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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) 
 

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, σε συνέχεια της αριθ. 26/92/13-5-2021 

(ΔΠΘ/ΠΡΣΥΜ/48072/1815/20.05.2021)  απόφασης Πρυτανικού Συμβουλίου, καλεί όλους 

όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την «Προμήθεια Συνδρομών – 

Ανανεώσεις συνδρομών σε ηλεκτρονικά περιοδικά για το 2021» για τις ανάγκες της 

Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ» με κριτήριο ενδιαφέροντος τη 

χαμηλότερη τιμή προσφοράς.   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την υποβολή της προσφοράς από 

τη Γραμματεία της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Αγωγής  του ΔΠΘ Νέα Χηλή 

Αλεξανδρούπολη TK 68131, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9.00-14.00) (Τηλέφωνα: 

25510 30070, 30071) Υπεύθυνη/ος: Μαρία-Στέλλα Βασιλειάδου, Κυριακή Καρακύριου ή στο 

email: education@lib.duth.gr.                          . 

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τον 

φάκελο με την προσφορά τους, με αίτηση η οποία θα βρίσκεται εξωτερικά του 

φακέλου, στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής  του Δ.Π.Θ. (Νέα Χηλή 

Αλεξανδρούπολη ΤΚ 68131) έως και την Πέμπτη 10-6-2021 και ώρα 14:00. 

Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι 

(6) μηνών από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη στις 11-6-2021 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής  του ΔΠΘ 

(Παλαιό Κτίριο Σχολής Επιστημών Αγωγής) Νέα Χηλή Αλεξανδρούπολη TK 68131. Προσφορές 

που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και 

δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. Εάν η αποσφράγιση δεν καταστεί δυνατόν να διεξαχθεί την 

παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και την 
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ίδια ώρα. 

Στη διαδικασία δικαιούνται να συμμετέχουν εταιρείες ή προσωπικές επιχειρήσεις με 

αντικείμενο εργασιών ανάλογη με τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης. 

Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας 

ανάθεσης. Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει 

φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και ποινικό μητρώο.  

Το ΔΠΘ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, 

τροποποιήσει ή να μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη 

ενημέρωση των συμμετεχόντων, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων 

προσώπων. Επίσης το ΔΠΘ δεν δεσμεύεται για την υλοποίηση της προμήθειας. 

Η υπογραφή της σύμβασης πρέπει να γίνει μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη σχετική 

πρόσκληση. 

Για την εκτέλεση της προμήθειας δίνεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών που αρχίζει 

από την υπογραφή της σύμβασης.  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) 

για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. 

Σημειώνεται ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που 

ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης 

κα την πηγή χρηματοδότησης. 

 

Προϋπολογισμός: Δαπάνη ποσού δύο χιλιάδων δέκα ευρώ και τεσσάρων λεπτών 

(2.010,04 €) 

 (Αναλυτικά 1.621,00  € + 389,04  € (ΦΠΑ 24%).  

 

Ο φάκελος της Προσφοράς θα αναγράφει τα εξής:  

 

Προς το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Αγωγής 

Νέα Χηλή  ΤΚ 68131-Αλεξανδρούπολη 

 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.» 

«Προμήθεια Συνδρομών – Ανανεώσεις συνδρομών σε ηλεκτρονικά περιοδικά  

για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ.» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι                       ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ                      ΈΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

 

           

     

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης της  

Σχολής Επιστημών Αγωγής ΔΠΘ 

 

 

 

 

Μαρία Βεργέτη 

 

Καθηγήτρια ΠΤΔΕ ΔΠΘ  
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ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ         

 

«Προμήθεια Συνδρομών – Ανανεώσεις συνδρομών σε ηλεκτρονικά περιοδικά για 

το 2021 για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ.» 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι      -  Προϋπολογισμός, Προδιαγραφές          

 

      

 Τίτλος Περιοδικού ISSN FORMAT ΕΚΔΟΤΗΣ 

Τιμή χωρίς 
ΦΠΑ 

Τιμή 
με  
ΦΠΑ 

 

1 
Journal of Museum 
Education  

2051-
6169 Internet Taylor & Francis  

603,00 
 

747,72  

2 
Museums & Social 
Issues 

2051-
6193  Internet Taylor & Francis 

440,00  
545,60  

3 
American Journal of 
Sociology 

1537-
5390 Internet 

University of Chicago 
Press  

578,00 716,72  

            

 

 

Απαιτείται αδιάλειπτη πρόσβαση στα παραπάνω ηλεκτρονικά περιοδικά για τα 

μέλη της κοινότητας του ΔΠΘ για το 2021. Απαιτείται πρόσβαση στα backfiles των 

περιοδικών. Απαιτείται πρόσβαση στα τεύχη του 2021 και μετά από ενδεχόμενη 

διακοπή της συνδρομής.                            
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Έντυπο Προσφοράς 

 

«Προμήθεια Συνδρομών – Ανανεώσεις συνδρομών σε ηλεκτρονικά περιοδικά για 

το 2021 για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ.» 

 

Προς: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης     

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Στοιχεία του υποψηφίου :  

     Επωνυμία: ………………………………………………………………………….…  

     Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.  : ……………… / ……….…………….    (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

     Διεύθυνση: ……………………………………..………………………………………  

     Αριθμό τηλεφώνου: ……..………………………………..  (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

     e-mail: ……………………….……………………………  (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

 

Για τη Διαδικασία με “Απευθείας ανάθεση” : 
«Προμήθεια Συνδρομών – Ανανεώσεις συνδρομών σε ηλεκτρονικά περιοδικά για 

το 2021 για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ.» 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

α/α 
 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ-ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ 2021 ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ 

BACKFILES και ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΕΤΟΣ Τιμή Χωρίς ΦΠΑ Τιμή με ΦΠΑ 
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Σύνολο  

 
 
 
 

(Υπογραφή & σφραγίδα) 
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