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ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 

 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΔΒΚ  

με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Ο ΚΔΒΚ πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΔΒΚ με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης 

της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα 

Υπάρχει  εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού της ΚΔΒΚ για το έτος 

2017,  ΚΑΕ 02.10.6117.0002 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά 

στην  μελέτη Εκδόσεις Βιβλίων 14/11/2017  που έχει συνταχθεί από την ΚΔΒΚ. Η 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 €  με Φ.Π.Α.  

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)  

 

‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια ειδών που 
αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την 

προσφορά τους εγγράφως στα γραφεία της ΚΔΒΚ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
μέχρι την 4/12/2017 «ημέρα»  Δευτέρα και ώρα 12:ΟΟ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ επί ποινής απορρίψεως 

 

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει: 

1. Έντυπο  οικονομικής προσφοράς. 



  

 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986  στην οποία θα αναφέρει ότι: α) η 

επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματικό σύλλογο 

και ασκώ επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι μελέτησα και 

αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της  

μελέτη  ¨Εκδόσεις ΚΔΒΚ με ημερομηνία 14/11/2017 και ότι τα είδη και οι υπηρεσίες 

που προσφέρω είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές γ) δεν έχει αποκλειστεί η 

συμμετοχή μου σε διαγωνισμού του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)  

Μαζί με τα παραπάνω προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των  παρ 1 και 2 του άρθρου 73 του 

ν.4412/2016 κατατίθεται: 

α: Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 (Α’75) ως προκαταρτική απόδειξη ότι 

δεν  υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 

έναν από  τους παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

β)δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες 

μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016) 

β: Φορολογική ενημερότητα 

γ: Ασφαλιστική ενημερότητα 

δ: Εφόσον πρόκειται για Νομικό πρόσωπο αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της 

προσφοράς  

Από τον ανάδοχο θα ζητηθεί Απόσπασμα ποινικού μητρώου προς απόδειξη των 

ανωτέρω και πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου προ της υπογραφής της 

σύμβασης. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην 

βιβλιοθήκη καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες επί της μελέτης και επί της 

διαδικασίας της προμήθειας στο  γραφείο  2461350435. 

Ο Πρόεδρος της ΚΔΒΚ 

Παναγιώτης Δημόπουλος 

 

 

Συνημμένο, στην παρούσα πρόσκληση, έγγραφο: 

Τεχνική έκθεση ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΔΒΚ 14/11/2017 



  

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1):  
 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  
 

Ημερομηνία γέννησης(2):   
 

Τόπος Γέννησης:  
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  
 

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
α) η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματικό σύλλογο και ασκώ επάγγελμα 
συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι μελέτησα και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους 
της παρούσας πρόσκλησης και της μελέτης Εκδοσεις ΚΔΒΚ και ότι τα είδη και οι υπηρεσίες που προσφέρω είναι 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε διαγωνισμού του δημοσίου ή των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)  

 (4) 
 

Ημερομηνία:      ……….20…… 
 

Ο – Η Δηλ. 
 

 
(Υπογραφή) 

 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  



  

 

 

 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1):  
 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  
 

Ημερομηνία γέννησης(2):   
 

Τόπος Γέννησης:  
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  
 

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
ότι δεν  υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από  τους παρακάτω λόγους: α) 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 

συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 

4412/2016) 

 

Ημερομηνία:      ……….20…… 
 

Ο – Η Δηλ. 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  



  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΜΕΛΕΤΗ 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     Κοζάνη 14/11/2017 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Ταχ. Δ/νση:    Πλ. 28ης Οκτωβρίου 7 
Ταχ. Κωδ.:     50100 Κοζάνη 
Πληροφορίες: Ελένη Μαργαρίτη 
Τηλ.:               2461350435 
Fax :                2461049319 
Email:            emargariti@kozlib.gr  

 

 
 

ΠΠ ρρ οο ςς ::   ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΥΥ ΠΠ ΗΗ ΡΡ ΕΕ ΣΣ ΙΙ ΑΑ   ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΟΟ ΖΖ ΑΑ ΝΝ ΗΗ ΣΣ   

ΚΚ οο ιι νν ::   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΕΕ ΔΔ ΡΡ ΟΟ   ΚΚ ΔΔ ΒΒ ΚΚ  

 

ΘΘ έέ μμ αα ::   « ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΔΒΚ » 

 

                                    ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης  με την υπ΄ αρ. 52/2017 
απόφαση του Δ.Σ της αποφάσισε να προβεί σε έκδοση  δύο έργων, για 
το 2017, σύμφωνα με τη συστατική της πράξη Αρ. Οικ. 277796 ΦΕΚ/ 
Β/906 20/03/2017, άρθρο ΙΔ, και ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής 
Εκδόσεων της Βιβλιοθήκης. Για το σκοπό αυτό έχει δεσμευτεί ποσό 
στον ΚΑΕ 02.10.6117.0002. 

Αναλυτικότερα: 

Η εισήγηση της Επιτροπής Εκδόσεων αφορούσε στην άμεση εκτύπωση  

δύο τεκμηρίων, λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στις 10 

Δεκεμβρίου 2017 και στις 30 Ιανουαρίου 2018 αντίστοιχα: 

 

α) Έντυπο στη Μνήμη Μητροπολίτη Διονυσίου Ψαριανού:  20 

χρόνια από το θάνατό του,  εκδήλωση στις 10/12/2017, περίπου 192 

σ., μέγεθος 17Χ24, σε χαρτί  100 γρ. Chamois, σε ασπρόμαυρη 

εκτύπωση με μπεζ ματ, έγχρωμο εξώφυλλο  acguerello  260 γρ., σε 

πεντακόσια (500) αντίτυπα. 



  

Το τελικό κείμενο θα δοθεί σε  PDF έτοιμο για εκτύπωση, ενώ η 

βιβλιοδεσία θα γίνει κολλητή (ράχη από τα 24 εκ.). Ο απαιτούμενος 

χρόνος παράδοσης υπολογίζεται σε 3 ημέρες από την παράδοση των 

κειμένων  και  την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.  

 

Κόστος 2.000 με το ΦΠΑ  6% 

 

 β) Έντυπο Αφιέρωμα στον Μουσικό  - Συνθέτη  Γιάννη Δόδουρα,  

εκδήλωση στις 30/1/2018, σε χαρτί 100 γρ. Σαμουά, μέγεθος 32Χ24, 

304 σελίδες συνολικά (αποτελείται από 68σ. περίπου σε word, πριν τη 

σελιδοποίηση, και 236σ. μουσικά κομμάτια) και θα εκτυπωθεί σε 

πεντακόσια αντίτυπα, σε ασπρόμαυρη εκτύπωση με μπεζ ματ έγχρωμο 

εξώφυλλο Χαρτόνι Chamois- velvet 350 γρ. με πλαστικοποίηση.    

Η βιβλιοδεσία θα γίνει ραφτή - κολλητή (ράχη 32 εκ.). Για το 

συγκεκριμένο έντυπο, που βρίσκεται σε χωριστά τεύχη (τα οποία θα 

συρραφούν σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΔΒΚ), θα πραγματοποιηθεί 

σχεδίαση (μακέτα εξωφύλλου, σελιδοποίηση) από τον ανάδοχο. Ο 

απαιτούμενος χρόνος παράδοσης υπολογίζεται σε 20 ημέρες από την 

παράδοση των κειμένων και την υπογραφή της σύμβασης με τον 

ανάδοχο.  

 

Kόστος 4.000 με το ΦΠΑ   6% 

 

 Απαιτούμενα προσόντα/ Διευκρινίσεις 
 

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει τις εργασίες πρέπει να διαθέτει την 

απαραίτητη εμπειρία που θα αποδεικνύεται με συμμετοχή σε παρόμοια 

έργα.  
Προτείνεται ως διαδικασία η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
την εξέταση των προτάσεων.  
Η πληρωμή δύναται να πραγματοποιηθεί σε 2 δόσεις, με την παράδοση 
του κάθε εντύπου. 
 

Το  συνολικό κόστος των δύο εντύπων προϋπολογίζεται σε 6.000€  
με ΦΠΑ 6% 

 
 

 
Η  Α ρ μ ό δ ι α  Υ π ά λ λ η λ ο ς  
 
  Ε λ έ ν η  Μ α ρ γ α ρ ί τ η  
 
 
 
 

    Η  Δ ι ε υ θ ύ ν τ ρ ι α  
 
Ι ω ά ν ν α  Σ τ ε ρ γ ι ο π ο ύ λ ο υ  

 
  


