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                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  

               (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ 

                           Ηράκλειο    23/12/2015                                                                                        

 

                            Αρ. Πρωτ       6779/Φ70 
 

 

 

ΠΡΟΣ:  
Δήμο Ηρακλείου 

Επιμελητήριο   

Θυροκόλληση  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

 
Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ (που θα αναφέρεται στο εξής ως Τ.Ε.Ι. 

Κρήτης) αφού έλαβε υπ’ όψη: 

1. Το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζεται από: 

 Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 «Δομή και Λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 

σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 

 Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 που εξακολουθούν να ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν. 

4009/2011. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

και άλλες διατάξεις. 

 Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 19/01-02-1995, τεύχος Α’). 

 Τις διατάξεις του Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως 

συμπληρώθηκε από το άρθρο 50 του Ν. 3943/2011 και από το ΦΕΚ Α 209/10-12-2010 που 

αφορά την διόρθωση σφαλμάτων του Π.Δ 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 

2. Την με αριθμό  69/30-11-2015  Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης. 

3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες 

 

και προκειμένου να προχωρήσει σε ανάθεση των εκπαιδευτικών μετακινήσεων των φοιτητών του ΤΕΙ 

Κρήτης εντός και εκτός Κρήτης και εκτός Ελλάδας από τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης στο 

Ηράκλειο και από τα τμήματα που βρίσκονται στις πόλεις των Χανίων, Ρεθύμνου, Ιεράπετρας, Σητείας 

και Aγίου Νικολάου, για την περίοδο 2015-2016, 

 

 

ΚΑΛΕΙ 
όλους τους ενδιαφερόμενους  να υποβάλλουν κλειστή οικονομική προσφορά μέχρι την Τετάρτη 

30/12/2015 και ώρα 11.00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Κρήτης στο κτίριο της Διοίκησης. 

Ταχ. Δ/νση : Εσταυρωμένος - 71004 

Ταχ. Θυρίδα :1939 

Πληροφορίες : Ε. Ντρετάκη 

Τηλ.  : 2810379137 

Φαξ   : 2810379395 
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Το άνοιγμα των προσφορών και η αξιολόγηση τους θα γίνει από ομάδα εργασίας του Τμήματος 

Προμηθειών και Περιουσίας την ίδια ημέρα με την λήξη της παραλαβής στα γραφεία της Διοίκησης 

του ΤΕΙ Κρήτης. 

Διεύθυνση Σταυρωμένος 

Ταχ.Κωδ. 71004, Ηράκλειο, Κρήτης 

Τηλ. 2810 – 379308 

Fax 2810 – 379328 

 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: 

α) Η λέξη «Προσφορά» 

β) Η επωνυμία της Υπηρεσίας (ΤΕΙ Κρήτης) 

γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος  (βρίσκεται στην 1η σελίδα) 

δ) Η ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα  

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΤΙΜΕΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία επικυρώθηκε με το νόμο 

2513/1997, με αντικείμενο  απασχόλησης σχετικό με το αντικείμενο της πρόσκλησης, τουλάχιστον 

κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια. 

Το αντικείμενο απασχόλησης θα αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του οικείου 

επιμελητηρίου το οποίο πρέπει να προσκομιστεί. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, και με 

τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 

 Ότι η απαίτηση για τριετή απασχόληση στο αντικείμενο που αναφέρεται στην προηγούμενη 

παράγραφο, καλύπτεται από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης. 

Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, να μη 

φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. 

Ι) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν με την προσφορά τους υποχρεωτικά και με ποινή 

αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής: 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 , η οποία θα  φέρει ημερομηνία 

εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 

διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (ΦΕΚ Α 74-26.03.2014), στην οποία να: 

Α) Αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης. 

Β) Δηλώνεται ότι: 

 Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του 

άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με 

την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και 

της δόλιας χρεοκοπίας. 

 Δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

 Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
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 Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 

 Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 

του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα), και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 Δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης. 

 

ΙΙ) Φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιέχει τα εξής: 

 

 Θεωρημένο αντίγραφο άδειας τουριστικού γραφείου 

 Αναλυτική κατάσταση λεωφορείων (με πλήρη περιγραφή του εξοπλισμού τους) 

        Θεωρημένα αντίγραφα ασφαλιστηρίων  των οχημάτων που θα χρησιμοποιήσει ο 

ανάδοχος για την απεριόριστη      κάλυψη των επιβαινόντων. 

 Θεωρημένα αντίγραφα των δελτίων τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) των λεωφορείων. 

 Ονομαστική κατάσταση των οδηγών που ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό της 

επιχείρησης ή συνεργάζονται με αυτή και θεωρημένα αντίγραφα επαγγελματικής άδειας 

οδήγησης τους. 

ΙΙΙ) Φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» η οποία θα είναι με την μορφή του 

παρακάτω πίνακα υποχρεωτικά.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 

 
ΟΧΗΜΑΤΑ 50 ΘΕΣΕΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 

ΘΕΣΕΩΝ 

   Αποστάσεις  

Μέχρι: 

Αμοιβή/ 

Μετακίνηση 

Αμοιβή/ 

Μετακίνηση 

Α. Εντός Κρήτης 

1)40 χλμ. μετ΄ επιστροφής 

ημερησίως 

  

2)  70 χλμ. μετ' επιστροφής 

ημερησίως 

  

3) 150 χλμ. μετ' επιστροφής 

ημερησίως 

  

4)  200 χλμ. μετ' επιστροφής 

ημερησίως 

  

5)  300 χλμ. μετ' επιστροφής 

ημερησίως 

  

6) 300 χλμ και πάνω (επιπλέον 

χιλιόμετρα) 

τιμή/χιλιόμετρο τιμή/χιλιόμετρο 

B. Εκτός Κρήτης   

1)  150χλμ. μετ' επιστροφής 

ημερησίως   

2) 150χλμ. και πάνω μετ' 

επιστροφής ημερησίως   

Γ. Εκτός Ελλάδας  

1) Προσφορά Ημερήσιας 

Αποζημίωσης 
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1.Οι προσφορές (τιμές) θα αναφέρονται για εκδρομές εντός και εκτός Κρήτης και εκτός Ελλάδας 

από τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο και από τις εγκαταστάσεις των τμημάτων που 

βρίσκονται στις πόλεις των Χανίων, του Ρεθύμνου, της Ιεράπετρας, της Σητείας και του Αγίου 

Νικολάου. 

 

2.Ο αριθμός ανά είδος μετακίνησης δύναται να μεταβληθεί για να καλύψει τις ανάγκες του ΤΕΙ 

Κρήτης. 

3. Oι αποστάσεις νοούνται σε ονομαστικά χιλιόμετρα  (π.χ. Hράκλειο - Xανιά χιλ.135) σύμφωνα με 

τις επίσημες χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ των πόλεων. Επιπλέον χιλιόμετρα που θα διανυθούν 

εντός της εκάστοτε πόλης προορισμού, θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

4. O ανάδοχος πρέπει να εξυπηρετεί αμέσως τις ανάγκες σε οχήματα των σπουδαστών του T.E.I. 

Κρήτης στο Ηράκλειο και των τμημάτων του που βρίσκονται στις πόλεις των Xανίων, του Pεθύμνου, 

της Σητείας, της Ιεράπετρας και του Αγίου Νικολάου. 

5. Tα οχήματα πρέπει να είναι σύγχρονα, να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό (κλιματισμό, 

αερισμό, μικροφωνική εγκατάσταση, μαγνητόφωνο κ.λ.π.), να είναι ασφαλισμένα για τον κίνδυνο 

αστικής ευθύνης έναντι των επιβατών και οι οδηγοί - συνοδηγοί να έχουν επαγγελματικό δίπλωμα 

οδήγησης λεωφορείου. Επίσης τα οχήματα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με δελτίο Τεχνικού 

Eλέγχου (K.T.E.O.), το οποίο θα επιδεικνύεται στον συνοδό - εκπαιδευτικό, πριν από την μετακίνηση. 

6. Oι οδηγοί - συνοδηγοί πρέπει να έχουν άψογη συμπεριφορά στους μετακινούμενους 

σπουδαστές, την ευθύνη των οποίων θα έχουν οι συνοδοί - εκπαιδευτικοί. 

7. Οι οδηγοί πριν από κάθε μετακίνηση θα παραδίδουν στο συνοδό θεωρημένο αντίγραφο της 

επαγγελματικής άδειας οδήγησης τους. 

8. Kατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής μετακίνησης όλα τα έξοδα του οδηγού - συνοδηγού 

βαρύνουν τον ανάδοχο.  

Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν: 

 τα έξοδα κίνησης και συντήρησης των οχημάτων (καύσιμα-λιπαντικά) και οι βλάβες. 

 τα έξοδα για διόδια και για παρκάρισμα. 

 τα έξοδα μεταφοράς των οχημάτων από το λιμάνι απόπλου στο λιμάνι προορισμού. 

 τα έξοδα από τυχόν τροχαίες παραβάσεις γενικά. 

10. Oι χιλιομετρικές αποστάσεις που θα διανύονται, θα βεβαιώνονται με υπηρεσιακά σημειώματα - 

βεβαιώσεις, που θα υπογράφονται από τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και θα επικυρώνονται από την 

αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης με φροντίδα του αναδόχου. 

11. Οι τιμές θα δίνονται χωρίς ΦΠΑ και θα αναφέρεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό. Είναι 

δεσμευτικές για τον προσφέροντες και αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση. 

Οι προσφορές θα είναι εκφρασμένες σε ευρώ χωρίς και με το νόμιμο ΦΠΑ. 

Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της πρόσκλησης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία 

αποκλεισμού των προσφορών. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος. 

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

 
Ο αριθμός των μετακινήσεων θα καθοριστεί από την προσφορά του αναδόχου σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό. 

 

Ο μέγιστος αριθμός των μετακινήσεων που θα πραγματοποιηθούν είναι μέχρι το ποσό του 

προϋπολογισμού. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν προσφορά ανά είδος μετακίνησης. 

 

 

AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών και η τελική ανάθεση θα γίνει στον/στους συμμετέχοντες με κριτήριο 

τη χαμηλότερη τιμή. 

Αρμόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών  θα είναι το Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας. 
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ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Α. Η κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί γίνει σε έναν ή περισσότερους αναδόχους.  

Β. Εφόσον υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που 

προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή 

ισοδύναμες προσφορές. 

 

Στον φάκελο τοποθετούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στις προδιαγραφές των προσφερόμενων 

υπηρεσιών (πλήρως και αναλυτικώς περιγραφόμενες). 

 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των €4.500,00 συμπεριλαμβανομένου του 

νόμιμου ΦΠΑ 23 %. 
 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0828 των ετών 2015 – 2016 
 

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που αφορά το έτος 2015, με αριθμό πρωτ.: 6323/Φ80/09-12-2015  

(ΑΔΑ 6ΥΝΑ4691Ο3-Π3Τ) και αύξοντα αριθμό καταχώρισης  613, στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 

πληρωμής.  
 

Μεταξύ του ΤΕΙ Κρήτης και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση διάρκειας ενός (1) έτους.  

 

Ο ανάδοχος, αναφορικά με τη σύμβαση, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Κρήτης. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει τους προς μετακίνηση φοιτητές και τους συνοδούς 

τους από την έδρα του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο και από τα τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης στις πόλεις των 

Χανίων, Ρεθύμνου, Ιεράπετρας, Σητείας και Αγίου Νικολάου την ημερομηνία και την ώρα που έχει 

καθοριστεί.  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά μετά την πραγματοποίηση κάθε εκδρομής των υπηρεσιών που θα 

εκτελούνται. 

Ο ανάδοχος θα εκδίδει σχετικό τιμολόγιο. 

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  

 

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν : 

 

1. Όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι υπέρ δημοσίου και τρίτων. 

2. Τα έξοδα δημοσίευσης στον τοπικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 46 Ν.3801/2009) 

3. Επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την 

οποία θα χορηγείται σχετική βεβαίωση, ενώ κατά την πρώτη πληρωμή του αναδόχου θα 

παρακρατηθεί ποσό ίσο με το 0,10% του συνόλου της συμβατικής αμοιβής υπέρ της Ενιαίας 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ποσό το οποίο υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 

χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

1. Οι  εκπαιδευτικές μετακινήσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες των φοιτητών 

του ΤΕΙ Κρήτης και ενδέχεται  να μην καλύψουν το σύνολο του προϋπολογισθέντος ποσού. 

2. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση για μετακινήσεις που δεν θα πραγματοποιήσει. 

3. Οποιαδήποτε έγγραφα αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης αποστέλλονται στη παρακάτω 

διεύθυνση: 

ΤΕΙ Κρήτης 

Κτίριο Διοίκησης 

ΤΘ 1939, Τ.Κ. 71004 

Σταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης 
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Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παίρνουν από το ΤΕΙ Κρήτης καθημερινά 

και σε ώρες γραφείου από την κα. Ντρετάκη (τηλέφωνο επικοινωνίας  2810-379137,  

e-mail:eldretaki@staff.teicrete.gr) και την κα. Δαμιανάκη (τηλέφωνο επικοινωνίας 2810379307,  

e-mail:mariadam@staff.teicrete.gr) . 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την πρόσκληση σε έντυπη μορφή από το γραφείο 

προμηθειών και περιουσίας με την καταβολή 5€ και από την ηλεκτρονική διεύθυνση : www.teicrete.gr 

(στη κατηγορία: Νέα- προκηρύξεις). 

 

 

    

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

                                  

  

 

 

                            ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ 
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