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Αθήνα, 28.4.2020 

Α/Α: EA1/2020 

Α.Π.: ΚΥ/2020/328 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συνδρομής σε 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές για το έτος 2020, προϋπολογισμού 19.499,81 € 
άνευ ΦΠΑ 6% (20.669,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) και πάσης φύσεως φόρων 
και κρατήσεων 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄74/20-03-2013) όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάσταση του με το 
άρθρο όγδοο της ΠΝΠ της 30.09.2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν. 4638/2019 (ΦΕΚ 
Α΄181/18-11-2019), 

β. της υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας      «Διορισμός 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» 
(ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1-11-2019) όπως ισχύει μετά τις διορθώσεις ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019), 

γ. των άρθρων 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007, 

δ. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016), όπως ισχύει, 

2. την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση    της 
7ης Νοεμβρίου 2019 με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο σε 
συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 2η 
συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 2019, 

3. το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της 3η Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ της 28ης Νοεμβρίου 
2019 (9ο θέμα) και 

4. τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης: 

α. με Α.Π. 263/16-01-2020, ΑΔΑ ΩΞ87ΟΡ9Υ-6Ξ0 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 20REQ006166726 και 

β. με Α.Π. 968/24-02-2020, ΑΔΑ 6Λ71ΟΡ9Υ-ΑΞΦ και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 20REQ006367509, 
 
το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συνδρομής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με 
κριτές για το έτος 2020, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνική 
Περιγραφή – Υποχρεώσεις Αναδόχου» και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς». 

 



ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) 
Σελίδα 2 από 9 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Είδος Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συνδρομής δε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά με κριτές για το έτος 2020 (αναλυτικότερα, βλ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνική Περιγραφή – Υποχρεώσεις Αναδόχου»). 

Εκτιμώμενη 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

20.669,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% και πάσης 
φύσεως φόρων και κρατήσεων. 

ΚΑΕ 6405000000 

CPV 22000000-0 

Πληροφορίες Τηλέφωνο: 210 9241993-6 
κο Παπαϊωάννου Γιώργο, εσωτ. 230 ή 
κα Παπακωνσταντίνου Ξανθή, εσωτ. 226. 
Ηλ. διευθύνσεις: g.papaioannou@kethea.gr, 
x.papakonstantinou@kethea.gr  

Τεχνικές προδιαγραφές Όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 

Αξιολόγηση προσφορών / 
Κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών. 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για τουλάχιστον εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσής τους. 

Δικαίωμα συμμετοχής  Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
πληροί τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις οι 
οποίες προβλέπονται στην παρούσα και διαθέτει την 
απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια, καθώς και 
ικανότητα και εξειδίκευση σε αντίστοιχες υπηρεσίες με αυτές που 
αποτελούν αντικείμενο του παρόντος. 

Σύνταξη προσφοράς Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν τα εξής: 

1. Τεκμηρίωση του τρόπου ικανοποίησης όλων των 
προϋποθέσεων και απαιτήσεων που παρατίθενται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A της παρούσης (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο. 

2. Συμπληρωμένο το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) της παρούσης και 
υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο. 

Προθεσμία παραλαβής 
προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους 
με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ, επί της οδού 
Σορβόλου 24 – Αθήνα, το αργότερο μέχρι τις 15/5/2020 και ημέρα 
Παρασκευή. 

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, κατά την επεξεργασία των 
προσφορών να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή 
πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν θα 
διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. 

mailto:g.papaioannou@kethea.gr
mailto:x.papakonstantinou@kethea.gr
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Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει με την προσφορά 
του, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 
(ΦΕΚ 75/Α΄), με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής της προσφοράς όπως εκάστοτε ισχύει (χωρίς να είναι 
απαραίτητη η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής), στην οποία 
να δηλώνει: 

- το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί 
προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά του 
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, 

- ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των 
οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προσφορά είναι ακριβή, 

- ότι η προσφορά του ισχύει για εξήντα (60) ημέρες μετά την 
ημερομηνία κατάθεσής της, 

- ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της παρούσας πρόσκλησης καθώς και της Τεχνικής 
Περιγραφής που περιέχεται σε αυτήν, και δεν δύναται με την 
προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να 
αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτής, 

- ότι παραιτείται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα 
αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη 
απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή 
ματαίωση της παρούσας διαδικασίας, και 

- ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

Αναπροσαρμογή τιμήματος Δεν προβλέπεται. 

Εναλλακτικές προσφορές Δεν προβλέπονται. 

Ματαίωση διαδικασίας Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, 
ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών 
προδιαγραφών ή/και ματαίωσης, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν 
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Υπογραφή σύμβασης / 
Κατάθεση δικαιολογητικών 

Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσέλθει εντός πέντε (15) εργασίμων ημερών για την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης, καταθέτοντας τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016. 

Διευκρίνιση: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 
περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου 
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εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται από το ισχύον καταστατικό ή το 
ισχύον έγγραφο/πρακτικό εκπροσώπησης. 

2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά 
περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 
ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
(φορολογική ενημερότητα). Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 
οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος 
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

3. Αναγκαία, κατά περίπτωση, έγγραφα σύστασης και 
εκπροσώπησης από τα οποία να προκύπτουν: 
α) Η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου 
(ΦΕΚ, καταστατικά με τις τροποποιήσεις τους) και 

β) τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την 
υπογραφή τους. 

Διάρκεια ισχύος σύμβασης Η σύμβαση του ΚΕΘΕΑ με τον Ανάδοχο ισχύει από την υπογραφή 
της έως και τις 31/12/2020. 

Χρόνος / τόπος παραλαβής 
των υπηρεσιών 

Η συχνότητα και ο τόπος παραλαβής των υπηρεσιών ισχύουν όπως 
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 

Τρόπος πληρωμής 1. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών θα γίνεται με την έκδοση 
νόμιμου τιμολογίου που θα εκδίδεται στα στοιχεία των 
Κεντρικών Υπηρεσιών ΚΕΘΕΑ. 

2. Η εξόφληση του  τιμολογίου θα γίνεται σε διάστημα τριάντα 
(30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του, με κατάθεση 
σε Τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου. 

3. Για την εξόφληση των τιμολογίων είναι απαραίτητη η έκδοση 
και προσκόμιση των παρακάτω: 

• Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
σε ισχύ (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο). 

• Πρωτοκόλλα τμηματικής και οριστικής ποιοτικής-ποσοτικής 
παραλαβής για το μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών 
αντίστοιχα, από τη σχετική Επιτροπή Παραλαβής. 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ιδίως βαρύνεται 
με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία 
(άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία 
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(άρθρο 350 Ν. 4412/2016). 

γ) Παρακράτηση 2% Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 
3, Ν. 3580/2007). 

δ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% με κάθε πληρωμή, όπως 
ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 64 Ν. 4172/2013). 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ 

 

 

Λιάπης Χρήστος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1. Αντικείμενο 

Η τεχνική περιγραφή αφορά στην παροχή υπηρεσιών ετήσιας συνδρομής σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά με κριτές για το έτος 2020, όπως αναγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί. Οι προσφορές 
πρέπει υποχρεωτικά να αφορούν στο σύνολο των υπηρεσιών δηλαδή σε συνδρομή για όλους τους 
τίτλους σε έντυπη και σε Online μορφή, στις περιπτώσεις που αυτή διατίθεται. 
 

Α/Α Περιοδικό ISSN Εκδότης Μορφή Συχνότητα 

1 Addiction 0965-2140 Wiley Έντυπο 12 τεύχη 

2 Addictive Behaviors 0306-4603 Elsevier  Έντυπο 12 τεύχη 

3 
Alcoholism treatment 
quarterly 

0734-7324 Taylor & Francis 
Έντυπο 
και Online 

4 τεύχη 

4 Drugs and alcohol today 1745-9265 Emerald  
Έντυπο 
και Online 

4 τεύχη 

5 
DRUGS: Education, 
prevention and policy 

0968-7637 Taylor & Francis 
Έντυπο 
και Online 

12 τεύχη 

6 
International Gambling 
Studies 

1445-9795 Taylor & Francis 
Έντυπο 
και Online 

4 τεύχη 

7 
Journal of psychoactive 
drugs 

0279-1072 Taylor & Francis 
Έντυπο 
και Online 

3 τεύχη 

8 
Journal of social work 
practice in the addictions 

1533-256X Taylor & Francis 
Έντυπο 
και Online 

4 τεύχη 

9 
Journal of substance abuse 
treatment 

0740-5472 Elsevier  Έντυπο 12 τεύχη 

10 Substance abuse 0889-7077 Taylor & Francis 
Έντυπο 
και Online 

4 τεύχη 

11 
The international journal of 
drug policy 

0955-3959 Elsevier  Έντυπο 6 τεύχη 

12 Therapeutic Communities 0964-1866 Emerald  
Έντυπο 
και Online 

4 τεύχη 

 

2. Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 
Α. Έντυπα Περιοδικά 

α) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλαμβάνει από τους εκδότες τα έντυπα τεύχη 
των περιοδικών για λογαριασμό της Βιβλιοθήκης του ΚΕΘΕΑ, να ελέγχει για τυχόν καθυστερημένα 
τεύχη, να διενεργεί τις απαραίτητες υπομνήσεις στους εκδότες, να φροντίζει για τη συνεχή κανονική 
αποστολή των περιοδικών και την αναπλήρωση των τευχών που καθυστερούν ή δεν παρελήφθησαν 
ή δεν παραδόθηκαν στην Βιβλιοθήκη, χωρίς να απαιτείται καμία υπενθύμιση από τη Βιβλιοθήκη. 
Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος που θα υλοποιούνται τα παραπάνω. 
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β) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει το υλικό που αφορά στις συνδρομές του 
έτους 2020. 

γ) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποστέλλει στη Βιβλιοθήκη σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, απολογισμό των ενεργειών του για την πορεία των παραγγελιών. Επίσης, θα πρέπει να 
ενημερώνει τη Βιβλιοθήκη για τυχόν βιβλιογραφικές αλλαγές των συνδρομών (αλλαγές τίτλων, 
συχνότητας κ.λπ.). 

δ) Ο Ανάδοχος δεσμεύεται όποια τεύχη περιοδικών είναι ελαττωματικά (κακέκτυπα, με ελλιπείς 
σελίδες κ.λπ.), να επιστρέφονται και να αντικαθίσταται με ευθύνη και δαπάνη δικές του. 

ε) Σε περίπτωση απώλειας κάποιου τεύχους οι αιτήσεις αναζήτησης (claims) θα απευθύνονται στον 
Ανάδοχο ο οποίος θα έχει την ευθύνη αντικατάστασης του τεύχους στην Βιβλιοθήκη. 
 
Β. Ηλεκτρονικά Περιοδικά 

α) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διεκπεραιώσει τις απαραίτητες ενέργειες και 
συνεννοήσεις με τους επιμέρους εκδότες, ώστε η Βιβλιοθήκη του ΚΕΘΕΑ να έχει πρόσβαση στις 
ηλεκτρονικές συνδρομές και να επικοινωνεί με τους εκδότες για την επίλυση τυχόν προβλημάτων 
που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της πρόσβαση. 

Ως χρόνος έναρξης της παροχής πρόσβασης της Βιβλιοθήκης στις ηλεκτρονικές συνδρομές ορίζεται ο 
ένας μήνας από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση υπέρβασης του παραπάνω χρονικού 
διαστήματος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ζητήσει παράταση, με αίτησή του, στην οποία θα δικαιολογεί 
την καθυστέρηση στην παροχή πρόσβασης. 

β) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τη Βιβλιοθήκη για τυχόν μεταβολές στα βιβλιογραφικά 
δεδομένα (αλλαγές τίτλων, συχνότητας, κ.λπ.) των τίτλων στους οποίους η Βιβλιοθήκη είναι 
συνδρομήτρια και να ενημερώνει για τυχόν νέες ψηφιακές εκδόσεις των συνδρομών της, μέσα στον 
προβλεπόμενο χρόνο διάρκειας της σύμβασης. 

γ) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώσει τη Βιβλιοθήκη για τον χρόνο πρόσβασης κάθε ηλεκτρονικής 
συνδρομής (π.χ. εάν η πρόσβαση θα είναι μόνο για το τρέχον έτος ή καλύπτει και προηγούμενα έτη) 
καθώς επίσης και αν μετά το πέρας του έτους θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης για το 
συγκεκριμένο έτος που υπήρξε η συνδρομή. 

δ) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τη Βιβλιοθήκη σε περίπτωση που επιπρόσθετα, πέρα 
δηλαδή από τις περιπτώσεις που ήδη αναφέρονται στην παρούσα, στην έντυπη μορφή τίτλου/ων, 
παρέχεται δωρεάν και η ηλεκτρονική μορφή. Σε αυτή την περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να ενημερώνει τη Βιβλιοθήκη σχετικά και να της παρέχει πρόσβαση ακόμα και αν αυτή δεν έχει 
ζητηθεί. 
 

3. Παράδοση – Παραλαβή 

Η παράδοση των έντυπων περιοδικών είτε συνολικά είτε τμηματικά θα γίνεται με τη φροντίδα, 
ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου μέχρι τη Βιβλιοθήκη του ΚΕΘΕΑ. Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστικά 
τον κίνδυνο μερικής ή ολικής καταστροφής, βλάβης ή απώλειας των πιο πάνω ειδών μέχρι και την 
οριστική παράδοσή τους στους χώρους της Βιβλιοθήκης. 

Ως χρόνος παράδοσης κάθε τεύχους που θα εκδοθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης, ορίζονται οι 
20 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής του προκειμένου για ευρωπαϊκές εκδόσεις, και οι 50 ημέρες 
από την ημερομηνία έκδοσής του για εκδόσεις εκτός Ευρώπης. 

Κάθε τεύχος που θα έχει ήδη εκδοθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει να παραδοθεί 
εντός 25 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, προκειμένου για ευρωπαϊκές 
εκδόσεις, και 60 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής, για εκδόσεις εκτός Ευρώπης. 



ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) 
Σελίδα 8 από 9 
 
 

Η παραλαβή από ποσοτικής και ποιοτικής απόψεως θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής του ΚΕΘΕΑ ή από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Οργανισμού. Η Επιτροπή Παραλαβής 
μπορεί να απορρίψει τα είδη που προσκομίζονται εφόσον αυτά δεν ανταποκρίνονται στα 
παραγγελλόμενα είδη και να ζητήσει την αντικατάστασή τους μέσα σε διάστημα 20 ημερών. 

Για τις ηλεκτρονικές συνδρομές, ως χρόνος παράδοσης για την έναρξης της παροχής πρόσβασης της 
Βιβλιοθήκης, ορίζεται ένας μήνας από την υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος εξασφαλίζει ότι το δικαίωμα πρόσβασης θα υλοποιείται στο διάστημα διάρκειας της 
σύμβασης. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει στη Βιβλιοθήκη τη διατήρηση του 
δικαιώματος συνεχούς πρόσβασης στο συγκεκριμένο τμήμα που αντιστοιχεί χρονικά στην εν λόγω 
προμήθεια και μετά το πέρας της σύμβασης, για τους τίτλους που οι εκδότες το επιτρέπουν. Σε 
περίπτωση που η συνεχής πρόσβαση δεν είναι επιτρεπτή από τον εκδότη του περιοδικού, ο Ανάδοχος 
θα πρέπει να το δηλώσει στη Βιβλιοθήκη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 
 

Α/Α Περιοδικό 
Καθαρή αξία (€) 
για όλα τα τεύχη 

ΦΠΑ Σύνολο 

1 Addiction    

2 Addictive Behaviors    

3 
Alcoholism treatment 
quarterly 

   

4 Drugs and alcohol today    

5 
DRUGS: Education, 
prevention and policy 

   

6 
International Gambling 
Studies 

   

7 
Journal of psychoactive 
drugs 

   

8 
Journal of social work 
practice in the addictions 

   

9 
Journal of substance abuse 
treatment 

   

10 Substance abuse    

11 
The international journal of 
drug policy 

   

12 Therapeutic Communities    

Σύνολο    

 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών. 

Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του Αναδόχου, θα γίνει κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 
(άρθρο 4 Ν. 4013/2011), 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (άρθρο 350 Ν. 4412/2016), 2% Υπέρ των Οργανισμών 
Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν. 3580/2007) και φόρου εισοδήματος 4% (άρθρο 64 Ν. 4172/2013). 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ: 

………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Η προσφορά μου ισχύει για 60 ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 

 

Ο Προσφέρων 

 

 

(Σφραγίδα – Υπογραφή – Ημερομηνία) 


