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Αρ.Μελέτης: 10/2017 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Ο Δήμος Λέσβου προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια βιβλίων, τα οποία 

περιλαμβάνουν πλούσιο ιστορικό και λαογραφικό υλικό για το σύγχρονο παρελθόν 

του νησιού και αποσκοπούν στην ανάδειξη της ιστορίας του, είναι λειτουργικά 

κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/2009, 

καθόσον διευκολύνουν την εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου στον τομέα του 

πολιτισμού, προάγει δε τα πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών του με την 

καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης και συνείδησης αυτών. Επίσης θα γίνει και 

προμήθεια δύο(2) βιβλίων για τις ανάγκες των Διευθύνσεων Πολιτισμού και 

Οικονομικών καθώς και του γραφείου εσόδων Δ.Ε Πέτρας.  

 

Τα ανωτέρω βιβλία περιγράφονται ως εξής: 

 

 

1." Τα Έσοδα των Δήμων ": Καταγράφονται και αναλύονται όλες οι βασικές 

διατάξεις για την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των δημοτικών  εσόδων. Επίσης, 

παραθέτονται υποδείγματα αποφάσεων και πρακτικών. 

 

2. " Καλλικράτης ": Ο νέος νόμος Ν.3852/2010 για την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση: 

Με το πρόγραμμα "Καλλικράτης" η αυτοδιοίκηση επαναθεμελιώνεται διοικητικά, 

οικονομικά και πολιτικά. Ο αυτοδιοικητικός χάρτης της χώρας αλλάζει με τον 

Καλλικράτη και τις θεσμικές τομές του. Οι επίμαχες αλλαγές αφορούν τόσο την 

πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση όσο και την δευτεροβάθμια τοπική 

αυτοδιοίκηση αλλά και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ο Καλλικράτης αποτελεί τη 

νέα αρχιτεκτονική για τη διοικητική αναδιοργάνωση της χώρας με τη σύσταση 

αφενός μεν νέων δήμων που προέρχονται από τη συνένωση των προϋφισταμένων 

και αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης ενώ καθιστά τις 

περιφέρειες δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης θεμελιώνοντας έτσι μια «νέα 

αυτοδιοίκηση» αφετέρου δε θέτει σε νέα βάση την αποκεντρωμένη διοίκηση. 

 

3. " Μυτιλήνη 1912 ": Το βιβλίο συνεγράφη από τους γνωστούς ιστορικούς κ.κ 

Μολίνο, Καραγιάννη και παρουσιάζει την ιστορία της απελευθέρωσης του νησιού 

της Λέσβου, καθώς και την παρουσίαση της ζωής και του πολιτισμού της Λέσβου 

εκείνη την εποχή. Στο βιβλίο παρουσιάζεται πλήθος ιστορικών ντοκουμέντων 

καθώς και έγχρωμες-ασπρόμαυρες φωτογραφίες. 

 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 8.195,31 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 4% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6611.0000 του προϋπολογισμού 

οικον. έτους 2017. 

 

 

 Μυτιλήνη, Μάιος 2017 

Ο Συντάξας Η Προϊσταμένη 

 

 

 

Αντωνέλλος Μαρίνος 

 

 

 

Αράμβογλου Πελαγία 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ  

ΤΙΜΗ  

μονάδας 
ΔΑΠΑΝΗ 

1.  Τα Έσοδα των Δήμων 2  67,31  134,62  

2.  Καλλικράτης ": Ο νέος νόμος 

Ν.3852/2010 για την 

αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση 

2  34,62  69,24  

3.  " Μυτιλήνη 1912" 445  17,25  7.676,25  

    ΣΥΝΟΛΟ 7.880,11  

    Φ.Π.Α 4% 315,20  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 8.195,31  

 

 

 

 

 Μυτιλήνη, Μάιος 2017 

Ο Συντάξας Η προϊσταμένη 

 

 

 

Αντωνέλλος Μαρίνος 

 

 

 

Αράμβογλου Πελαγία 

 


