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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ 
ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
Κ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 
                                                                                                         
                                                                                                                                                                                 
Αθήνα 22-6-2020 
 
 
 

ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΔΙ Γιεύθςνζηρ Αζηικήρ Καηάζηαζηρ  ΔΣΩΝ 2021-22 

 
 
Πεπιεσόμενα: 
Πεπιγπαθή Ανηικειμένος 
ςνολικόρ Πποϋπολογιζμόρ 
Κπιηήπιο Ανάθεζηρ 
Γιαδικαζία 
Υπημαηοδόηηζη 
Κυδικοί Κοινού Λεξιλογίος Γημοζίυν ςμβάζευν (CPV) 
Γιάπκεια 
Σεσνική Πεπιγπαθή 
Δνδεικηικόρ Πποϋπολογιζμόρ 
Σιμολόγιο                
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ: 
Για ηην Γιεύθςνζη Αζηικήρ Καηάζηαζηρ. Τποσπευηική βιβλιοδεζία Ληξιαπσικών ππάξευν, εγγπάθυν Γημοηολογίος, Μηηπώος Αππένυν και ηπαηολογικών πινάκυν ηηρ 
Γιεύθςνζηρ ηηρ Αζηικήρ Καηάζηαζηρ για ηα έηη 2020 & 2021, (ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 7 & 8 ηος Ν.344/1976),  όπυρ και  βιβλιοδεζία βιβλίυν Γημοηολογίος 
παπελθόνηυν εηών ζύμθυνα με ηην ςπ’ απιθμ. 1/2018 εγκύκλιο ηος ΤΠΔ “Οδηγίερ για έναπξη λειηοςπγίαρ ηος Μηηπώος Πολιηών” διόηι καηαπγούνηαι οπιζηικά ηα 
σειπόγπαθα βιβλία Γημοηολογίος.  
Δπιζημαίνεηαι όηι η βιβλιοδεζία ηων ληξιαπσικών ππάξεων (γεννήζεων, γάμων, ζςμθώνων ζςμβίωζηρ και θανάηων), είναι απαπαίηηηη ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηων 
άπθπων 7(επιθεώπηζη Ληξιαπσείων ςπό ηος Διζαγγελέωρ) και (ηήπηζη Ληξιαπσικών Βιβλίων) ηος άπθπος 8 Ν. 344/1976 όπωρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει (άπθπ. 27 Ν. 
4674/20). Δπίζηρ η βιβλιοδεζία ηων ηπαηολογικών Πινάκων και ηος εηήζιος Μηηπώος Αππένων είναι αναγκαία με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηων άπθπων 16 (καηαπηιζμόρ 

ηπαηολογικών Πινάκων ςπόσπεων) και διαδικαζία καηαπηιζμού Μηηπώων  Αππένων ηος Ν. 2119/1993 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

24.532,16 € ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ 24%. 

ε βάπορ ηος Κ.Α. 6615.001 (Φ. 10.), ηων οικονομικών εηών 21-22 . 
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ: 
Η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά.                                                                                          

 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ: 
Απεςθείαρ ανάθεζη (άπθπο 118  ηος Ν. 4412/2016). 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΗΣΗΗ: 
Φοπέαρ σπημαηοδόηηζηρ είναι ο Γήμορ Αθηναίυν. 
ΚΩΓΙΚΟΙ ΚΟΙΝΟΤ ΛΔΞΙΛΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ (CPV): 
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Οι ανυηέπυ πεπιγπαθόμενερ επγαζίερ ενηάζζονηαι ζηον κυδικό CPV: 79971200-3  
ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 
Για είκοζι ηέζζεπιρ (24) μήνερ από ηην ανάπηηζη ηος ζςμθωνηηικού ζηο ΚΗΜΓΗ , πος δεν μποπεί να άπσεηαι ππο ηιρ 8/4/21 (ημεπομηνία λήξηρ ηηρ 

πποηγούμενηρ ζύμβαζηρ) . 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
Δπγαζιών Βιβλιοδεζίαρ 

 
  ΒΙΒΛΙΟΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

TMHMAΣΑ ΣΙΣΛΟ ΒΙΒΛΙΟΤ 
ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ   
ΔΡΓΟΤ 

ΓΙΑΣΑΔΙ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

        ΔΣΗ          ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ 

ΜΗΣΡΩΟΤ 
ΑΡΡΔΝΩΝ 

ΜΗΣΡΩΟ ΑΡΡΔΝΩΝ ΓΗΜΟΤ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΣΟ... 

Κάλςμμα 
βιβλίος από 
ζκληπό 
σαπηόνι 
επικαλςμμένο 
από μαύπη 
δεπμαηίνη με 
επισπςζυμένα 
γπάμμαηα 
ζηην πάση ηος 

βιβλίος 

30Υ45 

2020 & 2021 

ΣΡΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 
ΓΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΣΟ... 

ΜΗΣΡΩΟ ΑΡΡΔΝΩΝ ΓΗΜΟΤ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΣΟ... 
(επαναβιβλιοδεζία & 

ζςνηήπηζη) 

  

ΔΓΓΡΑΦΔ ΔΣΟ ....                
(θα αναγπάθεηαι ζηη πάση 
ηος βιβλίος ο α/α ηος ηόμος 
και οι α/α ηυν αποθάζευν ηηρ 
Αποκενηπυμένηρ) 

Κάλςμμα 
βιβλίος από 
ζκληπό 
σαπηόνι 
επικαλςμμένο 
από μαύπη 
δεπμαηίνη με 
επισπςζυμένα 
γπάμμαηα 
ζηην πάση ηος 
βιβλίος 

30Υ25 2021 
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ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΔΣΟ ...              
(θα αναγπάθεηαι ζηη πάση 
ηος βιβλίος ο α/α ηος ηόμος 
και οι α/α ηυν αποθάζευν ηηρ 
Αποκενηπυμένηρ) 

Κάλςμμα 
βιβλίος από 
ζκληπό 

σαπηόνι 
επικαλςμμένο 
από κόκκινη 
δεπμαηίνη με 
επισπςζυμένα 
γπάμμαηα 
ζηην πάση ηος 
βιβλίος 

30Υ25 2021 

ΓΔΝΝΗΔΩΝ 
& ΓΑΜΩΝ- 
ΘΑΝΑΣΩΝ 

ΛΗΞΙΑΡΥΙΚΔ ΠΡΑΞΔΙ ΔΣΟ 
2021  γεννήζευν, γάμυν, 
ζςμθώνυν ζςμβίυζηρ και 
θανάηυν  

Κάλςμμα από 
ζκληπό 
σαπηόνι 
βιβλιοδεζίαρ 
επενδεδςμένο 
με πλαζηικό. 
Υπςζά 
γπάμμαηα ζηη 
πάση με 
επένδςζη από 
ύθαζμα 

31X22 με 
πάση 2,5 cm  

2021 

ΓΔΝΝΗΔΩΝ 
& ΓΑΜΩΝ- 
ΘΑΝΑΣΩΝ  

Δπαναβιβλιοδεζία & 
ζςνηήπηζη παλαιών βιβλίυν 
Ληξιαπσείος 

Κάλςμμα από 
ζκληπό 
σαπηόνι 
βιβλιοδεζίαρ 
επενδεδςμένο 
με πλαζηικό. 
Υπςζά 
γπάμμαηα ζηη 
πάση με 
επένδςζη από 
ύθαζμα 

31Υ28 με 
πάση 2,5 cm 

Παπελθόνηα Έηη 

 
 
 
 
  

Ο ΔΙΗΓΗΣΗ Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ Ο Γ/ΝΣΗ 
ΠΔΣΡΟ ΠΑΠΑΓΑΚΗ   ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΙΜΠΟΤΓΗ  
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΣΙΚΗ  ΚΑΣΑΣΑΗ 

 

TMHMAΣΑ ΣΙΣΛΟ ΒΙΒΛΙΟΤ 
ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ   
ΔΡΓΟΤ 

ΓΙΑΣΑΔΙ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΔΣΗ          
ΓΙΑ 

ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΥΡΟΝΟ 
ΠΑΡΑΓΟΗ 

ΣΟΠΟ 
ΠΑΡΑΓΟΗ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 
(σε εσρώ) 

τωρίς 
Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 

ΜΗΣΡΩΟΤ 
ΑΡΡΔΝΩΝ 

ΜΗΣΡΩΟ ΑΡΡΔΝΩΝ 
ΓΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΣΟ... Κάλςμμα βιβλίος 

από ζκληπό σαπηόνι 
επικαλςμμένο από 

μαύρη δεπμαηίνη με 

επισπςζωμένα 
γπάμμαηα ζηην πάση 

ηος βιβλίος 

30Υ45 

2020 & 2021 

12 24 288 
Μία θοπά ηο 

σπόνο 

ηο γπαθείο 
ηος Σμήμαηορ 

Αθηνάρ 63 
Ημιόποθορ 

ΣΡΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 
ΓΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΣΟ... 

6 24 144 

ΜΗΣΡΩΟ ΑΡΡΔΝΩΝ 
ΓΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΣΟ...  
(επαναβιβλιοδεζία & 
ζςνηήπηζη) 

  100 24 2.400 ΄Απαξ 

ΔΓΓΡΑΦΔ ΔΣΟ ....                
(θα αναγπάθεηαι ζηη πάση 
ηος βιβλίος ο α/α ηος ηόμος 
και οι α/α ηων αποθάζεων 
ηηρ Αποκενηπωμένηρ) 

Κάλςμμα βιβλίος 
από ζκληπό σαπηόνι 
επικαλςμμένο από 

μαύρη δεπμαηίνη με 

επισπςζωμένα 
γπάμμαηα ζηην πάση 

ηος βιβλίος 

30Υ25 2021 6 20 120 
Μία θοπά ηο 
σπόνο  

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΔΣΟ ...              
(θα αναγπάθεηαι ζηη πάση 
ηος βιβλίος ο α/α ηος ηόμος 
και οι α/α ηων αποθάζεων 
ηηρ Αποκενηπωμένηρ) 

Κάλςμμα βιβλίος 
από ζκληπό σαπηόνι 
επικαλςμμένο από 
κόκκινη δεπμαηίνη 

με επισπςζωμένα 
γπάμμαηα ζηην πάση 

ηος βιβλίος 

30Υ25 2021 6 20 120 
Μία θοπά ηο 
σπόνο  
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ΓΔΝΝΗΔΩΝ 
& ΓΑΜΩΝ- 
ΘΑΝΑΣΩΝ 

ΛΗΞΙΑΡΥΙΚΔ ΠΡΑΞΔΙ 
ΔΣΟ 2021  γεννήζεων, 
γάμων, ζςμθώνων 
ζςμβίωζηρ και θανάηων  

Κάλςμμα από 
ζκληπό σαπηόνι 

βιβλιοδεζίαρ 
επενδεδςμένο με 
πλαζηικό. Υπςζά 

γπάμμαηα ζηη πάση 
με επένδςζη από 

ύθαζμα 

31X22 με 
πάση 2,5 cm  

2021 110 22 2.420 
Σμημαηικά 
πεπίπος ανά 
μήνα 

ηα γπαθεία 
ηων 

Σμημάηων 
Αθηνάρ 63, 

Ιζόγειο 

ΓΔΝΝΗΔΩΝ 
& ΓΑΜΩΝ- 
ΘΑΝΑΣΩΝ  

Δπαναβιβλιοδεζία & 
ζςνηήπηζη παλαιών βιβλίων 
Ληξιαπσείος 

Κάλςμμα από 
ζκληπό σαπηόνι 

βιβλιοδεζίαρ 
επενδεδςμένο με 
πλαζηικό. Υπςζά 

γπάμμαηα ζηη πάση 
με επένδςζη από 

ύθαζμα 

31Υ28 με 
πάση 2,5 cm 

Παπελθόνηα Έηη 200 22 4.400 
Σμημαηικά 
πεπίπος ανά 
μήνα 

ηα γπαθεία 
ηων 

Σμημάηων 
Αθηνάρ 63, 

Ιζόγειο 

  ΤΝΟΛΟ           9.892     

 
 

ΕΣΗ ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% ΜΕ ΦΠΑ  

2021 
      

9.892,00 €  
   

2.374,08 €     12.266,08 €  

2022 
      

9.892,00 €  
   

2.374,08 €     12.266,08 €  

 ΤΝΟΛΟ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟΤ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  

    
19.784,00 €  

   
4.748,16 €     24.532,16 €  

 
 

 
 
 

Ο ΔΙΗΓΗΣΗ Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ Ο Γ/ΝΣΗ 
ΠΔΣΡΟ ΠΑΠΑΓΑΚΗ   ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΙΜΠΟΤΓΗ  
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  
 
 

Η ανυηέπυ επγαζία διέπεηαι από : 
1) Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 58 ηος Ν. 3852/2010 «Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ» 
2) Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016 « Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών » και ειδικόηεπα ηο Απ. 118 
3) Σιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 9 ηος άπθπος 209 εδάθιο 2 ηος Ν. 3463/2006 (,.Κ.Κ.) όπυρ πποζηέθηκε με ηην παπ. 13 ηος άπθπος 20 ηος Ν. 3731/2008 και διαηηπήθηκε ζε ιζσύ 
με ηην πεπίπηυζη 38 ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 377 ηος Ν. 4412/2016 
4) Σην παπ. 4 ηος άπθπος 209 ηος Ν. 3463/2006, όπυρ αναδιαηςπώθηκε με ηην παπ. 3 ηος άπθπος 22 ηος Ν. 3536/2007 
5) Σο ΠΓ. 80/2016 
6) Σος Ν.4555/19-07-2018 «Μεηαππύθμιζη ηος θεζμικού πλαιζίος ηηρ Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ –Βεληίυζη ηηρ οικονομικήρ και αναπηςξιακήρ λειηοςπγίαρ ηυν Ο.Σ.Α. 
Ππόγπαμμα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι». 

 Ο ανάδοσορ ςποσπεούηαι με Τπεύθςνη δήλυζη να δηλώνει όηι είναι ςπεύθςνορ όπυρ ηος παπαδίδονηαι οι ληξιαπσικέρ ππάξειρ από ηο Ληξιαπσείο έηζι ακπιβώρ να ηιρ 
παπαδίδει βιβλιοδεηημένερ με αύξονηα απιθμό και συπίρ καμία αλλοίυζη. 

 Ο ανάδοσορ ςποσπεούηαι να παπαδώζει ηην επγαζία ενηόρ δέκα ΔΡΓΑΙΜΩΝ (10) ημεπών, από ηην ημέπα ηηρ έγγπαθηρ ενηολήρ εκηέλεζηρ επγαζίαρ, πος θα 
λάβει από ηην ςπηπεζία ηος Γήμος. 

 Κάθε βιβλιοδεηημένορ ηόμορ κακόηεσνορ, δεμένορ με λάθη ζηη ζειπά απίθμηζηρ ή γενικόηεπα μη ζύμθυνορ με ηοςρ όποςρ ηηρ διακήπςξηρ και ηηρ παπούζαρ 
ζύμβαζηρ, υρ και ηοςρ κανόνερ ηηρ καλήρ ηέσνηρ θα αποππίπηεηαι από ηοςρ ενηεηαλμένοςρ ςπαλλήλοςρ 

 για ηην παπαλαβή ηος, αθού διενεπγηθεί ο ανάλογορ έλεγσορ μέζα ζηιρ επόμενερ πένηε επγάζιμερ ημέπερ από ηην παπάδοζή ηος και θα ςποσπεούηαι ο ανάδοσορ ηος 
έπγος να επαναβιβλιοδεηήζει ηον ηόμο συπίρ άλλη καηαβολή ηηρ αξίαρ και ενηόρ ηυν οπιζθειζών πποθεζμιών. 

 Σα έξοδα μεηαθοπάρ βαπύνοςν ηον ανάδοσο. 
 
 
 
 
 
 

Ο ΔΙΗΓΗΣΗ Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ Ο Γ/ΝΣΗ 
ΠΔΣΡΟ ΠΑΠΑΓΑΚΗ   ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΠΙΜΠΟΤΓΗ  
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ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Ο ΤΠΟΓΡΑΦΩΝ …………………………………………………………………………………………………………..ΜΔ ΑΦΜ…………………………………..ΑΓΣ…………………………………………ΓΝΗ 

…………………………………………..Δ ΜΑΙΛ ………………. ΑΦΟΤ ΔΛΑΒΑ ΠΛΗΡΗ ΓΝΩΗ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ , ΣΟΤ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΤΓΓΡΑΦΗ 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΥΔΣΙΚΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ , ΑΠΟΓΔΥΟΜΑΙ ΑΝΔΠΙΦΤΛΑΚΣΑ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΣΗ ΥΔΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ΚΑΙ ΠΡΟΦΔΡΩ ΣΙ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΣΙΜΔ . 

  

 

TMHMAΣΑ ΣΙΣΛΟ ΒΙΒΛΙΟΤ 
ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ   
ΔΡΓΟΤ 

ΓΙΑΣΑΔΙ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΔΣΗ          
ΓΙΑ 

ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΥΡΟΝΟ 
ΠΑΡΑΓΟΗ 

ΣΟΠΟ 
ΠΑΡΑΓΟΗ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ 
(σε εσρώ) 

τωρίς 
Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ 

ΜΗΣΡΩΟΤ 
ΑΡΡΔΝΩΝ 

ΜΗΣΡΩΟ ΑΡΡΔΝΩΝ 
ΓΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΣΟ... Κάλςμμα βιβλίος 

από ζκληπό σαπηόνι 
επικαλςμμένο από 

μαύρη δεπμαηίνη με 

επισπςζωμένα 
γπάμμαηα ζηην πάση 

ηος βιβλίος 

30Υ45 

2020 & 2021 

12 
  

Μία θοπά ηο 
σπόνο 

ηο γπαθείο 
ηος Σμήμαηορ 

Αθηνάρ 63 
Ημιόποθορ 

ΣΡΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 
ΓΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΣΟ... 

6 
  

ΜΗΣΡΩΟ ΑΡΡΔΝΩΝ 
ΓΗΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΣΟ...  
(επαναβιβλιοδεζία & 
ζςνηήπηζη) 

  100 
  

΄Απαξ 
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ΔΓΓΡΑΦΔ ΔΣΟ ....                
(θα αναγπάθεηαι ζηη πάση 
ηος βιβλίος ο α/α ηος ηόμος 
και οι α/α ηων αποθάζεων 
ηηρ Αποκενηπωμένηρ) 

Κάλςμμα βιβλίος 
από ζκληπό σαπηόνι 
επικαλςμμένο από 

μαύρη δεπμαηίνη με 

επισπςζωμένα 
γπάμμαηα ζηην πάση 

ηος βιβλίος 

30Υ25 2021 6 
  

Μία θοπά ηο 
σπόνο  

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΔΣΟ ...              
(θα αναγπάθεηαι ζηη πάση 
ηος βιβλίος ο α/α ηος ηόμος 
και οι α/α ηων αποθάζεων 
ηηρ Αποκενηπωμένηρ) 

Κάλςμμα βιβλίος 
από ζκληπό σαπηόνι 
επικαλςμμένο από 
κόκκινη δεπμαηίνη 

με επισπςζωμένα 
γπάμμαηα ζηην πάση 

ηος βιβλίος 

30Υ25 2021 6 
  

Μία θοπά ηο 
σπόνο  

ΓΔΝΝΗΔΩΝ 
& ΓΑΜΩΝ- 
ΘΑΝΑΣΩΝ 

ΛΗΞΙΑΡΥΙΚΔ ΠΡΑΞΔΙ 
ΔΣΟ 2021  γεννήζεων, 
γάμων, ζςμθώνων 
ζςμβίωζηρ και θανάηων  

Κάλςμμα από 
ζκληπό σαπηόνι 

βιβλιοδεζίαρ 
επενδεδςμένο με 
πλαζηικό. Υπςζά 

γπάμμαηα ζηη πάση 
με επένδςζη από 

ύθαζμα 

31X22 με 
πάση 2,5 cm  

2021 110 
  

Σμημαηικά 
πεπίπος ανά 
μήνα 

ηα γπαθεία 
ηων 

Σμημάηων 
Αθηνάρ 63, 

Ιζόγειο 

ΓΔΝΝΗΔΩΝ 
& ΓΑΜΩΝ- 
ΘΑΝΑΣΩΝ  

Δπαναβιβλιοδεζία & 
ζςνηήπηζη παλαιών βιβλίων 
Ληξιαπσείος 

Κάλςμμα από 
ζκληπό σαπηόνι 

βιβλιοδεζίαρ 
επενδεδςμένο με 
πλαζηικό. Υπςζά 

γπάμμαηα ζηη πάση 
με επένδςζη από 

ύθαζμα 

31Υ28 με 
πάση 2,5 cm 

Παπελθόνηα Έηη 200 
  

Σμημαηικά 
πεπίπος ανά 
μήνα 

ηα γπαθεία 
ηων 

Σμημάηων 
Αθηνάρ 63, 

Ιζόγειο 

  ΤΝΟΛΟ         
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