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Σύνδεσμος Γονέων Δημοτικών Σχολείων Aθηένου  

και 

Δημοτικά Σχολεία Aθηένου Κ.Α΄ και  Κ.Β΄ 
 

20 Ιανουαρίου 2015 

 

Έκθεση Βιβλίου 

Αξιότιμοι κυρίες/κύριοι,    

                         Σας πληροφορούμε ότι ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων, σε συνεργασία 

με τις Διευθύνσεις και το Προσωπικό των Σχολείων μας, προτίθεται να διοργανώσει έκθεση 

βιβλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Οικιακής Οικονομίας του Κ.Β΄, από την 

Τετάρτη 04/02/2015 (γύρω στις 18:00) μέχρι και την Τρίτη 10/02/2015 (γύρω στις 13:00). Οι ώρες 

λειτουργίας της έκθεσης είναι για τις καθημερινές από τις 7:45π.μ. ως τις 1:05μ.μ. και το 

Σαββατοκύριακο από τις 10π.μ. ως τις 1:00μ.μ. 

 

 Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και μας αποστείλετε τα επισυνημμένα: 1) έντυπο 

προσφοράς για την έκθεση βιβλίου καθώς και 2) έντυπο με τις τιμές συγκεκριμένων βιβλίων. 

Μπορείτε να τα παραδώσετε στη Γραμματεία των σχολείων σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη 

«Προσφορά για έκθεση Βιβλίου» το αργότερο μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 1:00 μ.μ.. 

Θα δοθεί βεβαίωση παραλαβής προσφοράς από το  σχολείο. [Η προκήρυξη προσφοράς  

βρίσκεται αναρτημένη στις ιστοσελίδες των σχολείων]. 

 

 Η έκθεση βιβλίου θα διέπεται από τους πιο κάτω όρους, οι οποίοι έχουν ισχύ ως ενιαίο 

σύνολο:  

 

Είδος Βιβλίων 

Η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 500 διαφορετικούς τίτλους  βιβλίων που να 

ανταποκρίνονται  στις πιο κάτω κατηγορίες: 

 

• Παιδικά βιβλία  

• Βιβλία για ενήλικες  

 

Η έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει μικρό αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή. 

Όλα τα παιδικά βιβλία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον κατάλογο εγκεκριμένων βιβλίων 

του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Σχετικός έλεγχος για την καταλληλότητα των βιβλίων 

θα διενεργηθεί από το Σύνδεσμο Γονέων και από τους Διδασκαλικούς συλλόγους, όπως εξάλλου 

προνοεί  σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Αρ. Φακ. 7.1.03 

ημερομηνίας 01/03/07) 
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Τιμή βιβλίων  

Η τιμή πώλησης θα αναγράφεται ευκρινώς στην πρώτη σελίδα του κάθε βιβλίου και θα πρέπει να 

περιλαμβάνει όλους τους φόρους. Θα πρέπει να είναι η κανονική-τρέχουσα τιμή πώλησης ή 

χαμηλότερη της τιμής λιανικής πώλησης τού κάθε βιβλίου.  

 

Ετοιμασία έκθεσης βιβλίου 

Η τοποθέτηση των βιβλίων θα γίνει από τον προσφοροδότη σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, 

που θα σας υποδειχθεί από το Σύνδεσμο Γονέων και το Σχολείο.  Όλα τα βιβλία θα πρέπει να 

μετακινηθούν από το χώρο της έκθεσης, την μέρα αμέσως μετά τη λήξη της έκθεσης, με ευθύνη 

του βιβλιοπωλείου. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης το βιβλιοπωλείο διατηρεί το δικαίωμα να έχει 

εκπρόσωπο του εάν το επιθυμεί. Σημειώνεται ότι κατά τις σχολικές ώρες τα παιδιά, που θα 

επισκεφθούν την έκθεση, θα συνοδεύονται από τους δασκάλους τους, ενώ σε μη σχολικό χρόνο η 

έκθεση θα στελεχώνεται  από τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Γονέων.  

 

Διαδικασία Παραγγελίας 

Θα διατεθούν από το σχολείο έντυπα παραγγελίας [τα οποία θα εξασφαλίσει ο προσφοροδότης], θα 

συμπληρώνονται προσωρινά από τους μαθητές και θα υπογράφονται επίσημα από τους γονείς 

τους. Το έντυπο θα αποστέλλεται στο σχολείο με το αντίτιμο και αφού συγκεντρωθεί 

ικανοποιητικός αριθμός παραγγελιών, αυτές θα αποστέλλονται στο βιβλιοπωλείο για ετοιμασία 

παραγγελίας {ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ-ΤΟ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗ}. Κάθε ατομική παραγγελία θα 

ετοιμάζεται σε ξεχωριστή συσκευασία και θα παραδίδεται στο Σύνδεσμο Γονέων. Στην κάθε 

συσκευασία θα περιλαμβάνονται όλα τα βιβλία που έχουν παραγγελθεί και αντίγραφο της 

παραγγελίας. Όλες οι παραγγελίες θα πρέπει να αποσταλούν στο Σύνδεσμο Γονέων το αργότερο 

εντός 15 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας από το βιβλιοπωλείο. Το αντίτιμο θα 

καταβληθεί από το Σύνδεσμο προς το βιβλιοπωλείο μετά από τον έλεγχο της  παράδοσης των 

βιβλίων  στους μαθητές.  

 

Πληρωμή  

Μετά την παράδοση-εκτέλεση όλων των παραγγελιών το βιβλιοπωλείο θα προσκομίσει στο 

Σύνδεσμο τα σχετικά τιμολόγια για έλεγχο και καταβολή των οφειλομένων σε αυτόν με βάση τους 

σχετικούς όρους της προσφοράς.  

 

Κατακύρωση προσφοράς 

Ο Σύνδεσμος δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεκτεί τη χαμηλότερη προσφορά. Επίσης διατηρεί το 

δικαίωμα να επαναπροκηρύξει προσφορές, σε περίπτωση μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων, με 

τους ίδιους ή άλλους όρους. Οι προσφορές θα ανοιχθούν και θα αξιολογηθούν μέχρι και τις 

27/1/2015, με κριτήριο ΜΟΝΟ τις προδιαγραφές αυτές. Οι προσφοροδότες θα ενημερωθούν για το 

αποτέλεσμα, θετικό ή αρνητικό, αυθημερόν. 
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Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους πιο πάνω όρους, ο Σύνδεσμος νομιμοποιείται να 

δεσμεύσει  μέρος των εισπράξεων μέχρι και 10%, ή και να αποκλείσει τον προσφοροδότη από 

μελλοντικές διαδικασίες προσφορών. 

 

 

Μετά τιμής 

 

 

Χρίστος Ηρακλέους                                                            Κατερίνα Παμπόρη 

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

Πρόεδρος Συνδέσμου Γονέων                                            Γραμματέας Συνδέσμου Γονέων 

  

 

 

Παναγιώτης Παπαμιχαήλ                                           Δέσποινα Ζαννεττίδου-Πουγεράση 

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

       Διευθυντής Κ.Β΄                                                               Διευθύντρια Κ.Α΄ 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Εμείς, το βιβλιοπωλείο .............................................................. υποβάλλουμε την πιο κάτω 

προσφορά για την έκθεση βιβλίου που διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων σε 

συνεργασία με τις Διευθύνσεις και το Προσωπικό των Δημοτικών Σχολείων Αθηένου Κ.Α΄ και 

Κ.Β΄. (ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ  ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΗΜΕΙΑ). 

1. Βιβλία αξίας  ίσης με το ............% της αξίας των παραγγελιών που θα γίνουν καθόλη τη 

διάρκεια της έκθεσης βιβλίου, με βάση την αναγραφόμενη σε κάθε βιβλίο τιμή.  

 

2. Μετρητά συνολικού ύψους ίσου με το ............% της αξίας των παραγγελιών που θα 

γίνουν καθόλη τη διάρκεια της έκθεσης βιβλίου , με βάση την αναγραφόμενη σε κάθε 

βιβλίο τιμή.  

 

3. Βιβλία αξίας ίσης με το ............% της αξίας των παραγγελιών που θα γίνουν καθόλη τη 

διάρκεια της έκθεσης βιβλίου και  μετρητά συνολικού ύψους ίσου με το ............% της 

αξίας των παραγγελιών που θα γίνουν καθόλη τη διάρκεια της έκθεσης βιβλίου, με βάση 

την αναγραφόμενη σε κάθε βιβλίο τιμή. 

 

 

Σημείωση: Οτιδήποτε άλλο εκτός των προδιαγραφών π.χ. δώρο ΔΕΝ  θα αποτελέσει 

κριτήριο στην αξιολόγηση των προσφορών.  
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Ενδεικτικά αναγράφουμε τις τιμές που προσφέρουμε για τα πιο κάτω βιβλία:  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ Τιμή  

€ 

1. Η άτακτη γοργόνα  Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ  

2. Η πεισματάρα  Ειρήνη Καμαράτου  

Γιαλλούση 

ΨΥΧΟΓΙΟΣ  

3. Η Πρασινοσκουφίτσα αναδασώνει Σταυρούλα Κάτσου- 

Καντάνη 

ΨΥΧΟΓΙΟΣ  

4. Η Πρασινοσκουφίτσα και το 

φλεγόμενο δάσος  

Σταυρούλα Κάτσου - 

Καντάνη 

ΨΥΧΟΓΙΟΣ  

5. Κομπιουτεράκι αγάπη μου   Γαλάτεια 

Γρηγοριάδου -

Σουρέλη 

ΨΥΧΟΓΙΟΣ  

6. Κομπιουτερούλης ο έξυπνος 

υπολογιστής  

Αντιγόνη Τσίτσιλα ΨΥΧΟΓΙΟΣ  

7. Κρις Πινόκιο – Νοέμι Αστράκη Tα 

παιδιά του χρόνου 1 –Ένα ασυνήθιστο 

σχολείο 

Δημήτρης 

Μαμαλούκας 

ΨΥΧΟΓΙΟΣ  

8. Ο Ατακτούλης  Ειρήνη Καμαράτου - 

Γιαλλούση 

ΨΥΧΟΓΙΟΣ  

9. Ο φαντασμένος Γάλλος παπαγάλος Ιωάννα Μπουλντούμη ΨΥΧΟΓΙΟΣ  

10. Το παιδί που δεν αγαπούσε τα βιβλία  Άρης Δημοκίδης  ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ  

11. Το ψαράκι που φορούσε γυαλιά Ρένα Ρώσση - Ζαΐρη ΨΥΧΟΓΙΟΣ  

12. Το ποτάμι που σταμάτησε να κυλά   Χρυσάνθη Τσιαμπαλή 

-ελεπούρη 

ΨΥΧΟΓΙΟΣ  

13. Αόρατοι Ρεπόρτερ – Επτά 

συναρπαστικές ημέρες  

Άρης Δημοκίδης  ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ  

14. Δέκα σάντουιτς με ιστορίες  Αγγελική Βαρελλά  ΨΥΧΟΓΙΟΣ  

15. Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου Άλκη Ζέη  ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ  

16. Ο Ονειροσυλλέκτης   Ιωάννα Μπουλντούμη ΨΥΧΟΓΙΟΣ  

17. Ο Ορφέας και οι αθλητές του ανέμου  Μερκούριος Αυτζής ΨΥΧΟΓΙΟΣ  

18. Οι περιπέτειες του Επιθεωρητή Σελόκ 

του Σελίνου 1 - Στα πράσα!  

Ιωάννα Μπουλντούμη  ΨΥΧΟΓΙΟΣ  

19. Στο νησί με τα κλεμμένα μυστικά  Σταυρούλα Κάτσου- 

Καντάνη 

ΨΥΧΟΓΙΟΣ  

Εμείς, το βιβλιοπωλείο .............................................................. δηλώνουμε ότι συμφωνούμε με 

όλους τους όρους που αναγράφονται στην επιστολή του Συνδέσμου Γονέων ημερομηνίας 

20/01/2015 με θέμα “Έκθεση Βιβλίου” και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας αυτής, 

έκτασης πέντε σελίδων. 

Ονοματεπώνυμο (Ολογράφως): ………………………………… 

Υπογραφή : ………………………………… 

 
 


