

Α. Οι 4 τόμοι θα βιβλιοδετηθούν για το έτος 2004 με εξώφυλλο 
δερματόδετο μαύρο με χρυσοτυπία στη ράχη 
«ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΟΥΣ 2004». 
 
Η Βιβλιοδεσία αφορά σε φύλλα διαστάσεων 40Χ29εκ.(Α3). 
Η ράχη κάθε αντιτύπου θα γίνει με συγκόλληση των τυπογραφικών 
φύλλων με χαρτόκολλα βιβλιοδεσίας εύκαμπτη για να εξασφαλιστεί η 
αντοχή στη χρήση των πολυσέλιδων τόμων και στη ράχη θα 
ενισχύονται με βιβλιοδετική τέλλα. 
Η παράδοση των φύλλων Α3 προς βιβλιοδέτηση και η παραλαβή τους 
σε τόμους μπορεί να γίνει τμηματικά ή και με μία φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας και σε συνεννόηση με τον προμηθευτή.  

 
Ενδεικτικό κόστος βιβλιοδεσίας στρατολογικού πίνακα: 30,00 € Χ 4 τεμ. βιβλία = 120,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ 
 

 
Α/Α 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ € 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
1 

 
ΦΥΛΛΑ Α3 
Τα οποία θα 
βιβλιοδετηθούν 

 
30,00 

 
 

 
ΤΟΜΟΙ 4 

Α. Οι 4 τόμοι θα βιβλιοδετηθούν για το έτος 2019 με εξώφυλλο 
δερματόδετο μαύρο με χρυσοτυπία στη ράχη «ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ 
ΕΤΟΣ 2019». 
  
Η Βιβλιοδεσία αφορά σε φύλλα διαστάσεων  
43Χ31 εκ.(Α3). 
Η ράχη κάθε αντιτύπου θα γίνει με συγκόλληση των τυπογραφικών 
φύλλων με χαρτόκολλα βιβλιοδεσίας εύκαμπτη για να 
εξασφαλιστεί η αντοχή στη χρήση των πολυσέλιδων τόμων και στη 
ράχη θα ενισχύονται με βιβλιοδετική τέλλα.  
Η παράδοση των φύλλων Α3 προς βιβλιοδέτηση και η παραλαβή 
τους σε τόμους μπορεί να γίνει τμηματικά ή και με μία φορά 
ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και σε συνεννόηση με τον 
προμηθευτή.  

  
 

Ενδεικτικό κόστος βιβλιοδεσίας μητρώου αρρένων: 30,00 € Χ 4 τεμ. βιβλία  = 120,00 €,  
χωρίς Φ.Π.Α. 24% 
 

Α. Συνολικό κόστος δαπάνης για τη βιβλιοδέτηση στρατολογικού πίνακα και μητρώου αρρένων: 

 
120,00 € + 120,00 € = 240,00 €,  χωρίς Φ.Π.Α. 24%. 

 
 
 
 
 
 
 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ 
 

 
Α/Α 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ € 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
1 

 
ΦΥΛΛΑ Α4 

Τα οποία θα 
βιβλιοδετηθούν 

 
         15,00 

 
 

 
ΤΟΜΟΙ   5 

Α. Ο 1
ος

 τόμος θα βιβλιοδετηθεί για το έτος 2015 με εξώφυλλο 
δερματόδετο μαύρο με λευκή αυτοκόλλητη ετικέτα στο 
εμπροσθόφυλλο 64 σελίδων. 
Β. Ο 2

ος 
τόμος θα βιβλιοδετηθεί για το έτος 2016 με εξώφυλλο 

δερματόδετο μαύρο με λευκή αυτοκόλλητη ετικέτα στο 
εμπροσθόφυλλο 184 σελίδων. 
Γ. Ο 3

ος 
τόμος θα βιβλιοδετηθεί για το έτος 2017 με εξώφυλλο 

δερματόδετο μαύρο με λευκή αυτοκόλλητη ετικέτα στο 
εμπροσθόφυλλο 145 σελίδων. 
Δ. Ο 4

ος
 τόμος θα βιβλιοδετηθεί για το έτος 2018 με εξώφυλλο 

δερματόδετο μαύρο με λευκή αυτοκόλλητη ετικέτα στο 
εμπροσθόφυλλο 203 σελίδων. 
Ε. Ο 5

ος
 τόμος θα βιβλιοδετηθεί για το έτος 2019 με εξώφυλλο 

δερματόδετο μαύρο με λευκή αυτοκόλλητη ετικέτα στο 
εμπροσθόφυλλο 240 σελίδων. 
 
Η Βιβλιοδεσία αφορά σε φύλλα διαστάσεων 21Χ29,7εκ.(Α4). 
Η ράχη κάθε αντιτύπου θα γίνει με συγκόλληση των τυπογραφικών 
φύλλων με χαρτόκολλα βιβλιοδεσίας εύκαμπτη για να εξασφαλιστεί η 
αντοχή στη χρήση των πολυσέλιδων τόμων και στη ράχη θα 
ενισχύονται με βιβλιοδετική τέλλα.  
Η παράδοση των φύλλων Α4 προς βιβλιοδέτηση και η παραλαβή τους 
σε τόμους μπορεί να γίνει τμηματικά ή και με μία φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας και σε συνεννόηση με τον προμηθευτή.  

 
Ενδεικτικό κόστος βιβλιοδεσίας πολιτογραφήσεων : 15,00 € Χ 5 τεμ. βιβλία = 75,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24% 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΤΕΚΝΩΝ 

 
Α/Α 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ € 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
1 

 
ΦΥΛΛΑ Α4 

Τα οποία θα 
βιβλιοδετηθούν 

 
15,00 

 

 
ΤΟΜΟΙ   5 

Α. Ο 5 τόμοι θα βιβλιοδετηθούν για το έτος 2019 με εξώφυλλο 
δερματόδετο μαύρο με λευκή αυτοκόλλητη ετικέτα στο 
εμπροσθόφυλλο. 
Οι πέντε (5) τόμοι θα είναι 100 σελίδων. 
Η Βιβλιοδεσία αφορά σε φύλλα διαστάσεων 21Χ29,7εκ.(Α4). 
Η ράχη κάθε αντιτύπου θα γίνει με συγκόλληση των τυπογραφικών 
φύλλων με χαρτόκολλα βιβλιοδεσίας εύκαμπτη για να εξασφαλιστεί η 
αντοχή στη χρήση των πολυσέλιδων τόμων και στη ράχη θα ενισχύονται 
με βιβλιοδετική τέλλα.  
Η παράδοση των φύλλων Α4 προς βιβλιοδέτηση και η παραλαβή τους 
σε τόμους μπορεί να γίνει τμηματικά ή και με μία φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας και σε συνεννόηση με τον προμηθευτή.  

 

Ενδεικτικό κόστος βιβλιοδεσίας προσδιορισμού επωνύμων: 15,00 ευρώ Χ 5 τεμ. βιβλία = 75,00 €, 
χωρίς Φ.Π.Α. 24% 
 

B. Συνολικό κόστος δαπάνης για τη βιβλιοδέτηση πολιτογραφήσεων  και στελεχών πράξεων 

προσδιορισμού επωνύμων τέκνων: 75,00 € + 75,00 € = 150,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24% 

 

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ: 240,00 € + 150,00 € = 390,00 €,  
χωρίς Φ.Π.Α.24%. 
 
 



                                                             ΤΜΗΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ 

 
ΕΠΑΝΑΣΥΡΑΦΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Α/Α 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ € 
ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 25,00 66 
Βιβλιοδέτησης παλαιότερων κατεστραμμένων βιβλίων των οποίων οι πράξεις θα 
πρέπει να αποσυρραφθούν και να δεθούν ξανά εκ νέου.  Για τα βιβλία αυτά 
ισχύουν οι προαναφερόμενες προδιαγραφές. 

 
 

Κόστος βιβλιοδεσίας Ληξιαρχείου: 20,00 € Χ 56 τόμους  = 1.120,00 € (Δ),  χωρίς Φ.Π.Α. 24% 
                                                                 25,00 € Χ 66 τόμους  = 1.650,00 € (Ε),   χωρίς Φ.Π.Α. 24% 

 

ΣΤ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ 
 1.120,00 € (Δ) + 1.650,00 € (Ε) = 2.770,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΤΟΜΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΟΜΟΥ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ € 
ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 
ΒΙΒΛΙΑ ΛΠ 
ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ 

20,00 26 
 Η βιβλιοδεσία θα γίνει πανόδετη, κατά τρόπο όμοιο, σε σχήμα 

χρώμα και εργασία με το δείγμα της Υπηρεσίας (Τόμοι 13/2019 
ΛΠΓ , 10/2019 ΛΠΘ & 3/2019 ΛΠΓΑΜΟΥ) 

 Ο κάθε τόμος που θα βιβλιοδετηθεί θα περιλαμβάνει 250 
Ληξιαρχικές διαστάσεων Α4 

 Το σύνολο των φύλλων ανά βιβλίο θα είναι από 250 έως και 350 
κατ’ ανώτερο 

 Το υλικό, τόσο της επένδυσης όσο και του κεφαλαριού, θα είναι 
άριστης ποιότητας, ευρωπαϊκό ή εφάμιλλο εγχώριο, όμοιο με 
εκείνο των προαναφερόμενων δειγμάτων. 

  Όσον αφορά στα χρώματα του υλικού της επένδυσης, δεν πρέπει 
να διαφέρει από εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 
βιβλιοδεσία των προηγούμενων τόμων (δείγματα τόμοι 13/2019 
ΛΠΓ , 10/2019 ΛΠΘ & 3/2019 ΛΠΓΑΜΟΥ). Αναλυτικά τα χρώματα 
των εξωφύλλων θα είναι ανάλογα με το είδος α)μπορντό για τις 
ΛΠ Γέννησης, β)καφέ για τις ΛΠ θανάτου και γ)πράσινο για τις ΛΠ 
Γάμου 

  Για τα εσώφυλλα θα χρησιμοποιηθεί χαρτί λευκό 120 γρ. 

 Η ράχη κάθε αντιτύπου θα γίνει με τη συγκόλληση των 
τυπογραφικών φύλλων με χαρτόκολλα βιβλιοδεσία εύκαμπτη για 
να εξασφαλιστεί η αντοχή στη χρήση των πολυσέλιδων τόμων και 
στη ράχη θα ενισχύονται με βιβλιοδετική τέλλα 

 Τα διακριτικά χαρακτηριστικά στους τόμους (τόσο στη ράχη όσο 
και στο εξώφυλλο θα γραφούν με χρυσοτυπία, σύμφωνα με τα 
δείγματα (Τόμοι 13/2019 ΛΠΓ , 10/2019 ΛΠΘ & 3/2019  ΛΠΓΑΜΟΥ) 

 Το χαρτόνι θα είναι άριστης ποιότητας, το δε πάχος θα είναι το 
Νο.14 περίπου (2,6 mm) 

 Η παραλαβή – παράδοση των Ληξιαρχικών πράξεων θα γίνεται 
σταδιακά και σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 2020. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται εγγράφως από 
την Υπηρεσία 2 ημέρες πριν την παραλαβή των ΛΠ και θα πρέπει 
να επιστρέφει τις βιβλιοδετημένες Ληξιαρχικές πράξεις 3 
εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή τους  

 Ο προμηθευτής υποχρεούνται πριν την κατάθεση προσφοράς να 
προσέλθει στο Ληξιαρχείο Θεσσαλονίκης προκειμένου να 
μελετήσει τις προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές  βιβλιοδεσίας  

2 
ΒΙΒΛΙΑ ΛΠ 
ΘΑΝΑΤΩΝ 

20,00 17 

3 
ΒΙΒΛΙΑ ΛΠ 
ΓΑΜΩΝ 

20,00 10 

4 
ΒΙΒΛΙΑ ΛΠ 
ΣΥΜΦΩΝΩΝ 
ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 

20,00 2 

5 ΒΙΒΛΙΟ 
ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

20,00 1 

 



 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ  
 
390,00 € (Γ) + 2.770,00 € (ΣΤ) = 3.160,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. 24%  
 
 
 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.160,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 758,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ  3.918,40 € 
 
 
 
 

Ο Συντάξας                       Ο αν. Προιστάμενος Τ.Γ.Π.Δ.Υ                     Ο Προιστάμενος Διεύθυνσης  
                                                                                                              Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών 
 
 
Κ. Δεληφυσέκης                              Ι. Τσεσμετζής                                                 Γ. Γκαϊδατζής     


