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ΘΕΜΑ: ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ
ΣΧΕΤ: 1085/4-4-2017 έγγραφό µας
Προκειµένου να προβείτε στις απαιτούµενες ενέργειες για την ανάθεση εργασίας
βιβλιοδεσίας είκοσι ανόµοιων βιβλίων του τµήµατος Μητρώων Αρρένων
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6615.07 του οικ. έτους 2017
CPV: 79971200-3

Σηµειώνουµε τα παρακάτω
Η ανάθεση εργασίας βιβλιοδεσίας αφορά συνολικά ΕΙΚΟΣΙ (20) βιβλία του τµήµατος
Μητρώων Αρρένων. Ειδικότερα, θα βιβλιοδετηθεί το ετήσιο µητρώο αρρένων του έτους 2016
(σε 4 βιβλία), και θα αναβιβλιοδετηθούν 16 υπάρχοντα βιβλία Μητρώων Αρρένων του ∆ήµου
Πειραιά παρελθόντων ετών, των οποίων η βιβλιοδεσία έχει υποστεί σηµαντική φθορά.
Τα παραπάνω βιβλία αποτελούν αρχειακό υλικό, τηρούνται υποχρεωτικά βάσει της
κείµενης νοµοθεσίας και βρίσκονται σε συνεχή χρήση. Από κάθε άποψη το υλικό κρίνεται
ιδιαιτέρως σηµαντικό .
Χρόνος Παράδοσης
Α) Για τα 4 βιβλία του ετήσιου Μητρώου Αρρένων η διαδικασία πρέπει να έχει ολοληρωθεί
µέχρι τον Ιουνιο του 2017 και θα πρέπει να παραδοθούν σε δέκα ηµέρες (ηµερολογιακά) από
την παραλαβή τους υποχρεωτικά.
Β) Τα 16 βιβλία Μητρώων Αρρένων που θα αναβιβλιοδετηθούν, θα πρέπει να παραδοθούν σε
δεκαπέντε ηµέρες (ηµερολογιακά) από την παραλαβή τους υποχρεωτικά.
Ο βιβλιοδέτης είναι υποχρεωµένος να παραλαµβάνει και να παραδίδει τα βιβλία στο
γραφείο του τµήµατος Μητρώων Αρρένων στην οδό Ακτή Ποσειδώνος 2 στον Πειραιά,
λαµβάνοντας την ευθύνη για το κόστος της µεταφοράς , καθώς και τα κατάλληλα µέτρα για την
ασφάλειά τους .
Οµοίως δεσµεύεται να µην δηµοσιοποιήσει τα δεδοµένα που αναφέρονται σε αυτά τα
οποία είναι προσωπικού χαρακτήρα .
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ενηµερωθεί από τον υπεύθυνο βιβλιοδεσίας, για την
κατασκευή των βιβλίων, και έχει την αποκλειστική ευθύνη για την καλή εκτέλεση της εργασίας
Η πληρωµή της εργασίας θα γίνει µετά την παραλαβή των δεµένων τόµων από την
αρµόδια επιτροπή παραλαβής του ∆ήµου µας.

Η βιβλιοδεσία θα γίνει µε τους κοινά αποδεκτούς κανόνες ορθής βιβλιοδεσίας όπως
αναφέρεται και στην τεχνική περιγραφή.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η βιβλιοδεσία πρέπει να είναι στέρεη και επιµεληµένη από τεχνική και καλλιτεχνική
άποψη µε άριστα υλικά.
1.Ειδικότερα , θα βιβλιοδετηθεί
α) το ετήσιο Μητρώο Αρρένων του έτους 2016 (θα δοθούν φύλλα που θα δεθούν σε 4 βιβλία)
διαστάσεων 43cm x 30cm, πάχους 1,5cm
γ) θα αναβιβλιοδετηθούν (θα αποξηλωθούν και θα βιβλιοδετηθούν ) 16 βιβλία Μητρώων
Αρρένων παρελθόντων ετών των οποίων η βιβλιοδεσία έχει υποστεί σηµαντική φθορά ,
διαστάσεων 36cm x 38cm, 43cm x 30cm. και πάχους 1,5cm., έως 3,00cm
2. Το σύνολο των βιβλίων θα είναι µαύρου χρώµατος ,
α) δερµατόδετο στη ράχη
β) επενδυτικό υλικό καλύµµατος : δερµατίνη υψηλής αντοχής
γ) µεταλλικές χρυσές γωνίες
γ) χρυσοτυπία οµοιόµορφη στη ράχη και το εξώφυλλο, µε διακοσµητικά στοιχεία και κείµενο
αντίστοιχο του κάθε βιβλίου , δηλ.
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΕΤΟΥΣ ……..(έτος γέννησης κατά περίπτωση)
3. Το ράψιµο του κάθε βιβλίου να γίνεται µε λινή κλωστή που θα διατρέχει τη µέση του
τυπογραφικού φύλλου από πάνω µέχρι κάτω, θα είναι συνεχής και θα γίνεται σε τρεις κυρίως
σπάγκους , ενώ οι πριονιές στη ράχη του βιβλίου πρέπει να είναι πέντε. Για τα βιβλία µε
µεγαλύτερο σχήµα, πρέπει να ράβονται σε τέσσερις σπάγκους και να γίνονται έξι πριονιές. Οι
σπάγκοι πρέπει να έχουν δύο κόµπους στο τέλος της διαδροµής για να ανοίγει εύκολα τα βιβλίο .
4..Πριν από το πρώτο και µετά το τελευταίο τυπογραφικό φύλλο πρέπει να τοποθετούνται ένα
έως δύο λευκά φύλλα καλής ποιότητας
5.Σε περίπτωση που τα βιβλία είναι φύλλα-φύλλα να γίνονται γκοµαριστά µε ενισχυµένη ράχη
(τέλλα) και atlacole βιβλιοδεσίας .
6. Τα χαρτόνια (καπάκια) του βιβλίου πρέπει : α) να είναι στεγνά και της ποιότητας extra β)
να είναι φοδραρισµένα στο εσωτερικό µέρος µε χαρτί 120 γρ., να έχουν περιθώρια από
το σώµα του βιβλίου 3-5 χιλ., η απόσταση καπάκια –κατάστρωµα να είναι 4-6 χιλ. , τα
νερά των χαρτονιών να είναι κάθετα , για να µην σκεβρώνουν τα βιβλία.
7. ∆εδοµένου ότι τα βιβλία που θα αναβιβλιοδετηθούν είναι ήδη συµπληρωµένα µέχρι την
άκρη των περιθωρίων τους , η κοπή (ξάκρισµα) των φύλλων να γίνεται µόνον όταν αυτό
είναι απόλυτα απαραίτητο , και να µην ξεπερνάει τα 2 χιλ.
8. Κατά τη βιβλιοδέτηση να τηρηθούν σχολαστικά οι οδηγίες τις Υπηρεσίας.
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Πειραιάς 24-05-2017

ΘΕΜΑ : «Βιβλιοδεσία τεσσάρων τόµων»

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες σχετικά µε τη βιβλιοδεσία εντύπων , σε
τέσσερις τόµους (4).
Συγκεκριµένα: ∆ύο (2) Τόµων ∆ήλωσης Επωνύµων Τέκνων έτους 2015
( µε 427 φύλλα) και 2016 (µε 387 φύλλα) και
∆ύο (2) Τόµων ∆ήλωση Τέλεσης Πολιτικών Γάµων έτους 2015 ( µε 427 φύλλα)
και 2016 (µε 387 φύλλα), στους οποίους το εξώφυλλο θα πρέπει να είναι
χρώµατος µαύρου µε χρυσά γράµµατα ,όπου θα αναγράφεται το έτος των
εντύπων.
Τέλος διευκρινίζουµε ότι τα προς βιβλιοδεσία έντυπα είναι σε µέγεθος χαρτιού
Α4
Η παραπάνω δαπάνη ποσού 135,00 euro συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α θα
βαρύνει τον Κ.Α 10.6615.07 οικονοµικού έτους 2017 του Προϋπολογισµού του
∆ήµου µας.

