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ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΓΒΚ 

 

1. Ειζαγωγή 
Ποόγοαμμα ρςήοινηπ ςηπ Ιξβεμςαοείξσ Δημξςικήπ Βιβλιξθήκηπ Ιξζάμηπ 
Φξοηγίεπ [έμςσπξ ρε μξοτή Β5, ξοιζϊμςια] 
 
ΠΡΟΫΠΟΚΟΓΘΛΟ 2019 
ΚΑΔ: 02.10.6117.0018 – 5.000,00€ 
 

2. Ανηικείμενο - Σκοπός 
Με ςημ έμαονη λειςξσογίαπ ςξσ μέξσ κςιοίξσ ςηπ ΚΔΒΚ, σπάουει η αμάγκη ρϋμςανηπ 
και διαμξμήπ εμϊπ υξοηγικξϋ πακέςξσ ςηπ ΚΔΒΚ, ςξ ξπξίξ θα ποξρτέοει ςιπ 
δσμαςϊςηςεπ καςαβξλήπ υοημάςχμ ή παοξυήπ ποξψϊμςχμ ή σπηοεριόμ απϊ μία 
επιυείοηρη ρςημ ΚΔΒΚ, με ρκξπϊ ςημ ποξβξλή ςξσ εςαιοικξϋ ςηπ ξμϊμαςξπ, ςχμ 
ποξψϊμςχμ ή ςχμ σπηοεριόμ ςηπ. 
Σςϊυξπ ςηπ ΚΔΒΚ μέρχ ςξσ Χξοηγικξϋ Ποξγοάμμαςξπ είμαι μα δημιξσογήρει 
μακοξυοϊμιεπ επαγγελμαςικέπ ρυέρειπ με μεγάλεπ και δοαρςήοιεπ εςαιοείεπ, ξι 
ξπξίεπ είμαι έςξιμεπ μα ενεοεσμήρξσμ και μα εκμεςαλλεσθξϋμ ςιπ διατημιρςικέπ 
εσκαιοίεπ πξσ ποξρτέοει η Κξβεμςάοειξπ Δημξςική Βιβλιξθήκη ςϊρξ με ςξ μέξ, 
εμβλημαςικϊ ςηπ κςίοιξ ϊρξ και με ςξ πξλσπξίκιλξ και πξλϋ εμδιατέοξμ σλικϊ. 
Η ΚΔΒΚ, Νξμικϊ Ποϊρχπξ Δημξρίξσ Δικαίξσ, είμαι έμαπ απϊ ςξσπ πιξ ιρςξοικξϋπ 
ξογαμιρμξϋπ και ρημαμςικξϋπ πξλιςιρςικξϋπ τξοείπ ςηπ υόοαπ, με ανιϊλξγη 
παοξσρία ρςξ εθμικϊ πξλιςιρςικϊ γίγμερθαι και με διεσοσμέμξ κξιμϊ. 
Οι Χξοηγξί θα έυξσμ ςημ εσκαιοία μα επεμδϋρξσμ ρε μξμαδικά ποξμξμία πξσ θα 
παοέυξμςαι, ϊπχπ η ποξβξλή, η άμερη επικξιμχμία με ρσγκεκοιμέμξ αοιθμϊ 
πληθσρμξϋ και η εταομξγή καθξοιρμέμχμ ρςοαςηγικόμ και ποξχθηςικόμ 
ποξγοαμμάςχμ βαριρμέμχμ ρςημ εικϊμα πξσ παοέυει η ΚΔΒΚ. Οι υξοηγξί ςηπ ΚΔΒΚ 
δεμ θα είμαι απλά πελάςεπ, θα είμαι ρςοαςηγικξί ρσμεογάςεπ με ςξσπ ξπξίξσπ θα 
δημιξσογηθξϋμ παοάλληλεπ επαγγελμαςικέπ ρυέρειπ ποξπ ϊτελξπ και ςχμ δσξ 
πλεσοόμ.  
Οι κϋοιξι ρςϊυξι ςξσ υξοηγξϋ πξσ η ΚΔΒΚ μπξοεί μα καλϋφει μέρχ ςξσ υξοηγικξϋ 
ποξγοάμμαςξπ υχοίζξμςαι ρε ςοειπ γεμικέπ καςηγξοίεπ: Ποξβξλή ρςα ΜΜΔ, 
σλξπξίηρη ποξχθηςικόμ ποξγοαμμάςχμ και ρςϊυξσπ επαγγελμαςικξϋ 
ρσμεςαιοιρμξϋ. 
Ποξςείμεςαι η δημιξσογία εμϊπ εμςϋπξσ, ρε ςιοάζ 2.000 αμςιςϋπχμ (μϊμξ ρςα 
ελλημικά ρε ποόςη τάρη), ςξ ξπξίξ θα παοξσριάζει ςξ υξοηγικϊ ποϊγοαμμα ςηπ 
ΚΔΒΚ και θα διαμεμηθεί ςϊρξ ςξπικά ϊρξ και παμελλαδικά ρε εςαιοείεπ και ιδιόςεπ, 
ξι ξπξίεπ/ξπξίξι επιθσμξϋμ μα λειςξσογήρξσμ χπ υξοηγξί ςηπ ΚΔΒΚ. 
Σςξ πλαίριξ ασςϊ ποϊκειςαι μα ρσμειρτέοει και ξ Σϋλλξγξπ Φίλχμ ςηπ ΚΔΒΚ ρςη 
διαμξμή και ποξόθηρη ςξσ εμςϋπξσ ρε εςαιοείεπ και ιδιόςεπ. 
Ποξωπϊθερη για ςη δημιξσογία ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ εμςϋπξσ απξςελεί η έγκοιρη ςχμ 
καςηγξοιόμ και ςχμ ποξμξμίχμ ςχμ υξοηγόμ απϊ ςξ ΔΣ. 
Ο εμδεικςικϊπ ποξωπξλξγιρμϊπ για ςιπ παοαπάμχ εογαρίεπ αμέουεςαι εμδεικςικά 
ρςξ πξρϊ ςχμ 5.000,00 €, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΦΠΑ 24% και θα βαοϋμει ςξμ 
ςακςικϊ ποξωπξλξγιρμϊ ςηπ ΚΔΒΚ έςξσπ 2019, Κ.Α.Δ.: 02.10.6117.0018 «Σϋμςανη 
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και διαμξμή υξοηγικξϋ πακέςξσ». 
 
Η δημιξσογία και παοαγχγή ςξσ εμςϋπξσ θα ποαγμαςξπξιηθεί ρϋμτχμα με ςιπ 
διαςάνειπ ςξσ μ. 4412/16 (ΦΔΚ 147/8-8-2016, ς. Α’) «Σσμβάρειπ έογχμ, ποξμηθειόμ 
και Υπηοεριόμ (ποξραομξγή ρςιπ Οδηγίεπ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ) ϊπχπ 
ιρυϋξσμ», ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ ςξσ μ. 2286/1995 και ςξσ μ. 3463/06 «Κϋοχρη 
Κόδικα Δήμχμ και Κξιμξςήςχμ» και με ςη διαδικαρία ςηπ απεσθείαπ αμάθερηπ με 
δημϊρια ποϊρκληρη. 
Κοιςήοιξ καςακϋοχρηπ θα είμαι η πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη 
ποξρτξοά βάρει ςιμήπ, ϊπχπ ποξρδιξοίζεςαι ρςξμ εμδεικςικϊ ποξωπξλξγιρμϊ. 
Η παοευϊμεμη σπηοερία καςαςάρρεςαι ρςξσπ ακϊλξσθξσπ κχδικξϋπ Κξιμξϋ 
Λενιλξγίξσ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ (CPV): 79824000-6 «Υπηοερίεπ εκςϋπχρηπ και 
διαμξμήπ». 
 

3. Τεχνικές Προδιαγραθές 

3.1. Πεοιευόμεμξ 
Α/Α Πεοιευόμεμα 

1. Δνότσλλξ: ϊμξιξ με άλλεπ εκδϊρειπ ςηπ ΚΔΒΚ και ςίςλξ: Ποόγοαμμα 
ρςήοινηπ ςηπ Ιξβεμςαοείξσ Δημξςικήπ Βιβλιξθήκηπ Ιξζάμηπ – Φξοηγίεπ 

ποβλ. ςξ έμςσπξ «Η Νέα Βιβλιξθήκη Κξζάμηπ» 

2. Αματξοά με bullets ρςξ πεοιευϊμεμξ και ρςιπ δοάρειπ ςηπ ΚΔΒΚ (μία 
ρελίδα) 

 

3. Αμςί ποξλϊγξσ: κείμεμξ ςξσ ποξέδοξσ ή κάπξιξσ επόμσμξσ Κξζαμίςη 

Π.υ. Δελιαλή ή κάπξιξσ άλλξσ παλιϊςεοξσ;;;; 

4. Σσμξπςική παοξσρίαρη ΚΔΒΚ (ποβλ. ςξ έμςσπξ «Η Νέα Βιβλιξθήκη 
Κξζάμηπ» | μπξοεί μα είμαι ςξ ίδιξ κείμεμξ) 

έμςσπξ «Η Νέα Βιβλιξθήκη Κξζάμηπ» 

Νέο 

κτίριο 

Σσλλογές 

Βιβλιακό 

σλικό 

Δράσεις 

ΚΔΒΚ 
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5. Τξ υξοηγικϊ ποϊγοαμμα ςηπ ΚΔΒΚ (αματξοά ρε Δοάρειπ πξσ 
ποξωπξθέςξσμ ςη ρσμβξλή υξοηγόμ και ρε παλιϊςεοξσπ υξοηγξϋπ) 

Δοάρειπ πξσ ποξωπξθέςξσμ ςη ρσμβξλή υξοηγόμ: 

 Δκθέρειπ 

 Δκδηλόρειπ, ϊπχπ: ρσμέδοια, ρεμιμάοια, εογαρςήοια, διαλένειπ, 
αλλά και εικαρςικέπ, θεαςοικέπ, μξσρικέπ βοαδιέπ 

 Δκπαιδεσςικά ποξγοάμμαςα για παιδιά και εμήλικεπ 

 Δοεσμηςικά ποξγοάμμαςα 

 Δκδϊρειπ βιβλίχμ, πεοιξδικόμ, εμςϋπχμ 

 Ψητιξπξίηρη αουείχμ, ρσλλξγόμ 

 Δμπλξσςιρμϊπ ςχμ ρσλλξγόμ 

 Σσμςήοηρη μξσρειακόμ αμςικειμέμχμ 

6. Καςηγξοίεπ & ποξμϊμια υξοηγόμ εκθέρεχμ 

Λέγαπ Φξοηγόπ Φξοηγόπ Τπξρςηοικςήπ Υίλξπ 

7. Καςηγξοίεπ & ποξμϊμια υξοηγόμ εκδηλόρεχμ 

 Λέγαπ Φξοηγόπ Φξοηγόπ Τπξρςηοικςήπ Υίλξπ 

8. Καςηγξοίεπ & ποξμϊμια υξοηγόμ εκδϊρεχμ 

 Λέγαπ Φξοηγόπ Φξοηγόπ Τπξρςηοικςήπ Υίλξπ 

9. Καςηγξοίεπ & ποξμϊμια υξοηγόμ εκπαιδεσςικόμ ποξγοαμμάςχμ 

 Λέγαπ Φξοηγόπ Φξοηγόπ Τπξρςηοικςήπ Υίλξπ 

10. Χξοηγίεπ ρε είδξπ 

11. Αμςί επιλϊγξσ: τχςξγοατίεπ (thumbnails με ρημαμςικά έογα – θηρασοξϋπ 
ςηπ ΚΔΒΚ) 

 

 
6. Ιαςηγξοίεπ & ποξμόμια υξοηγώμ εκθέρεωμ 

 
Λέγαπ 

Φξοηγόπ 
Φξοηγόπ Τπξρςηοικςήπ Υίλξπ 

 10.000,00 και 
άμχ 

5.000,00 – 
9.999,00 

1.000,00 – 
4.999,00 

Έχπ 
999,00 

Ποξβξλή ςηπ επχμσμίαπ ςξσ 
υξοηγξϋ: 

    

 ρςιπ ξθϊμεπ σπξδξυήπ ή με 
banner 

X X   

 ρε ειδικϊ υόοξ για ςξσπ 
ρσμςελερςέπ ςηπ έκθερηπ 

X X X X 

 ρςξ ρσμξδεσςικϊ σλικϊ: 
καςάλξγξπ, δημξριξγοατικϊ 
σλικϊ, ατίρεπ, διατημιρςικά 
παμό 

X X X X 

 ρςξμ διαδικςσακϊ ςϊπξ ςηπ 
ΚΔΒΚ 

X X X X 

 ρςξ πεοιξδικϊ ςηπ ΚΔΒΚ Χ Χ Χ Χ 

Διδική νεμάγηρη (ρε ποόςη 
παοξσρίαρη) και διάθερη υόοξσ 
για δενίχρη 

Χ Χ Χ Χ 

Δκποξρόπηρη υξοηγξϋ ρςη 
ρσμέμςεσνη ςϋπξσ και ρςα 
εγκαίμια 

Χ Χ   

Διατημιρςικά παμό ρςη 
ρσμέμςεσνη ςϋπξσ και ρςα 

2 1 1  
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εγκαίμια 
Δωρεάν ξενάγηση (έως 30 

άτομα/ξενάγηση) 2 1 1  

Εκτύπωση προσωπικών 

τιμητικών προσκλήσεων για τα 

εγκαίνια 
50 30   

Παραχώρηση δωρεάν εισιτηρίων 

για την έκθεση (εφόσον έχει 

εισιτήριο) 
30 15 5 1 

Παραχώρηση δωρεάν καταλόγων 

της έκθεσης (βλ. Προνόμια 

Χορηγών Εκδόσεων) 
2 1 1  

Έκπτωση στην ενοικίαση χώρων 

δεξίωσης της ΚΔΒΚ για 

ιδιωτική εκδήλωση 
25% 15% 5%  

Έκπτωση στις εκδόσεις της 

ΚΔΒΚ Χ Χ Χ Χ 

Έκπτωση σε εταιρικά/ατομικά 

δώρα. Ειδικό εταιρικό δώρο 

σε συνεννόηση με το 

Πωλητήριο 

Χ Χ Χ Χ 

Πρόσκληση σε ειδική ετήσια 

εκδήλωση για τους χορηγούς ή 

αναφορά στον ετήσιο κατάλογο 

χορηγών 

Χ Χ Χ  

Ηλεκτρονικές προσκλήσεις για 

όλες τις εκδηλώσεις Χ Χ Χ Χ 

 
 

7. Ιαςηγξοίεπ & ποξμόμια υξοηγώμ εκδηλώρεωμ 

 
Λέγαπ 

Φξοηγόπ 
Φξοηγόπ Τπξρςηοικςήπ Υίλξπ 

 10.000,00 και 
άμχ 

5.000,00 – 
9.999,00 

1.000,00 – 
4.999,00 

Έχπ 
999,00 

Ποξβξλή ςηπ επχμσμίαπ ςξσ 
υξοηγξϋ: 

    

 ρςξ ρσμξδεσςικϊ σλικϊ: 
τσλλάδιξ, δημξριξγοατικϊ 
σλικϊ, ατίρεπ 

X X   

 ρςξμ διαδικςσακϊ ςϊπξ ςηπ 
ΚΔΒΚ 

X X X X 

 ρςξ ρσμξδεσςικϊ σλικϊ: 
καςάλξγξπ, δημξριξγοατικϊ 
σλικϊ, ατίρεπ, διατημιρςικά 
παμό (ετϊρξμ σπάουει) 

X X X X 

 ρςξ πεοιξδικϊ ςηπ ΚΔΒΚ X X X X 
Διατημιρςικά παμό υξοηγξϋ ρςημ 
εκδήλχρη 

2 1   

Παοαυόοηρη δχοεάμ ειριςηοίχμ 
ςηπ εκδήλχρηπ (ρε πεοίπςχρη 
υοέχρηπ ειρϊδξσ) 

5 3 2 1 

Έκπτωση στην ενοικίαση χώρων 

δεξίωσης της ΚΔΒΚ για 

ιδιωτική εκδήλωση 
10% 5% 3%  

Πρόσκληση σε ειδική ετήσια 

εκδήλωση για τους χορηγούς ή 

αναφορά στον ετήσιο κατάλογο 

χορηγών 

Χ Χ Χ  
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Ηλεκτρονικές προσκλήσεις για 

όλες τις εκδηλώσεις Χ Χ Χ Χ 

 

 

 

8. Ιαςηγξοίεπ & ποξμόμια υξοηγώμ εκδόρεωμ 

 
Λέγαπ 

Φξοηγόπ 
Φξοηγόπ Τπξρςηοικςήπ Υίλξπ 

 10.000,00 και 
άμχ 

5.000,00 – 
9.999,00 

1.000,00 – 
4.999,00 

Έχπ 
999,00 

Ποξβξλή ςηπ επχμσμίαπ ςξσ 
υξοηγξϋ: 

    

 ρςημ έκδξρη X X Χ Χ 

 ρςξμ διαδικςσακϊ ςϊπξ ςηπ 
ΚΔΒΚ 

X X X X 

 ρςξ ρσμξδεσςικϊ 
δημξριξγοατικϊ σλικϊ 

X X X X 

 ρςξ πεοιξδικϊ ςηπ ΚΔΒΚ X X X X 
 ρςξμ εςήριξ καςάλξγξ 

εκδϊρεχμ 
Χ Χ Χ Χ 

Δχοεάμ νεμάγηρη (έχπ 25 
παιδιά/νεμάγηρη) 

Δχοεάμ 
αμςίςσπα: 10 

Δχοεάμ 
αμςίςσπα: 6 

Δχοεάμ 
αμςίςσπα: 3 

Δχοεάμ 
αμςίςσπα: 

2 
Έκπτωση στην ενοικίαση χώρων 

δεξίωσης της ΚΔΒΚ για 

ιδιωτική εκδήλωση 
10% 5% 3%  

Έκπςχρη ρςιπ εκδϊρειπ ςηπ ΚΔΒΚ Χ Χ Χ Χ 
Πρόσκληση σε ειδική ετήσια 

εκδήλωση για τους χορηγούς ή 

αναφορά στον ετήσιο κατάλογο 

χορηγών 

Χ Χ Χ  

Ηλεκτρονικές προσκλήσεις για 

όλες τις εκδηλώσεις Χ Χ Χ Χ 

 
 

9. Ιαςηγξοίεπ & ποξμόμια υξοηγώμ εκπαιδεσςικώμ ποξγοαμμάςωμ 

 
Λέγαπ 

Φξοηγόπ 
Φξοηγόπ Τπξρςηοικςήπ Υίλξπ 

 10.000,00 και 
άμχ 

5.000,00 – 
9.999,00 

1.000,00 – 
4.999,00 

Έχπ 
999,00 

Ποξβξλή ςηπ επχμσμίαπ ςξσ 
υξοηγξϋ: 

    

 ρςξ ρσμξδεσςικϊ σλικϊ: 
τσλλάδιξ, δημξριξγοατικϊ 
σλικϊ, ατίρεπ, ποξρκλήρειπ 

X X Χ Χ 

 ρςξμ διαδικςσακϊ ςϊπξ ςηπ 
ΚΔΒΚ 

X X X X 

 ρςξ πεοιξδικϊ ςηπ ΚΔΒΚ X X X X 
Παοαυόοηρη δχοεάμ αμςιςϋπχμ 
ςηπ έκδξρηπ και επιπλέξμ 
αμςίςσπα με έκπςχρη 

Δχοεάμ 
αμςίςσπα: 10 

Δχοεάμ 
αμςίςσπα: 6 

Δχοεάμ 
αμςίςσπα: 3 

Δχοεάμ 
αμςίςσπα: 

2 
Έκπτωση στην ενοικίαση χώρων 

δεξίωσης της ΚΔΒΚ για 

ιδιωτική εκδήλωση 
10% 5% 3%  

Έκπςχρη ρςιπ εκδϊρειπ ςηπ ΚΔΒΚ Χ Χ Χ Χ 
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Πρόσκληση σε ειδική ετήσια 

εκδήλωση για τους χορηγούς ή 

αναφορά στον ετήσιο κατάλογο 

χορηγών 

Χ Χ Χ  

Ηλεκτρονικές προσκλήσεις για 

όλες τις εκδηλώσεις Χ Χ Χ Χ 

 

10. Φξοηγίεπ ρε είδξπ 

1. 
Δχοεάμ σπηοερίεπ: μεςατξοέπ και αρταλίρειπ έογχμ ςέυμηπ, τιλξνεμία 
ποξρκεκλημέμχμ, ςσπξγοατικά, ςευμικέπ εογαρίεπ και σλικά κ.ά. 

2. 
Διάθερη ενξπλιρμξϋ: ποξθήκεπ, ξθϊμεπ ποξβξλήπ, ηλεκςοξμικά ρσρςήμαςα και 
ρσρκεσέπ κ.ά. 

     

 
Διδικά ποξμϊμια ρςξσπ υξοηγξϋπ ρε είδξπ πξσ θα ατξοξϋμ ρςξ είδξπ ςηπ 
υξοηγίαπ και ρςξ ϋφξπ ςηπ εμπξοικήπ ςηπ ανίαπ και θα καθξοίζξμςαι καςά 
πεοίπςχρη απϊ ςξ ΔΣ, έπειςα απϊ ποϊςαρη ςηπ Υπηοερίαπ 

 

3.2. Σευμικά υαοακςηοιρςικά εμςύπξσ 

Μέγεθξπ ρελίδαπ: Β5, ξοιζϊμςια μξοτή 
Αοιθμϊπ ρελίδχμ: 30 πεοίπξσ 
Δκςϋπχρη: Offset / 4 υοχμάςχμ 
Τϋπξπ υαοςιξϋ: γοατήπ 
Τϋπξπ υαοςιξϋ: 150gr velvet illustration 
Βιβλιξδερία: δέριμξ καοτίςρα 
Τιοάζ: 2.000 ςεμ. 
Γλόρρα: ελλημικά 
 

3.3. Πμεσμαςικά δικαιώμαςα 
Τα πμεσμαςικά και ρσγγεμικά δικαιόμαςα ςχμ παοαδξςέχμ αμήκξσμ πλήοχπ ρςημ 
Αμαθέςξσρα Αουή (ΚΔΒΚ) και απξςελξϋμ απξκλειρςική ιδιξκςηρία ασςήπ για 
απεοιϊοιρςη υοήρη και αμαπαοαγχγή ρε ξπξιξδήπξςε ςευμξλξγικϊ ή άλλξ μέρξ και 
απεοιϊοιρςη υοξμική διάοκεια. 
Διδικϊςεοα, ςξ σλικϊ ασςϊ θα αμήκει απϊλσςα ρςημ ΚΔΒΚ, θα είμαι αμξιυςϊ ρςξ 
κξιμϊ και η ΚΔΒΚ θα μπξοεί μα διαθέςει ςα παοαδξςέα ή μέοξπ ασςόμ ρε ςοίςξσπ και 
ϊπξσ κοίμει απαοαίςηςξ για διάτξοξσπ ρκξπξϋπ ρϋμτχμα με ςημ Αουή ςχμ 
Αμξιυςόμ Δεδξμέμχμ (ποϊςσπξ Creative Commons, by/nc/sa, αματξοά ςξσ 
δημιξσογξϋ καςά ςημ αουική υοήρη, σπξυοέχρη αματξοάπ ςξσ δημιξσογξϋ ρε κάθε 
μέα υοήρη ςξσ σλικξϋ, μη εμπξοική υοήρη) ή ϊπξια άλλη άδεια αμξιυςξϋ 
πεοιευξμέμξσ κοίμει η ΚΔΒΚ. 
Ο ΚΔΒΚ έυει ςξ δικαίχμα μα υοηριμξπξιήρει ςξ σλικϊ για απεοιϊοιρςη υοξμική 
διάοκεια, για κάθε υοήρη πξσ θα επιλένει. 
 

4. Πλημμελήπ καςαρκεσή 
Αμ η Δπιςοξπή Παοαλαβήπ παοαλάβει ςα ποξπ ποξμήθεια είδη (μ. 4412/2016 άο. 
208), με παοαςηοήρειπ, αματέοει ρςξ ρυεςικϊ ποχςϊκξλλξ ςιπ απξκλίρειπ πξσ 
παοξσριάζξσμ ασςά απϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ και διαςσπόμει αιςιξλξγημέμα ςη 
γμόμη ςηπ για ςξ ζήςημα, αμ ςξ σλικϊ είμαι καςάλληλξ ή ϊυι για ςη υοήρη πξσ 
ποξξοίζεςαι. 
Δτϊρξμ κοιθεί απϊ ςημ αομϊδια καςά πεοίπςχρη σπηοερία ςξσ τξοέα πξσ εκςελεί 
ςη ρϋμβαρη, ϊςι ξι παοεκκλίρειπ ςχμ ποξπ ποξμήθεια ειδόμ, δεμ επηοεάζξσμ ςημ 
καςαλληλϊςηςα ςξσπ και μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ, με αιςιξλξγημέμη απϊταρη 
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ςξσ απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ ξογάμξσ, 
μπξοεί μα εγκοιθεί η παοαλαβή ςχμ ποξπ ποξμήθεια ειδόμ, με ή υχοίπ έκπςχρη επί 
ςηπ ρσμβαςικήπ ςιμήπ. Σε αμςίθεςη πεοίπςχρη, ετϊρξμ κοιθεί απϊ ςημ αομϊδια καςά 
πεοίπςχρη σπηοερία ςξσ τξοέα πξσ εκςελεί ςη ρϋμβαρη, ϊςι ξι παοεκκλίρειπ ςχμ 
ποξπ ποξμήθεια ειδόμ, επηοεάζξσμ ςημ καςαλληλϊςηςά ςξσπ και δεμ μπξοξϋμ μα 
υοηριμξπξιηθξϋμ, με αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςξσ απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ, ϋρςεοα 
απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ ξογάμξσ, ςα ποξπ ποξμήθεια είδη μπξοεί μα 
απξοοιτθξϋμ. 
Τα ποξπ ποξμήθεια είδη μπξοεί μα ςεθξϋμ ρε επιυειοηριακή εκμεςάλλεσρη μϊμξ 
μεςά ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςξσ απϊ ςξμ τξοέα. 
 
Η παοαλαβή ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ ή/και παοαδξςέχμ (μ. 4412/2016 άο. 
219) γίμεςαι απϊ επιςοξπή παοαλαβήπ πξσ ρσγκοξςείςαι, ρϋμτχμα με ςημ 
παοάγοατξ 3 ςξσ άοθοξσ 221. Καςά ςη διαδικαρία παοαλαβήπ διεμεογείςαι ξ 
απαιςξϋμεμξπ έλεγυξπ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςη ρϋμβαρη, μπξοεί, επίρηπ, μα 
καλείςαι μα παοαρςεί και ξ αμάδξυξπ. Αμ η επιςοξπή παοαλαβήπ κοίμει ϊςι ξι 
παοευϊμεμεπ σπηοερίεπ ή/και ςα παοαδξςέα δεμ αμςαπξκοίμξμςαι πλήοχπ ρςξσπ 
ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ρσμςάρρεςαι ποχςϊκξλλξ ποξρχοιμήπ παοαλαβήπ, πξσ 
αματέοει ςιπ παοεκκλίρειπ πξσ διαπιρςόθηκαμ απϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ και 
γμχμξδξςεί, αμ ξι αματεοϊμεμεπ παοεκκλίρειπ επηοεάζξσμ ςημ καςαλληλϊςηςα ςχμ 
παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ ή/και παοαδξςέχμ, και, ρσμεπόπ, αμ μπξοξϋμ ξι 
ςελεσςαίεπ μα καλϋφξσμ ςιπ ρυεςικέπ αμάγκεπ. Σςημ πεοίπςχρη πξσ διαπιρςχθεί ϊςι 
δεμ επηοεάζεςαι η καςαλληλϊςηςα, με αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςξσ αομϊδιξσ 
απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ, μπξοεί μα εγκοιθεί η παοαλαβή ςχμ εμ λϊγχ 
παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ ή/και παοαδξςέχμ, με έκπςχρη επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ, 
η ξπξία θα ποέπει μα είμαι αμάλξγη ποξπ ςιπ διαπιρςχθείρεπ παοεκκλίρειπ. Μεςά 
ςημ έκδξρη ςηπ χπ άμχ απϊταρηπ, η επιςοξπή παοαλαβήπ σπξυοεξϋςαι μα ποξβεί 
ρςημ ξοιρςική παοαλαβή ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ ή/και παοαδξςέχμ ςηπ 
ρϋμβαρηπ και μα ρσμςάνει ρυεςικϊ ποχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ, ρϋμτχμα με 
ςα αματεοϊμεμα ρςημ απϊταρη. 
 

5. Τπξυοεώρειπ αμαδόυξσ 

Ο αμάδξυξπ έυει χπ σπξυοεόρειπ ςιπ παοακάςχ: 
1. Συεδιαρμϊπ εμςϋπξσ ρε ρσμεογαρία με ςξσπ αομϊδιξσπ σπαλλήλξσπ ΚΔΒΚ 
2. Παοαγχγή εμςϋπξσ ρϋμτχμα με ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ 
3. Παοάδξρη εμςϋπξσ ρςημ ΚΔΒΚ 
4. Διαμξμή ρσγκεκοιμέμξσ αοιθμξϋ εμςϋπχμ, έπειςα απϊ ρσμεμμϊηρη με ςξσπ 

αομϊδιξσπ σπαλλήλξσπ ςηπ ΚΔΒΚ, ςϊρξ ςξπικά ϊρξ και παμελλαδικά ρε 
εςαιοείεπ, πξσ έμποακςα διαθέςξσμ ποξγοάμμαςα εςαιοικήπ κξιμχμικήπ 
εσθϋμηπ, και ιδιόςεπ, ξι ξπξίεπ/ξπξίξι επιθσμξϋμ μα λειςξσογήρξσμ χπ υξοηγξί 
ςηπ ΚΔΒΚ (μίμιμξσμ 300 εςαιοείεπ και ιδιόςεπ). Σςξ πλαίριξ ασςϊ ποϊκειςαι μα 
ρσμειρτέοει και ξ Σϋλλξγξπ Φίλχμ ςηπ ΚΔΒΚ ρςη διαμξμή και ποξόθηρη ςξσ 
εμςϋπξσ ρε εςαιοείεπ και ιδιόςεπ. Έπειςα απϊ ςημ απξρςξλή ςξσ εμςϋπξσ, ξ 
αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα παοακξλξσθεί ςημ πξοεία ςξσ εμςϋπξσ και μα 
ρσλλένει ςιπ απαμςήρειπ (θεςικέπ / αομηςικέπ) ςχμ εςαιοειόμ / ιδιχςόμ, πξσ 
έυει απξρςείλει ςξ έμςσπξ. 

5. Παοάδξρη έκθερηπ πεποαγμέμχμ και επαμαςοξτξδϊςηρη για ςημ πξοεία ςηπ 
διαμξμήπ ςχμ εμςϋπχμ, με καςάλξγξ ιδιχςόμ και εςαιοειόμ, ϊπξσ έυει ρςαλεί 
ςξ έμςσπξ. 
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6. Ποξθερμία εκςέλερηπ 
Ο υοϊμξπ παοάδξρηπ ςχμ ειδόμ ρςημ απξθήκη ςηπ ΚΔΒΚ ξοίζεςαι ρε διάρςημα 
είκξρι (20) ημεοόμ και ςηπ διαμξμήπ ςξσ εμςϋπξσ ρε διάρςημα ςοιόμ (3) μημόμ απϊ 
ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 202 ςξσ Ν. 
4412/2016 και ρε ρσμεμμϊηρη με ςημ Υπηοερία. 
 

7. Φοόμξπ εγγύηρηπ 

Ο υοϊμξπ εγγϋηρηπ μεςοξϋμεμξπ απϊ ςηπ ημεοξμημίαπ ςηπ ποξρχοιμήπ παοαλαβήπ 
ςχμ σπϊ ποξμήθεια ειδόμ, καθξοίζεςαι απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα και δεμ μπξοεί μα 
είμαι μικοϊςεοξπ απϊ έμα (1) έςξπ. 
 

8. Παοάδξρη 

Τα ποξρτεοϊμεμα ποξπ ποξμήθεια είδη, θα ποέπει μα παοαδξθξϋμ ρςιπ 
εγκαςαρςάρειπ ςηπ ΚΔΒΚ άθικςα (Κ. Δαβάκη 9, 501 32 Κξζάμη). 
 

9. Δμδεικςικόπ ποξϋπξλξγιρμόπ 

α/α ΠΔΡΘΓΡΑΥΖ ΔΘΔΟΤ 
Λξμ. 

Λέςοηρηπ 
Πξρόςηςα 

Σιμή 
μξμάδαπ 

Δαπάμη 

1 
Συεδιαρμϊπ και παοαγχγή 
εμςϋπξσ υξοηγικξϋ πακέςξσ 
ΚΔΒΚ 

ςεμ. 2.000 1,21 2.419,35 

2 Διαμξμή εμςϋπξσ σπηοερία 1  1.612,90 

      

ΤΜΟΚΟ ΦΩΡΘ ΥΠΑ 4.032,25 

ΥΠΑ 24% 967,75 

ΤΜΟΚΟ ΟΛΑΔΑ ΛΔ ΥΠΑ 5.000,00 

 

 

  Δγκοίθηκε 

Ο Διρηγηςήπ Η Ποξψρςαμέμη Διεϋθσμρηπ Ποϊεδοξπ ΔΣ 

    
 
 
 

Προσυπογραφή 

 
 
 

Υπογραφή 

 

 Ιχάμμα Σςεογιξπξϋλξσ Παμαγιόςηπ Δημϊπξσλξπ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
Τπόδειγμα Οικξμξμικήπ ποξρτξοάπ 
 
Ποξπ: Κξβεμςάοειξ Δημξςική Βιβλιξθήκη Κξζάμηπ 
Έογξ: Συεδιαρμϊπ, παοαγχγή και διαμξμή εμςϋπξσ υξοηγικξϋ πακέςξσ ΚΔΒΚ 
 

α/α ΠΔΡΘΓΡΑΥΖ ΔΘΔΟΤ 
Λξμ. 

Λέςοηρηπ 
Πξρόςηςα 

Σιμή 
μξμάδαπ 

Δαπάμη 

1 
Συεδιαρμϊπ και παοαγχγή 
εμςϋπξσ υξοηγικξϋ πακέςξσ 
ΚΔΒΚ 

ςεμ. 2.000  
 

2 Διαμξμή εμςϋπξσ σπηοερία 1   

      

ΤΜΟΚΟ ΦΩΡΘ ΥΠΑ  

ΥΠΑ 24%  

ΤΜΟΚΟ ΟΛΑΔΑ ΛΔ ΥΠΑ  

 
 
 
 
 Κξζάμη, 

[ημεοξμημία]   

  

[Υπξγοατή μϊμιμξσ εκποξρόπξσ] 

  

  

  

  

[ρτοαγίδα] 

  

  

  

 
 


