
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Μακρυχώρι, 14-04-2015 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ              Αριθµ. Πρωτ. 3547 
∆ΗΜΟΣ  ΤΕΜΠΩΝ  
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 
 

Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η    Αριθµ.    633/2015 
 
Ο  ∆ήµαρχος Τεµπών  έχοντας υπόψη: 
 
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010 
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/06 
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν 3731/08 
4.- Το άρθρο 83 του Ν. 2362/95 
5.- Την αριθµ. 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291 Β/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών περί 
χρηµατικών ορίων 
6.- Την αρίθµ. 27/2015 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία διατέθηκε  πίστωση 
ποσού 500,00 € σε βάρος του Κ.Α 02.15.6615 του προϋπολογισµού εξόδων έτους 2015 για 
εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις      
7.- Την µε αρίθµ  250/2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης, 
8.- Τα τεύχη παροχής υπηρεσίας. 
9.- Το γεγονός ότι η παροχή υπηρεσίας είναι µέχρι 24.600,00 € µε  το ΦΠΑ 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Α.-Την ανάθεση παροχής υπηρεσίας: εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις στην εταιρεία 

Βιβλιοδετείο Σανής Σ. ∆ηµήτριος ΣΙΑ ΟΕµε απευθείας ανάθεση έναντι του ποσού 500,00 € µε 
το ΦΠΑ. 

Β.- Εγκρίνουµε τα τεύχη της ανωτέρω υπηρεσίας   
 
 
 
 

Ο ∆ήµαρχος Τεµπών 
 
 
 

   Κων/νος Κολλάτος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ         
∆ΗΜΟΣ  ΤΕΜΠΩΝ  
 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΑΡΘΡΟΝ 1ο  

Ισχύουσες διατάξεις 
 

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/06, όπως αυτές ισχύουν µε το Ν. 4281/2014 
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν 3731/08. 

3-  Το άρθρο 83 του Ν. 2362/95. 

ΑΡΘΡΟΝ 2ο  Αντικείµενο 
 

Με την παρούσα εργασία προβλέπεται να γίνει µια εργασία συντήρησης που θα αφορά στην 

φροντίδα κι επιµέλεια παλιών βιβλίων κι εκδόσεων, που ανήκουν στο ∆ήµο και συγκεντρώθηκαν 

και κατά τις εργασίες διαµόρφωσης του υπάρχοντος κτιρίου ∆ηµαρχείου κι αναφέρονται στον 

πίνακα εκδόσεων που ακολουθεί. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, τα εν λόγω βιβλία και οι 

εκδόσεις θα αρχειοθετηθούν προς επίδειξη και/ή δανεισµό στις δηµοτικές βιβλιοθήκες, ανάλογα µε 

το θέµα και την περιοχή ενδιαφέροντός τους. ∆εδοµένου ότι ο κατάλογος των εκδόσεων που 

συγκεντρώθηκαν χρήζει ειδικής επιµέλειας και φροντίδας -είτε µε βιβλιοδεσία, είτε µε καθάρισµα - 

ο ∆ήµος Τεµπών προτίθεται να αναθέσει την εν λόγω εργασία σε βιβλιοδετείο. 

Τίτλος / έκδοση / έτος Ένδειξη εργασιών 

Χειρόγραφό ηµερολόγιο του 
Ελληνοδιδάσκαλου Αθ. ∆ουµακή 
1887 από τους βαλκανικούς 
πολέµους.  

(δέσιµο σελίδων 45σελ.Χ21 εκ. 
 όχι αλλαγή εξώφυλλου 
συντήρηση  & δέσιµο ) 

Χειρόγραφο ηµερολόγιο   από το 
µπακάλικο του Καραβασίλη 
(δεφτέρι) Α3 µέγεθος 395  σελ. 
Χ40 εκ. 

 (Όχι αλλαγή εξωφύλλου, 
συντήρηση  & δέσιµο) 

3 χειρόγραφα βιβλία 

Ειρµολόγιον 1753 /µερική 
διάγνωσις ……∆αµασκηνου 
Αρχιερέως του Σταδιτου 1753 300 
σελ.  Χ 16,5 εκ.  

(Όχι αλλαγή εξωφύλλου, 
συντήρηση & δέσιµο) 

Η Πελασγίς Λάρισα και η αρχαία 
Θεσσαλία, Θεόδωρου ∆. Αξενίδου, 
Τυπογραφείον Α. Σιδέρη 1947 

(βιβλιοδεσία, καθάρισµα, 
συντήρηση) 

Η Πελασγίς Λάρισα και η αρχαία 
Θεσσαλία Β', Θεόδωρου ∆. 
Αξενίδου, Τυπογραφείον Α. Σιδέρη 
1949 

(βιβλιοδεσία, καθάρισµα, 
συντήρηση) 

4 βιβλία τοπικά 
ιστορικά και 
λαογραφικά 

Κοινοτικόν Εγκόλπιον, Νίκου 
Θάνου τ.ν. Γραµµατέως 
Κοινότητος, Έκδοσις Εφηµερίδος 
"ΚΟΙΝΟΤΗΣ" 

(βιβλιοδεσία, καθάρισµα, 
συντήρηση) 
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Θεσσαλικά Χρονικά Τόµος 14ος 
1981-1982, ∆ελτίο της Ιστορικής 
και Λαογραφικής Εταιρείας των 
Θεσσαλών, 1982 

(βιβλιοδεσία, καθάρισµα, 
συντήρηση) 

Η επανάσταση των αγγέλων /Φρανς 
Ανατολ /188 σελ.Χ16 εκ.  (συντήρηση & δέσιµο) 

Γερµανική γραµµατική 1891 206 
σελ. Χ 22 εκ.  (συντήρηση & δέσιµο) 

Συνθετικαί ασκήσεις 1923 128 
σελ.Χ 20 εκ.  

(εξώφυλλο συντήρηση  & 
δέσιµο) 

∆ικαστικός οργανισµός 1894 734 
σελ.Χ 14 εκ.  

(εξώφυλλο συντήρηση  & 
δέσιµο) 

Γαλλική χρηστοµάθεια 1920 
120σελ.Χ 20εκ.  

(εξώφυλλο συντήρηση  & 
δέσιµο) 

Μια βραδεία µε το φεγγάρι 1926 
111σελ.Χ 16 εκ.  (συντήρηση & δέσιµο) 

Τυφλός µουσικός  128 σελ/Χ 16 εκ.  
(εξώφυλλο, συντήρηση  & 
δέσιµο)   

Μπετόβεν 1919 97 σελ. Χ 18,5 εκ.  
(εξώφυλλο, συντήρηση  & 
δέσιµο)   

Οµήρου ιλιας 1925 405 σελ.Χ 25 
εκ.  

(εξώφυλλο, συντήρηση  & 
δέσιµο)   

Οράτιου ωδαι  1916 143 σελ. Χ 
20εκ. 

(εξώφυλλο, συντήρηση  & 
δέσιµο) 

Ήλιος  1901  98 σελ.Χ 18  (συντήρηση & δέσιµο) 

Ευριπίδη Ιφιγένεια   464 σελ/Χ  25 
εκ.  

(εξώφυλλο, συντήρηση  & 
δέσιµο) 

Αιώνιος σύζυγος/Ντοστογιέφσκι  
 1921 259 σελ.Χ16εκ.  

(εξώφυλλο, συντήρηση  & 
δέσιµο) 

Βίβλος στα γαλλικά 1930 245 
σελ.Χ18 εκ.  (συντήρηση & δέσιµο) 

Γοβδελλας/  Τηλεµαχου  τυχαι . 
1803   880 σελ.Χ19 εκ.  

(εξώφυλλο, συντήρηση  & 
δέσιµο) 

Ποιητική 320 σελΧ18 εκ. (εξώφυλλο, συντήρηση  & 
δέσιµο) 

17 βιβλία τσέπης 
λογοτεχνίες του 18ου -

19ου αιώνα 

Γραµµατική τεχνολογική της 
αρχαίας ελληνικής γλώσσης 1841 
312Χ21 εκ.  (συντήρηση & δέσιµο) 

  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Μακρυχώρι  14-04-2015 
Ο ∆ήµαρχος Τεµπών       Ο συντάξας 
 
Κων/νος Κολλάτος  
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