
                                   
                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     ΔΡΑΜΑ………11-8-2022.................... 
                          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

                        ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

                                                                                                                                                                      
                                                ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ…………526…..……... 
 
 
    
 

Ταχ. Δ/νση: Αγίας Βαρβάρας 5, 661 00 Δράμα  
Πληροφορίες: Μαρία Καπία 
Τηλέφωνο – Faχ:  25210 33382  
Ε-mail: kenbibldra@sch.gr 
 
 
 
 
 
 
         Προς  
         Τανασκίδης Ανδρέας 
         Βιβλιοδετείο 
         ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 
 
 
 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – οικονομική προσφορά, για την βιβλιοδεσία του 

ημερήσιου περιοδικού τύπου, για τις ανάγκες της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας 

 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας προκειμένου να προβεί σε βιβλιοδεσία 4 τοπικών εφημερίδων για τα 

έτη 2020 - 2021 και 2009 - 2020, προσκαλεί τον ενδιαφερόμενο να υποβάλλει εγγράφως την οικονομική 

προσφορά του.  

 

 Η ζητούμενη βιβλιοδεσία συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα 

Είδος Ποσότητα Τεχνικά 

Χαρακτηριστικά 

Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ 

Τιμή με ΦΠΑ 

Εφημερίδα "Εργασία" 4 τόμοι (2 ανά έτος, 

έτη 2020-2021) 

Μικρή διάσταση   

Εφημερίδα 

"Ενημέρωση" 

4 τόμοι (2 ανά έτος, 

έτη 2020-2021) 

Μικρή διάσταση   

Εφημερίδα "Ξυράφι" 23 τόμοι (2 ανά έτος 

2009 - Ιούνιος 2020) 

Μικρή διάσταση   

Εφημερίδα "Χρονικά" 12 τόμοι (6 ανά έτος, 

έτη 2020-2021 ) 

Μικρή διάσταση   
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 Το ποσό της προσφοράς δεν θα ξεπερνά το όριο των 2.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.  

 Η κατάθεση της προσφοράς πρέπει να είναι σε συσχέτιση με την ποιότητα των προσφερόμενων 

προϊόντων 

 Μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται υποχρεωτικά: φορολογική 

ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και ποινικό μητρώο  

 Ο τρόπος επιλογής του προμηθευτή θα αφορά την απευθείας ανάθεση 

 Το τιμολόγιο θα έχει 8% επί του καθαρού ποσού καθώς και λοιπές κρατήσεις υπέρ ΑΕΠΠ & 

ΕΑΑΔΗΣΥ 

 Θα γίνει πράξη ανάθεσης της προμήθειας και ιδιωτικό συμφωνητικό, τα οποία θα 

καταχωρηθούν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ & στο ΚΗΜΔΗΣ 

 Θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται για τις αγορές μέσω 

ΠΔΕ 

 Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων στην είσοδο της βιβλιοθήκης  και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ 

 Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στον 1ο όροφο, στο γραφείο της 

Διεύθυνσης, κατά το τρέχων ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, είτε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, είτε μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορικής εταιρείας, με ημερομηνία έναρξης την 

12/8/2022 στις 08:30 και ημερομηνία λήξης την 19/8/2022 στις 15:30 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

 

1. Η Βιβλιοθήκη θα ορίσει τον αριθμό των τόμων που θα δημιουργηθούν και θα καθορίσει τα τεύχη που θα 
βιβλιοδετηθούν σε κάθε τόμο 
 
2. Οι τόμοι που θα δημιουργηθούν θα έχουν τη δομή των προηγούμενων βιβλιοδετούμενων τόμων, ώστε να 

υπάρχει συνέχεια στη βιβλιοδεσία του τμήματος εφημερίδων περιοδικών και το πάχος του κάθε τόμου θα 

καθοριστεί σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα ορίσει ο υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης 

3. Ο βιβλιοδέτης θα παραλάβει υπόδειγμα των τόμου για κάθε εφημερίδα και θα ολοκληρώσει τη βιβλιοδεσία 

σύμφωνα με το εν λόγω υπόδειγμα 

4. Κάθε βιβλιοδετούμενος τόμος θα περιέχει στη ράχη τα στοιχεία που θα ορίσει η Βιβλιοθήκη ότι απαιτούνται, 

όπως ο τίτλος της εφημερίδας, τα τεύχη που περιλαμβάνει, το χρονικό διάστημα που καλύπτει 

5. Στα φύλλα των εφημερίδων θα γίνει ο απαραίτητος έλεγχος για κατεστραμμένα φύλλα και εφόσον βρεθεί κάτι 

τέτοιο, θα πρέπει να διορθωθούν - αποκατασταθούν με ιαπωνικό χαρτί συντήρησης. Κατόπιν θα ακολουθήσει το 

πρεσάρισμα των φύλλων των εφημερίδων 

6. Δεν επιτρέπεται η χρήση κοψίματος στη ράχη των εφημερίδων με μαχαίρι ή ηλεκτρικό μαχαίρι και η 

   Συνολική τιμή 

χωρίς  ΦΠΑ 

Συνολική τιμή με 

ΦΠΑ 

22PROC011094301 2022-08-11



οποιαδήποτε αστοχία θα αποκατασταθεί από το βιβλιοδέτη με δική του δαπάνη. Επιτρέπεται πριόνισμα της ράχης 

μέχρι 2 χιλιοστά το ανώτερο όριο 

7. Το ξάχρισμα των εφημερίδων θα είναι ελάχιστο με ανώτατο όριο τα 0,50 χιλιοστά, ώστε να υπάρχει 

δυνατότητα μεταγενέστερης βιβλιοδεσίας, εφόσον απαιτηθεί 

8. Δεν επιτρέπεται να κόβονται τα γράμματα ή να είναι στραβή η βιβλιοδεσία στον κάθε τόμο 

9. Η βιβλιοδέτηση των εφημερίδων θα γίνει με τη μέθοδο φιδάκι και η χρησιμοποιούμενη κλωστή θα είναι λινή 

10. Η κόλλα που θα χρησιμοποιηθεί στη ράχη του κάθε τόμου, θα είναι αρχειακού τύπου και συγκεκριμένα κόλλα 

Rakoll, βιβλιοδεσίας.  

11. Στη ράχη του κάθε τόμου θα μπαίνει χοντρή τέλα, που θα εξασφαλίζει την ενδυνάμωση και στερέωσή της  

12. Το κεφαλάρι που θα τοποθετείται σε κάθε τόμο θα είναι ενισχυτικό και ευρωπαϊκού τύπου, ώστε να είναι 

καλαίσθητο 

13. Τα χαρτόνια που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν 3,3 χιλιοστά πάχος και θα είναι ευρωπαϊκού τύπου 

14.  Το πανί που θα χρησιμοποιηθεί για κάθε τόμο θα είναι ολλανδικό πανί buckram Ολλανδίας με ISO και όχι 

πλαστικό ή τσέχικο. Επίσης με το πανί αυτό θα ντυθεί ολόκληρη η εξωτερική πλευρά του τόμου και όχι μόνο η 

ράχη 

15. Οι εφημερίδες μικρού σχήματος θα έχουν επίσης λινό ύφασμα στη ράχη, πανί buckram Ολλανδίας με ISO και 

δερμάτινη ετικέτα.  

16. Όλα τα πανιά που θα χρησιμοποιηθούν στη βιβλιοδεσία θα είναι αδιάβροχα 

17. Το χρύσωμα στη ράχη των τόμων θα είναι σύμφωνα με το δείγμα που θα υποδείξει η Βιβλιοθήκη  

18. Θα κατατεθεί υποχρεωτικά δείγμα της δουλειάς του βιβλιοδέτη, το οποίο δεν επιστρέφεται 

19. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές ή που επέλθει ζημία ή καταστροφή του αρχείου 

των εφημερίδων, ο βιβλιοδέτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει αποζημίωση στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ, σύμφωνα με την οποία θα αγοραστεί το υλικό που έχει 

καταστραφεί και θα βιβλιοδετηθεί εκ νέου, με αποκλειστική δαπάνη του βιβλιοδέτη 

 

 

 

 

 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

 

                                       Μ Α Ρ Ι Α   Κ Α Π Ι Α  
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