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Προς: Ενδιαφερόμενους 

 
 
 
 
 
 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Α Ρ Ι Θ Μ.   06 /2017 
 

Θέμα:  
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση – εκποίηση των αποξηλωμένων 
παλαιών κουφωμάτων αλουμινίου της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα.» 
 

 
  

 
 Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή 
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». (ΦΕΚ 74/τ. Α’/26.3.2014). 

3. Το Ν. 4013/2011, για τη σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-11-2011/τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 

5. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

6. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/17.08.2010) «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ. Α’/02.02.2012). 

Άρτα,   04/05/2017 

Αριθ. Πρωτ.: Φ23/2018 

Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47132  Άρτα 
Βασιλική Φραγκάκη 
26810 50005            26810 76404 
vfragaki@teiep.gr 
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7. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α΄/01.02.1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων». 

8. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ150/10-07-2007/τ.Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» 
9. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/22.11.2010/τ.Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
10. Την με αριθμό 3/10.12.2012 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΦΕΚ 

28/ΥΟΔΔ/28.01.2013) και την αριθμ. 19602/Ε5/12.02.2013 διαπιστωτική πράξη εκλογής 
Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου. 

11. Την υπ. αριθμ. 3/26.03.2013 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα: 
«Εξουσιοδότηση για τη διαδικασία δαπανών του Ιδρύματος».  

12. Την με αριθμ. 2013/04.05.2016 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου (ΑΔΑ: 6RX74691OI-
YBX). 

 
Καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ανάδειξη 
αναδόχου για την πώληση – εκποίηση των αποξηλωμένων παλαιών κουφωμάτων αλουμινίου (που 
έγινε πρόσφατα) της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα. 
Τα προς διάθεση κουφώματα είναι τα εξής: 
 
 

            ΕΙΔΟΣ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Επιφάνεια(Μ2) 

Παράθυρο  135,47 

Παράθυρο – φεγγίτης  143,98 

Πόρτα  84,56 

Σήτες αερισμού  80,97 

 
 
Η τιμή εκκίνησης για το σύνολο των ανωτέρω κουφωμάτων αλουμινίου ορίζεται σε 1.000 €.  
Η πώληση-εκποίηση των κουφωμάτων θα γίνει στον πλειοδότη που θα προσφέρει την υψηλότερη 
τιμή.  
 
Η παραλαβή των αποξηλωμένων παλαιών κουφωμάτων αλουμινίου θα γίνει με ευθύνη του αγοραστή 
από τις εγκαταστάσεις της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα, με έκδοση τιμολογίου αγοράς από τον 
ίδιο τον αγοραστή και κατάθεση του ποσού σε κωδικό του τακτικού προϋπολογισμού του ΤΕΙ Ηπείρου 
που θα γνωστοποιηθεί στον αγοραστή. 
Ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών είναι η Πέμπτη 11-05-2017 και ώρα 12:30 μ.μ., χρόνος κατά 
τον οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφορών. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και 
υποβολής προσφορών είναι η Γραμματεία της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα (Διεύθυνση: 4ο χιλ. 
Ε.Ο. Ιωαννίνων- Αθηνών, ΤΚ 45500, Ιωάννινα) 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών του 
ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, τηλέφωνα 2681050005, 2681050024 και από τη ΣΕΥΠ Ιωαννίνων του ΤΕΙ 
Ηπείρου στο τηλέφωνο 2651050703. 
 
 
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Κάθε προσφορά πρέπει να είναι έγγραφη, να μην φέρει ξέσματα, σβησίματα, υποσημειώσεις που 
μπορούν να βάλουν σε αμφιβολία όρους, τιμές ή την ταυτότητα του πλειοδότη. 
Να αναγράφεται καθαρά η ακριβή διεύθυνση του πλειοδότη, το τηλέφωνο, FAX, τα στοιχεία 
ταυτότητάς του, καθώς και το ΑΦΜ και την ΔΟΥ που ανήκει. 
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Να αναγράφει καθαρά, ολογράφως και αριθμητικώς την συνολική τιμή που προσφέρει για τη 
συνολική ποσότητα των κουφωμάτων αλουμινίου. 
Να συμπεριλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας 
ανακοίνωσης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και των διατάξεων που 
διέπουν τους δημόσιους διαγωνισμούς.  
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξετάσουν τα κουφώματα που πρόκειται να εκποιηθούν μετά από 
συνεννόηση με τη Γραμματεία της ΣΕΥΠ Ιωαννίνων. 
Οι προσφορές κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των προσφορών. 
Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους, στη ΣΕΥΠ 
Ιωαννίνων του ΤΕΙ Ηπείρου, στη διεύθυνση: 4ο χιλ. Ε.Ο. Ιωαννίνων- Αθηνών, ΤΚ 45500, Ιωάννινα, έως 
και την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των προσφορών. 
Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου της ημέρας υποβολής της προσφοράς. 
Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε θα ταχυδρομηθεί 
έγκαιρα αλλά δεν θα φτάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα ληφθεί υπόψη, και θα επιστραφεί στον 
ενδιαφερόμενο. 
 
 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η παράδοση του υλικού γίνεται με την υπογραφή του σχετικού πρωτόκολλου παράδοσης - 
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. 
Η παραλαβή του υλικού θα γίνει από τις εγκαταστάσεις της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα, χωρίς 
να επιτρέπεται επιλογή και ένσταση του αγοραστή κατά την παράδοση, περί της ποσότητας και 
κατάστασης του υλικού, παρουσία της αρμόδιας επιτροπής του ΤΕΙ Ηπείρου, με μεταφορικά μέσα και 
εργάτες του αγοραστή. 
Η παραλαβή των υλικών θα ολοκληρωθεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση 
κατακύρωσης του πλειοδοτικού διαγωνισμού, με την έκδοση τιμολογίου αγοράς από τον ίδιο τον 
αγοραστή και αφού έχει προηγηθεί κατάθεση του ποσού σε κωδικό του τακτικού προϋπολογισμού 
του ΤΕΙ Ηπείρου. 
 
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 
Αποκλείεται στον πλειοδότη να παραχωρήσει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του, ολικά ή μερικά, 
σε οποιονδήποτε τρίτο. 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από 
το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης, καθώς και των διατάξεων περί προμηθειών του 
Δημοσίου. 
Τα αποξηλωμένα αλουμίνια και οι υαλοπίνακες βρίσκονται στο ισόγειο της ΣΕΥΠ Ιωαννίνων του ΤΕΙ 
Ηπείρου. 
Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να προβεί σε αποκομιδή-απομάκρυνση εκτός των εγκαταστάσεων 
του ΤΕΙ Ηπείρου και των υαλοπινάκων των αποξηλωμένων αλουμινίων. 
Τα εκποιούμενα υλικά παραδίδονται πάντοτε, στον τόπο που βρίσκονται και οι δαπάνες για την 
αποκομιδή τους, δηλαδή για τη μεταφορά, περισυλλογή κλπ., βαρύνουν μόνο τον τελευταίο 
πλειοδότη. 
Το ΤΕΙ Ηπείρου δεν έχει καμία ευθύνη απέναντι στον τελευταίο πλειοδότη ή έναντι άλλου, για την 
ποιότητα, την κατάσταση και για κάθε φανερό ή κρυφό ελάττωμα των εκποιούμενων υλικών.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών  του 
ΤΕΙ Ηπείρου τηλ. 2681050005 ή από τη ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Ηπείρου τηλ. 2651050703.  
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Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του αναδόχου και του ΤΕΙ Ηπείρου θα επιλύεται από το 
αρμόδιο συλλογικό όργανο του ΤΕΙ Ηπείρου ή από τα Δικαστήρια Άρτας. 
Η παρούσα ανακοίνωση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου www.teiep.gr . 
 
 
 

Εσωτερική Διανομή:   
1. Γραμματεία Προέδρου, Αναπληρωτών 

Προέδρων & Γραμματέα. 
2. Τμήμα Οικονομικής  Διαχείρισης. 
3. Τμήμα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου & 

Αρχείου.  
4. Τμήμα Προμηθειών. 
5. ΣΕΥΠ Ιωαννίνων. 
6. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 
 

 Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου  

 

 

 
Ευριπίδης Γλαβάς 

Καθηγητής 
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 ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 06/2017 

 

Ο/Η ………………………………………………………………………………………, με ΑΔΤ…………………………………, 
διεύθυνση ………………………….., τηλέφωνο …………………………, FAX …………………………., ΑΦΜ 
………………………….. & ΔΟΥ …………………………….,  έλαβα γνώση των όρων της ανακοίνωσης αριθμ. 
06/2017 με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση – εκποίηση των 
αποξηλωμένων παλαιών κουφωμάτων αλουμινίου της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα», τους 
οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, και προσφέρω την τιμή των ………………………… (ολογράφως & 
αριθμητικώς) €  για την αγορά των αποξηλωμένων παλαιών κουφωμάτων αλουμινίου της ΣΕΥΠ 
του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα. 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑ  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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