
1 
 

 
Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΘΜΑ ΜΙΘΟΔΟΙΑ, ΑΠΟΗΘΜΙΩΕΩΝ,  
ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΑ  
Πληροφορίεσ : Α. Ευαγγελίδησ 

Σηλζφωνο     : 23210 49109 
FAX                  : 23210 46556 
Email               : prom@teicm.gr                                                                          ζρρεσ     29/04/2018 

Α.Π.:       1638 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Το ΤΕΙ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ αθού έλαβε ςπότη: 

1. Σo Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.φαλμ. τα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 
Α/3-11-16): Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ 
Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

2. τα προβλεπόμενα ςτην παρ. 17 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16 
3. τα προβλεπόμενα ςτο  άρθρο 22 του Ν.4144/13 

4. ηα πποβλεπόμενα ζηο άπθπο 84 ηος Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) 

«Οπγάνυζη και λειηοςπγία ηηρ ανώηαηηρ εκπαίδεςζηρ, πςθμίζειρ για ηην έπεςνα 

και άλλερ διαηάξειρ», 

5. ηα πποβλεπόμενα ζηο άπθπο 107 ηος Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017): 

Άζκηζη ςπαίθπιυν εμποπικών δπαζηηπιοηήηυν, εκζςγσπονιζμόρ ηηρ 

επιμεληηηπιακήρ νομοθεζίαρ και άλλερ διαηάξειρ, 

6. ηην Y.A. 209650/Ζ1/30-11-2017 (ΦΕΚ 642/Υ.Ο.Δ.Δ./4-12-2017) με ηην οποία 

διαπιζηώνεηαι η εκλογή ηος κ. Δ. Φαζάπη υρ Ππύηανη ηος Ιδπύμαηορ, 
7. την αριθ. πρωτ. 4531/7.12.2017 (ΑΔΑ: 7Ι5Γ469143-ΨΜΑ) Απόφαςη του Πρφτανη του ΣΕΙ 

ΚΜ, Καθηγητή Δημητρίου Χαςάπη, με θζμα: “Καθοριςμόσ τομζων ευθφνησ – 
αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων του Σ.Ε.Ι. ΚΜ-ειρά αναπλήρωςησ του Πρφτανη του 
ΣΕΙ ΚΜ”, η οποία δημοςιεφθηκε ςτην Εφημερίδα τησ Κυβερνήςεωσ (Αρ. Φφλλου 
4431/τ.Βϋ/15.12.2017), 

8. Ση διόρθωςη ςφάλματοσ ςτην αριθμ.4531/7.12.2017 απόφαςη του Πρφτανη του 
Σεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ Κεντρικήσ Μακεδονίασ, που δημοςιεφθηκε ςτο 
ΦΕΚ 4431/τ.Β’/15.12.2017 

9. το αριθ. 1570/27-03-2018 αίτημα για προμήθεια αγαθϊν 
10. την αριθμ. 202/1572/27-03-2018 Πρόταςη Ανάληψησ Τποχρζωςησ για το οικονομικό ζτοσ 

2018, η δαπάνη βαρφνει των τακτικό προχπολογιςμό και το ΚΑΕ 05.0543  
καλεί  

Τοςρ ενδιαθεπόμενοςρ οικονομικούρ θοπείρ να ςποβάλλοςν πποζθοπά, για ηην 
ανάδειξη αναδόχου για την  «Μεταφορά φοιτητϊν ςτην 110η Πτζρυγα Μάχησ τησ Πολεμικήσ 
Αεροπορίασ ςτην Λάριςα (Αεροπορική Βάςη τησ Λάριςασ  ςτισ 10/05/2018)» του τμήματοσ 
Μηχανολόγων Μηχανικϊν Σ.Ε. του ΣΕΙ Κεντρικήσ Μακεδονίασ , ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 
οκτακοςίων ογδόντα ευρϊ και ςαράντα λεπτϊν (880,40€) (καθαρό ποςό 710,00€ + 170,40 
Φ.Π.Α 24%). Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ζχουν όλα τα φυςικά ή νομικά πρόςωπα που αςκοφν το 
επάγγελμα ςχετικά με το αντικείμενο τησ παροφςησ πρόςκληςησ. Θ δαπάνη βαρφνει τον 
τακτικό προχπολογιςμό του Ιδρφματοσ οικονομικοφ ζτουσ 2017, ΚΑΕ 05.0543. 
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Κριτήριο κατακφρωςησ: η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά βάςει 
τιμήσ. 

Θ  ανάθεςη  τησ  ςφμβαςησ  θα  γίνει  ςφμφωνα  με  τισ  διατάξεισ  του  άρθρου  118 
«Απευθείασ ανάθεςη» του Ν. 4412/2016. 

1)  Αντικείμενο τησ παροχήσ υπηρεςίασ (CPV:  60100000-9/Τπηρεςίεσ οδικϊν μεταφορϊν) 

Αντικείμενο παροχήσ υπηρεςίασ:  

Θμερήςια εκπαιδευτική εκδρομή του τμήματοσ Μηχανολόγων Μηχανικϊν Σ.Ε. 
Μεταφορά φοιτητϊν  ςτην 110η  Πτζρυγα Μάχησ τησ Πολεμικήσ Αεροπορίασ ςτην Λάριςα 
(Αεροπορική Βάςη τησ Λάριςασ ςτισ 10/05/2018), ςτα πλαίςια των εργαςτηριακϊν 
μαθημάτων «Σεχνική Φυςικϊν Διεργαςιϊν», «υςτήματα Κίνηςησ Οχημάτων», «Μηχανική 
Ρευςτϊν Ι & ΙΙ» και «Θλεκτροτεχνία & Θλεκτρονική». 

Περιγραφή τησ παροχήσ υπηρεςίασ (όρων και υποχρεϊςεων αυτήσ) : 

Προοριςμόσ: Θ 110η  Πτζρυγα Μάχησ τησ Πολεμικήσ Αεροπορίασ ςτην Λάριςα (Αεροπορική 
Βάςη τησ Λάριςασ)  

Διάρκεια: Μία (1) ημζρα.  

Μεταφορικά μζςα: Λεωφορεία 

Ημερομηνία αναχϊρηςησ: 10/05/2018 

Αριθμόσ φοιτητϊν που ςυμμετζχουν: περίπου εβδομήντα (74) 

Αριθμόσ καθηγητϊν/υνοδϊν: τζςςερισ (4) 

Σο πρόγραμμα τησ εκπαιδευτικήσ εκδρομήσ θα είναι το παρακάτω: 

- Αναχϊρηςη ςτισ 8:30 το πρωί από το χϊρο του ΣΕΙ Κεντρικήσ Μακεδονίασ (ζρρεσ) με 
προοριςμό την  110η  Πτζρυγα Μάχησ τησ Πολεμικήσ Αεροπορίασ ςτην Λάριςα (Αεροπορική 
Βάςη τησ Λάριςα). Μεταφορά των φοιτητϊν ςτην πόλη τησ Λάριςασ  για ξεκοφραςη και 
γεφμα. 

- Επιςτροφή των φοιτητϊν ςτο χϊρο του ΣΕΙ Κεντρικήσ Μακεδονίασ (ζρρεσ) τισ 
απογευματινζσ ϊρεσ . 

- Κατά τη διάρκεια τησ διαδρομήσ θα πραγματοποιηθοφν από μια ενδιάμεςη ςτάςη 
κατά τον προοριςμό και την επιςτροφή τησ εκπαιδευτικήσ εκδρομήσ . 

Κατά την εκτζλεςη τησ παροχήσ υπηρεςίασ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τηρεί τισ 

υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 

δικαίου, που ζχουν θεςπιςτεί με το δίκαιο τησ Ζνωςησ, το εθνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 

ςυμβάςεισ ή διεθνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 

δίκαιο, οι οποίεσ απαριθμοφνται ςτο Παράρτημα Χ του Προςαρτήματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Για θζματα που αφοροφν το αντικείμενο τησ παροφςησ πρόςκληςησ υποβολήσ 

προςφοράσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευθφνονται ςτον κ. Λιοφςα Βαςίλειο , ςτο 

τηλ. 6937319719, email:liousasba@teiser.gr 

 
2)  Φάκελοσ Προςφοράσ 

Οι οικονομικοί φορείσ θα πρζπει να προςκομίςουν τισ προςφορζσ τουσ ςτο Σμήμα 
Διοικητικήσ Μζριμνασ και Πρωτοκόλλου του Σ.Ε.Ι. Κεντρικήσ Μακεδονίασ (Σζρμα 
Μαγνηςίασ, ζρρεσ), μζχρι και την  Σρίτη 03-04-2018,   και ϊρα 10:00 π.μ. 

 

Ο φάκελοσ τησ προςφοράσ θα πρζπει να φζρει τισ παρακάτω ενδείξεισ: 
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«ΣΟΙΧΕΙΑ  ΣΟΤ  ΤΠΟΨΘΦΙΟΤ»  (Πλήρησ Επωνυμία,  Σαχυδρομική Διεφθυνςη,  
τηλζφωνο, fax, διεφθυνςη ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου – εφόςον  υπάρχει) 

 
    Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α  

Για την 
 

«Μεταφορά φοιτητϊν ςτην 110η Πτζρυγα Μάχησ τησ Πολεμικήσ Αεροπορίασ ςτην Λάριςα 
(Αεροπορική Βάςη τησ Λάριςασ  ςτισ 10/05/2018» 

 
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ: Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.)  Κεντρικήσ Μακεδονίασ 
ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: την  Σρίτη 03-04-2018,   και ϊρα 

10:00 π.μ. 
                           Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή το πρωτόκολλο 
 

 

Ο φάκελοσ τησ προςφοράσ θα πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Οικονομική προςφορά από την οποία να προκφπτει με ςαφήνεια η προςφερόμενη 
τιμή. 

 Τπεφθυνη δήλωςη ότι το λεωφορείο πληροί όλουσ τουσ κανόνεσ αςφαλείασ και ζχει 
ζγκριςη ΚΣΕΟ. 

 Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρζπει να καταθζςει υπεφθυνη δήλωςη ότι 
διαθζτει ειδικό ςήμα λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. 

 Τποχρεωτική αςφάλιςη ευθφνησ διοργανωτή. 
 

Σον ανάδοχο που θα προκφψει βαρφνει κάθε νόμιμη κράτηςη. 

 
O Αντιπρφτανησ Οικονομικϊν,  Προγραμματιςμοφ 

και Ανάπτυξησ 

ΣΟΤ Σ.Ε.Ι. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

Μωυσιάδης Αναστάσιος 

Καθηγητής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δζωη. Γιανομή: 

      psavvas@teicm.gr, για ανάρηηζη ζηο site ηοσ Τ.Δ.Ι. Κενηρικής Μακεδονίας 

      Υπεύθσνος Προδιαγραθών: Λιούζας Βαζίλειος  

      Τμήμα Μιζθοδοζίας, Αποζημιώζεων, Προμηθειών και Περιοσζίας 
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