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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3500/06-06-2017 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 23/01-06-2017 

Σήμερα 1 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, στο γραφείο του Προέδρου του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό 

Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμου Κουζέλη. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του 

Ι.Ε.Π. κ. Παύλος Χαραμής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Παναγιώτης 

Κανελλόπουλος και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Κρυσταλλία Χαλκιά-

Θεοδωρίδου. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μάρθα Θωμοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

.................................................................................................................................................... 

Θέμα: Έγκριση Προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο: «Υπηρεσίες 

Τεχνικού Συμβούλου για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020» του 

Υποέργου 3 , της Πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5001259» 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Βασίλειος 

Ντζελέπης, Υπεύθυνος της Πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 1027/31-05-

2017): 

  «Στο πλαίσιο της  Πράξης  με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», με κωδικό MIS: 5001259, εντάσσεται το Υποέργο 3 «Υπηρεσίες Τεχνικού 

Συμβούλου για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020». Το Υποέργο, όπως 

προβλέπεται στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης, θα ανατεθεί σε εξωτερικό ανάδοχο κατόπιν 

διαγωνισμού σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο. 
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Αντικείμενο του  Έργου: 

Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι παροχή της αναγκαίας επιστημονικής και 

τεχνικής υποστήριξης του Ι.Ε.Π. ως Δικαιούχου Πράξεων για την Προγραμματική Περίοδο 

2014-2020. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης θα 

ενισχύσουν τη λειτουργία του Ι.Ε.Π. μέσω των ακόλουθων εργασιών: 

 Δημιουργία φακέλου τεκμηρίωσης Διοικητικής και Επιχειρησιακής Ικανότητας του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης του 

Εγχειριδίου Διαδικασιών Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων), σύμφωνα με τις 

νέες απαιτήσεις που ορίζονται για την υλοποίηση Πράξεων στην Προγραμματική 

Περίοδο 2014-2020.  

 Το σχεδιασμό και ωρίμανση έργων και την προετοιμασία προτάσεων προς την 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για 

εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 Εκπόνηση Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενων Πράξεων και σχεδίων αυτεπιστασιών. 

 

 

Παραδοτέα του Έργου: 

Κατά την υλοποίηση του παρόντος Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει τις Εργασίες 

όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ και να παραδώσει τα ακόλουθα 

παραδοτέα: 

 Φάκελο τεκμηρίωσης Διοικητικής και Επιχειρησιακής Ικανότητας Ι.Ε.Π. 

 Σχέδια Προτάσεων προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων. 

 Σχέδια Τεχνικών Δελτίων Πράξεων και Αυτεπιστασιών. 

 

 

Διάρκεια Σύμβασης του Έργου: 

Η Διάρκεια της Σύμβασης του εν λόγω έργω, θα άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής 

της Σύμβασης έως και τις 29.12.2017 (όλα τα παραδοτέα θα πρέπει να έχουν παραδοθεί το 

αργότερο έως και 12.12.2017). 

Σε περίπτωση που με τη χρονική ολοκλήρωση της σύμβασης υπάρχει υπόλοιπο 

ανθρωπομηνών σε σχέση με την προσφορά του Αναδόχου και τους προσφερθέντες (και 

παραληφθέντες) ανθρωπομήνες, δύναται η σύμβαση να παραταθεί ως προς τη λήξη της, 

μονομερώς από το ΙΕΠ, εφόσον υπάρχει και αντίστοιχη χρονική παράταση του Τεχνικού 

Δελτίου της Πράξης. 

 

Τεχνική Ικανότητα Υποψηφίου Αναδόχου 

 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στην Τεχνική του Προσφορά, 

Τεχνικά Φυλλάδια και Παραρτήματα κτλ. με στοιχεία που ο ίδιος επιθυμεί και κρίνει 

απαραίτητα για την Προσφορά του. Προσφορές οι οποίες δεν τηρούν όλες τις 

υποχρεωτικές απαιτήσεις αποκλείονται. 
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Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έργα 

Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για το σχεδιασμό ή/και την υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων κατά την τελευταία πενταετία.  Στην περίπτωση Ένωσης 

ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, η ανωτέρω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά 

από μέρος ή το σύνολο των συμμετεχόντων στην Ένωση ή την Κοινοπραξία ή Σύμπραξη.  

 

 Ομάδα Έργου  

Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 άτομα (συμπεριλαμβανομένου 

και του Υπεύθυνου Έργου) με πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ και θα πρέπει να αποτελείται: 

α) από έναν υπεύθυνο της Ομάδας Έργου ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών και τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στις Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για το 

σχεδιασμό ή/και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και επιπλέον, 

β) από τουλάχιστον τέσσερα (4) άτομα οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τρία 

(3) έτη εμπειρίας στο σχεδιασμό ή/και στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

 

Η κατακύρωση  του διαγωνισμού θα γίνει στον διαγωνιζόμενο που θα έχει προσφέρει την 

Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Απόψεως Προσφορά θεωρείται εκείνη που έχει το 

μεγαλύτερο Λi, στρογγυλοποιημένο στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, που προκύπτει από τον 

ακόλουθο Μαθηματικό Τύπο : 

Λi = 80  
maxBTA

BTAi + 20   
iK

Kmin  

 

όπου: 

       ΒΤΑMAX    η συνολική βαθμολογία, που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 

       ΒΤΑI         η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψηφίου ”i” 

       Kmin          το κόστος της αποδεκτής Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 

       Κi              το κόστος της Προσφοράς του Υποψηφίου ”i” 

       Λi             το τελικό εξαγόμενο αποτέλεσμα, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2      

                       δεκαδικά ψηφία. 

 

Τρόπος Πληρωμής του Αναδόχου: 

 

Η πληρωμή θα γίνει με την παράδοση και την προσήκουσα παραλαβή του κάθε παραδοτέου και 

σύμφωνα με την χρηματοροή του φορέα. 

Θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία. 

Θα γίνει κράτηση ίση με το 0,06% του καθαρού ποσού πληρωμής που αποδίδεται στην Ενιαία 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του άρθρου 375 παρ.7 του ν. 4412/2016. 

Επιπλέον θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Στο συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, οι αμοιβές των συνεργατών 

του Αναδόχου, όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση της παρούσας χωρίς καμία 

επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένων 

των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως  φορολογικών και άλλων  επιβαρύνσεων υπέρ 

του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. 

Σημειώνεται ότι η πληρωμή θα ακολουθήσει τη χρηματορροή από τον Φορέα Χρηματοδότησης 

και στο πλαίσιο του εκάστοτε υπάρχοντος ταμειακού υπολοίπου στο εν λόγω πρόγραμμα. 

Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην πληρωμή, η οποία έχει άμεση ή έμμεση σχέση με ενέργειες 
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του φορέα χρηματοδότησης δεν επιφέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση 

ή καταβολή τόκων κ.λπ. εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω,  

 

Εισηγούμαι , 

 

την έγκριση δημοσίευσης της προκήρυξης συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο: «Υπηρεσίες 

Τεχνικού Συμβούλου για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020»της Πράξης  με τίτλο 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», με κωδικό MIS: 5001259, 

προϋπολογισμού 59.000,00 €,  

μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την οποία επισυνάπτω.  

 

Συνημμένα: 

1.ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020»». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση του κ. 

Βασίλειου Ντζελέπη, Υπεύθυνου της Πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», και τη σύμφωνη γνώμη του κ. Ιωάννη Μπαθιανάκη, 

Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας και του Τμήματος 

Διαγωνισμών και Συμβάσεων, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει τη δημοσίευση της 

προκήρυξης του συνοπτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο: «Υπηρεσίες Τεχνικού 

Συμβούλου για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020» της προαναφερόμενης 

Πράξης, με κωδικό MIS: 5001259, προϋπολογισμού 59.000,00 €, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Το Τεύχος Προκήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού αποτελεί Παράρτημα της 

παρούσας Πράξης. 

.................................................................................................................................................... 

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:40, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Γεράσιμος Κουζέλης  Μάρθα Θωμοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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