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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 9753/04-09-2018
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 37/30-08-2018
Σήμερα 30 Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, 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.: Κώστας Βρατσάλης,
Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Ιωάννης Ρουσσάκης, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Γεωργία
Φέρμελη.
Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μάρθα Θωμοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.
Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
....................................................................................................................................................
Θέμα: Έγκριση των υπ’ αρ. 6/02.08.2018 και 7/29.08.2018 Πρακτικών της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 8095/20.07.2018 Συνοπτικό
Διαγωνισμό (αρ. διακ. 05/2018, ΑΔΑΜ: 18PROC003461495)
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Ιωάννης
Μπαθιανάκης, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, διαβιβάζει προς
έγκριση τα υπ’ αρ. 6/02.08.2018 και 7/29.08.2018 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 8095/20.07.2018 Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρ. πρωτ.:
2175/30-08-2018):
«ΠΡΑΞΗ 06/02.08.2018
Στην Αθήνα, σήμερα, τη δευτέρα (2α) Αυγούστου 2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:30
στα γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και στον τέταρτο (4ο) όροφο αυτού,
επί της οδού Τσόχα, αριθμ. 36, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτής
κ. Νικολάου Ράπτη, αποσπασμένου εκπαιδευτικού στο Ι.Ε.Π., η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 37/2109-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμόν
6346/26-09-2017 (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΞΛΔ-Α9Θ) απόφαση του Αντιπροέδρου του Ι.Ε.Π..
Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος το τακτικό μέλος της Επιτροπής κ. Νικόλαος Γραμμένος, Σύμβουλος Β’
του Ι.Ε.Π. και, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους κ. Ελένης Καραγιάννη, Συμβούλου Β’ του Ι.Ε.Π.,
το αναπληρωματικό μέλος αυτής κ. Αθηνά Νέλλα, Σύμβουλος Β’ του Ι.Ε.Π..
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Χρέη γραμματέα άσκησε η κ. Βασιλική Χρύση, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. και
αναπληρώτρια γραμματέας της Επιτροπής, λόγω κωλύματος της τακτικής γραμματέως κ. Ελισάβετ
Αναστασοπούλου, αποσπασμένης εκπαιδευτικού στο Ι.Ε.Π..
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη συγκρότηση αυτής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 13
και 14 του Ν. 2690/1999, προχώρησε στις εργασίες της και ειδικότερα στο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, ήτοι:
(Α) Την Αποσφράγιση των προσφορών με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την
πληρότητα της τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων στον συνοπτικό διαγωνισμό (Αριθμός
Διακήρυξης: 05/2018) με αρ. πρωτ. 8095/20.07.2018 (ΑΔΑ: 99ΩΒΟΞΛΔ-9Ε7) με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου/-ων για την προμήθεια ή/και παροχή υπηρεσιών για τη
διοργάνωση συνεδρίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο Teaching European
Signed Languages as a First Language (Sign First) (Πρόγραμμα Erasmus+ Σχολική Εκπαίδευση), που θα
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ζακλιν ντε Ρομιγί» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, την Παρασκευή 28.09.2018 και το Σάββατο 29.09.2018.
Η σχετική σύμβαση υποδιαιρείται, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η ανωτέρω
διακήρυξη, στα κάτωθι τμήματα:
Τμήμα Α: «Εργασίες εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό»,
Τμήμα Β: «Βιντεοσκόπηση – φωτογράφιση»,
Τμήμα Γ: «Τεχνική Υποστήριξη»,
Τμήμα Δ: «Υπηρεσίες μετάφρασης»,
Τμήμα Ε: «Διερμηνεία Νοηματικής Γλώσσας» και
Τμήμα ΣΤ: «Υπηρεσίες Εστίασης (Catering)».
Τμήμα Ζ: «Πολιτιστική εκδήλωση (social event)».
Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη αυτής ότι στο
πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού (Αριθμός Διακήρυξης: 05/2018) με αρ. πρωτ. 8095/20.07.2018
(ΑΔΑ: 99ΩΒΟΞΛΔ-9Ε7) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, υπεβλήθησαν έως την καταληκτική
ημερομηνία (01.08.2018 και ώρα 15:00 μ.μ.) προσφορές από πέντε (5) υποψηφίους αναδόχους μόνο
για τα κάτωθι τμήματα της ανωτέρω διακήρυξης:
Τμήμα Α: «Εργασίες εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό»,
Τμήμα Β: «Βιντεοσκόπηση – φωτογράφιση»,
Τμήμα Γ: «Τεχνική Υποστήριξη»,
Τμήμα Ε: «Διερμηνεία Νοηματικής Γλώσσας» και
Τμήμα ΣΤ: «Υπηρεσίες Εστίασης (Catering)»
Προσφορές, κατά χρονολογική σειρά, έχουν καταθέσει οι εξής υποψήφιοι ανάδοχοι:
1.
2.
3.
4.
5.

Ιακωβίδης Στέφανος- SONAR ACOUSTICS (Αρ. Πρωτ.: 8355/27-07-2018).
Λάβδας Νικόλαος (Αρ. Πρωτ.: 8404/30-07-2018).
Ελληνικό Ινστιτούτο Νοηματικής Γλώσσας «Γέφυρες Επικοινωνίας» (Αρ. Πρωτ.: 8413/30-072018).
ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε. (Αρ. Πρωτ.: 8508/01-08-2018).
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (Αρ. Πρωτ.: 8595/01-08-2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι είχαν υποβάλει τις προσφορές τους εμπρόθεσμα και
κατά τον προσήκοντα τρόπο, ακολούθως, οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν, στο
εξωτερικό μέρος αυτών, ενώ, στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος επεσήμανε ότι θα αποσφραγιστούν οι
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ενιαίοι φάκελοι των προσφορών των ανωτέρω υποψηφίων αναδόχων του προκηρυχθέντος
διαγωνισμού, θα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους, κατά τα οριζόμενα στην οικεία
πρόσκληση, και θα επακολουθήσει ο έλεγχος της πληρότητας των φακέλων των τεχνικών
προσφορών.
Κατόπιν η Επιτροπή, προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ως ακολούθως:
1. Ιακωβίδης Στέφανος- SONAR ACOUSTICS (Αρ. Πρωτ.: 8355/27-07-2018).
Η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» για το Τμήμα Γ: «Τεχνική Υποστήριξη» και
διαπίστωσε την ύπαρξη τριών ανεξάρτητων σφραγισμένων φακέλων με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν εξωτερικά και, στη
συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εντός του
οποίου υπήρχε το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), συμπληρωμένο, όπως
ειδικότερα ορίζει ο νόμος και η οικεία πρόσκληση. ‘Ετσι, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις των οριζομένων στο άρθρο 11.1 της προαναφερθείσας προκήρυξης. Σημειώνεται, στο
σημείο αυτό, ότι τα μέλη της Επιτροπής, έθεσαν την υπογραφή τους στα ως άνω έγγραφα και δη σε
κάθε φύλλο χωριστά.
Συνεχίζοντας τις εργασίες της η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
διαπίστωσε την πληρότητα αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11.2 της ανωτέρω
προκήρυξης και μονόγραψε κάθε φύλλο αυτής.
Κατόπιν η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι ο ως άνω υποψήφιος Ανάδοχος πληροί τους όρους της
οικείας διακήρυξης.
2. Λάβδας Νικόλαος (Αρ. Πρωτ.: 8404/30-07-2018).
Η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» για το Τμήμα Β: «Βιντεοσκόπηση –
φωτογράφιση» και διαπίστωσε την ύπαρξη τριών ανεξάρτητων σφραγισμένων φακέλων με την
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν εξωτερικά
και, στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εντός
του οποίου υπήρχαν: α)Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας, β) Αποδεικτικό φορολογικής
ενημερότητας γ) Έγγραφο με στοιχεία δημοσιότητας του κ. Λάβδα-ΓΕΜΗ δ) Ιστορικό Πιστοποιητικό
μέλους – Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ε) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης
δήλωσης (ΤΕΥΔ), συμπληρωμένο. Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι τα μέλη της Επιτροπής, έθεσαν
την υπογραφή τους στα ως άνω έγγραφα και δη σε κάθε φύλλο χωριστά.
Όσον αφορά τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ, διαπιστώθηκε ότι στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ Α. Πληροφορίες σχετικά με
τον οικονομικό φορέα, και στην οικεία στήλη, ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει δηλώσει ότι είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό, γεγονός που δεν αιτιολογείται επαρκώς, καθόσον στο επόμενο πεδίο δεν έχουν
συμπληρωθεί τα αιτούμενα στοιχεία.
Η καταχώριση της ατομικής επιχείρησης του υποψηφίου αναδόχου στο Γ.Ε.ΜΗ/ΕΒΕΑ αποτελεί
υποχρέωση, απορρέουσα από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 και της ΥΑ
Κ1.941 οικ/27.4.2012 (ΦΕΚ 1468Β), εκδοθείσας κατά την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 4 του
άρθρου 18 του ως άνω νόμου σε συνδυασμό με την εγκύκλιο 97333/2015 του Τμήματος Θεσμικών
Ρυθμίσεων του Γ.Ε.ΜΗ .
Ως εκ τούτου η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν από τον
υποψήφιο ανάδοχο τα παραπάνω στοιχεία, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της
Πρόσκλησης και επιφυλάσσεται κατόπιν των σχετικών διευκρινίσεων να προχωρήσει στην
αποσφράγιση του υποφακέλου με τίτλο «ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
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3.

Ελληνικό Ινστιτούτο Νοηματικής Γλώσσας «Γέφυρες Επικοινωνίας» (Αρ. Πρωτ.: 8413/30-072018)
Η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» για το Τμήμα Ε: «Διερμηνεία Νοηματικής
Γλώσσας» και διαπίστωσε την ύπαρξη τριών ανεξάρτητων σφραγισμένων φακέλων με την ένδειξη
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν εξωτερικά και, στη
συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εντός του
οποίου υπήρχαν: α) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας, β) Αποδεικτικό φορολογικής
ενημερότητας γ) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ). Σημειώνεται, στο σημείο
αυτό, ότι τα μέλη της Επιτροπής, έθεσαν την υπογραφή τους στα ως άνω έγγραφα και δη σε κάθε
φύλλο χωριστά. Επισημαίνεται ότι το εν λόγω έντυπο(ΤΕΥΔ) φέρει την υπογραφή του κ. Νικολάου
΄Ισαρη, φερομένου ως Προέδρου του υποψηφίου αναδόχου σωματείου, πλην, όμως δεν
προσκομίζονται έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η πληρεξουσιότητα αυτού για την υποβολή
της προσφοράς ούτε η καταστατική πράξη αυτού (σωματείου) ως και η συγκρότηση του Δ.Σ..
Ως εκ τούτου η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν από τον
υποψήφιο ανάδοχο τα παραπάνω στοιχεία, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της
Πρόσκλησης και επιφυλάσσεται κατόπιν των σχετικών διευκρινίσεων να προχωρήσει στην
αποσφράγιση του υποφακέλου με τίτλο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
4. ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε. (Αρ. Πρωτ.: 8508/01-08-2018).
Η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» για το Τμήμα ΣΤ: «Υπηρεσίες Εστίασης
(Catering)» και διαπίστωσε την ύπαρξη τριών ανεξάρτητων σφραγισμένων φακέλων με την ένδειξη
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν εξωτερικά και, στη
συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εντός του
οποίου υπήρχαν: α) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), συμπληρωμένο, β)
Νομιμοποιητικά έγγραφα της υποψηφίου αναδόχου εταιρίας, γ) Βεβαίωση εγγραφής στο
Επιμελητήριο Κορίνθου, δ) Πρακτικό έγκρισης και συμμετοχής στον διαγωνισμό και ε) Υπεύθυνη
Δήλωση χρόνου ισχύος προσφοράς. Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι τα μέλη της Επιτροπής,
έθεσαν την υπογραφή τους στα ως άνω έγγραφα και δη σε κάθε φύλλο χωριστά.
Όσον αφορά τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ, διαπιστώθηκε ότι στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ Α΄. Πληροφορίες σχετικά με
τον οικονομικό φορέα, και στην οικεία στήλη, ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δηλώσει εάν είναι
πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση. Η θέση της λέξης «ΝΑΙ» δεν υποδηλώνει το μέγεθος αυτής.
Επίσης, στο επόμενο πεδίο του Πίνακα έχει δηλώσει ότι είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό, γεγονός που δεν
αιτιολογείται επαρκώς, με όσα έχουν συμπληρωθεί στο επόμενο πεδίο αυτού (ΤΕΥΔ). Η εγγραφή στο
Γ.Ε.ΜΗ αποτελεί προϋπόθεση του νόμου (άρθρο 3858/3010, ΦΕΚ 90,τΑ.) για τη σύσταση και
λειτουργία της Α.Ε αλλά όχι και εγγραφή σε επίσημο κατάλογο/μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών
φορέων.
Ως εκ τούτου η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν από τον
υποψήφιο ανάδοχο τα παραπάνω στοιχεία, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της
Πρόσκλησης και επιφυλάσσεται κατόπιν των σχετικών διευκρινίσεων να προχωρήσει στην
αποσφράγιση του υποφακέλου με τίτλο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
5. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (Αρ. Πρωτ.: 8595/01-08-2018).
Η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» για τα Τμήματα Α: «Εργασίες
εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό» και Β: «Βιντεοσκόπηση – φωτογράφιση» και διαπίστωσε την
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ύπαρξη πέντε ανεξάρτητων σφραγισμένων φακέλων με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β» και
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β». Οι φάκελοι αριθμήθηκαν και
μονογραφήθηκαν εξωτερικά και, στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εντός του οποίου υπήρχαν τα εξής: α) το τυποποιημένο έντυπο
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), συμπληρωμένο, όπως ειδικότερα ορίζει ο νόμος και η οικεία
πρόσκληση, β) Πιστοποιητικό Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών περί εγγραφής
εταιρίας σε Γ.Ε.ΜΗ, Βεβαίωση σύστασης εταιρίας Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Αθηνών, γ) Αρχικό κωδικοποιημένο καταστατικό εταιρίας καθώς και οι τέσσερις (4) τροποποιήσεις
και κωδικοποιήσεις αυτού και σχετικά παραστατικά, δ) Πιστοποιητικά Ισχύουσας εκπροσώπησης
εταιρίας της Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ε) Γνωστοποίηση
ιστοσελίδας της εταιρίας, στ) Πρακτικό περί έγκρισης συμμετοχής και υποβολής προσφοράς στον
διαγωνισμό, ζ) Εταιρικό προφίλ και Οργανόγραμμα ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΙΚΕ, η) Πιστοποιητικό ποιότητας
ISO 9001:2008, θ) Υπεύθυνη Δήλωση περί πλήρωσης προϋποθέσεων και ι) Υπεύθυνη Δήλωση
εξουσιοδότησης. ‘Ετσι, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των οριζομένων στο άρθρο
11.1 της προαναφερθείσας προκήρυξης. Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι τα μέλη της Επιτροπής,
έθεσαν την υπογραφή τους στα ως άνω έγγραφα και δη σε κάθε φύλλο χωριστά.
Συνεχίζοντας τις εργασίες της η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α» και τον «ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β» διαπίστωσε την
πληρότητα αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11.2 της ανωτέρω προκήρυξης και
μονόγραψε κάθε φύλλο αυτών.
Κατόπιν η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι ο ως άνω υποψήφιος Ανάδοχος πληροί τους όρους της
οικείας διακήρυξης.
Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα ότι:
Δεν συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού του διαγωνισμού των παρακάτω υποψηφίων αναδόχων:
Λάβδας Νικόλαος (Αρ. Πρωτ. προσφοράς: 8404/30-07-2018), Ελληνικό Ινστιτούτο Νοηματικής
Γλώσσας «Γέφυρες Επικοινωνίας» (Αρ. Πρωτ. προσφοράς: 8413/30-07-2018) και ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ
Α.Ε. (Αρ. Πρωτ. προσφοράς: 8508/01-08-2018) δοθέντος ότι οι διαπιστωθείσες παρατηρήσεις
θεραπεύονται, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, όπως
ισχύει, με την πρόσκληση, μέσω του αρμοδίου τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π,
όπως αποσαφηνίσουν, εντός τακτής προθεσμίας, τα πιο πάνω σημεία.
Επιφυλάσσεται, δε, όπως εισηγηθεί στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. την αποδοχή ή μη της παρούσας πράξης έως
ότου περατωθεί η σχετική διαδικασία με την υποβολή των αιτούμενων στοιχείων από τους εξής
υποψηφίους αναδόχους: κ. Λάβδα Νικόλαο, Ελληνικό Ινστιτούτο Νοηματικής Γλώσσας «Γέφυρες
Επικοινωνίας» και «ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.».
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 12:30 μ.μ. λύεται η συνεδρίαση και
υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής: …»
«ΠΡΑΞΗ 07/29.08.2018
Στην Αθήνα, σήμερα, την εικοστή ενάτη (29η) Αυγούστου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και
ώρα 10:30 στα γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και στον τέταρτο (4ο) όροφο
αυτού, επί της οδού Τσόχα, αριθμ. 36, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου αυτής κ. Νικολάου Ράπτη, αποσπασμένου εκπαιδευτικού στο Ι.Ε.Π., η Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), η οποία συγκροτήθηκε
με την υπ’ αριθμόν 37/21-09-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα
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«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμόν 6346/26-09-2017 (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΞΛΔ-Α9Θ) απόφαση του Αντιπροέδρου
του Ι.Ε.Π..
Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος τα αναπληρωματικά μέλη κ. Αθηνά Νέλλα, Σύμβουλος Β’ του Ι.Ε.Π. και
κ. Μαρία Δοκοπούλου, Σύμβουλος Β’ του Ι.Ε.Π. λόγω κωλύματος των τακτικών μελών.
Χρέη γραμματέα άσκησε η κ. Βασιλική Χρύση, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. και
αναπληρώτρια γραμματέας της Επιτροπής, λόγω κωλύματος της τακτικής γραμματέως κ. Ελισάβετ
Αναστασοπούλου, αποσπασμένης εκπαιδευτικού στο Ι.Ε.Π..
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη συγκρότηση αυτής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 13
και 14 του Ν. 2690/1999, προχώρησε στις εργασίες της και ειδικότερα στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, ήτοι:
Τη συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και την Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον συνοπτικό
διαγωνισμό (Αριθμός Διακήρυξης: 05/2018) με αρ. πρωτ. 8095/20.07.2018 (ΑΔΑ: 99ΩΒΟΞΛΔ-9Ε7)
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου/-ων για την προμήθεια ή/και παροχή
υπηρεσιών για τη διοργάνωση συνεδρίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο
Teaching European Signed Languages as a First Language (Sign First) (Πρόγραμμα Erasmus+ Σχολική
Εκπαίδευση), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ζακλιν ντε Ρομιγί» του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, την Παρασκευή 28.09.2018 και το Σάββατο 29.09.2018.
Η σχετική σύμβαση υποδιαιρείται, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η ανωτέρω
διακήρυξη, στα κάτωθι τμήματα:
Τμήμα Α: «Εργασίες εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό»,
Τμήμα Β: «Βιντεοσκόπηση – φωτογράφιση»,
Τμήμα Γ: «Τεχνική Υποστήριξη»,
Τμήμα Δ: «Υπηρεσίες μετάφρασης»,
Τμήμα Ε: «Διερμηνεία Νοηματικής Γλώσσας» και
Τμήμα ΣΤ: «Υπηρεσίες Εστίασης (Catering)».
Τμήμα Ζ: «Πολιτιστική εκδήλωση (social event)».
Με την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού έλαβε το λόγο, ενημέρωσε τα μέλη
αυτής ότι στη συνεδρίαση της 2ας Αυγούστου 2018 (αριθμός πρακτικού 6/2.8.2018) η παρούσα
επιτροπή αξιολογώντας τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων αναδόχων του
συνοπτικού διαγωνισμού (αριθμός διακήρυξης 05/2018) με θέμα «Διοργάνωση συνεδρίου-Sign
First» στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+Σχολική Εκπαίδευση, διαπίστωσε όσα αναφέρονται
στο υπ’ αριθμόν 06/02.8.2018 πρακτικό αναφορικά με τους υποψηφίους αναδόχους Λάβδας
Νικόλαος, Ελληνικό Ινστιτούτο Νοηματικής Γλώσσας «Γέφυρες Επικοινωνίας» και «ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ
Α.Ε», νόμιμα εκπροσωπούμενη. Η αυτή επιτροπή θεώρησε ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού του
διαγωνισμού των ως άνω υποψηφίων αναδόχων καθόσον δεν επέρχονται ουσιώδεις αλλοιώσεις των
προσφορών και κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει,
αποφάσισε όπως οι διαπιστωθείσες παρατηρήσεις και ασάφειες των δικαιολογητικών
διευκρινιστούν από τους υποψηφίους αναδόχους, μέσω επικοινωνίας του αρμοδίου Τμήματος
Προμηθειών και Συμβάσεων της Αναθέτουσας Αρχής (Ι.Ε.Π) εντός της νόμιμης προθεσμίας.
Σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμόν 6/02.08.2018 απόφασης της επιτροπής, το ως άνω τμήμα με το από
21.08.2018 ηλεκτρονικό του μήνυμα, απευθυνόμενο προς τους προαναφερθέντες υποψηφίους
αναδόχους προσκάλεσε αυτούς όπως παράσχουν διευκρινίσεις ως προς τα αιτηθέντα στοιχεία εντός
τακτής προθεσμίας. Στην πρόσκληση αυτή ανταποκρίθηκε εμπροθέσμως μόνο η εταιρεία με την
επωνυμία «ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.», η οποία την 24η.08.2018 κατέθεσε στη Γραμματεία της
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Αναθέτουσας Αρχής φάκελο (συμπληρωματικό) (αριθμός πρωτ. 9193/24.08.2018) με τα αιτηθέντα
στοιχεία, ήτοι εντός της νόμιμης προθεσμίας.
Μετά την ανωτέρω ενημερωτική εισήγηση, η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τον αποκλεισμό της
περαιτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας για τους ανωτέρω υποψηφίους αναδόχους, οι οποίοι δεν
προσκόμισαν τα αιτηθέντα στοιχεία και δεν παρείχαν τις αναγκαίες διευκρινίσεις και την ματαίωση
της διαγωνιστικής διαδικασίας για το ΤΜΗΜΑ Ε΄: (Διερμηνεία Νοηματικής Γλώσσας), ενώ
αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» (συμπληρωματικός) της ανώνυμης εταιρείας
«ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.», όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο, και μονόγραψε κάθε έγγραφο και ανά
φύλλο αυτών.
Από την επισκόπηση των προσκομισθέντων εγγράφων και ειδικότερα ως προς τις διευκρινίσεις που
παρασχέθηκαν επί του ΤΕΥΔ, σε συνάρτηση με τα υποβληθέντα έγγραφα κατά το αρχικό στάδιο της
διαγωνιστικής διαδικασίας διαπιστώθηκε ότι στο πρόσωπο της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας
πληρούνται οι προϋποθέσεις της οικείας διακήρυξης ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Ακολούθως, τα μέλη της Επιτροπής αποσφράγισαν την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, της εν λόγω ανώνυμης
εταιρείας, μονόγραψαν κάθε φύλλο αυτής και διαπίστωσαν ότι υπερπληροί τις προϋποθέσεις της
οικείας διακήρυξης.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών,
μονόγραψε κάθε φύλλο αυτών και αξιολόγησε, στο σύνολό τους, τις οικονομικές προσφορές των
υποψηφίων αναδόχων του προαναφερθέντος διαγωνισμού ως εξής:
1) Για το ΤΜΗΜΑ Γ΄: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» του υποψηφίου αναδόχου «Ιακωβίδη Α. Στεφάνου», η
υποβληθείσα από 24.07.2018 οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου όπως αυτό
περιγράφεται, ειδικώς και λεπτομερώς, στην οικεία διακήρυξη προσφέρει το ποσό των χιλίων εκατό
πενήντα ευρώ (1.150,00€) πλέον ΦΠΑ από 24%, ήτοι συνολικά χίλια τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ
(1.426,00€), ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου των χιλίων
τετρακοσίων πενήντα ευρώ (1.450,00€) με ΦΠΑ.
2) Για το ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» (Catering) της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας με την
επωνυμία ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενη, η υποβληθείσα από 01.08.2018
οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται, ειδικώς και
λεπτομερώς, στην οικεία διακήρυξη προσφέρει το ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα πέντε
ευρώ (2.355,00€) πλέον ΦΠΑ από 24%, ήτοι συνολικά δύο χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ και είκοσι
λεπτά (2.920,20€), ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου των τριών
χιλιάδων εκατό πενήντα ευρώ (3.150,00€) με ΦΠΑ.
3i) Για το ΤΜΗΜΑ Α΄: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ/ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ», της υποψήφιας αναδόχου
εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενη, η
υποβληθείσα από 01.08.2018 οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου όπως αυτό
περιγράφεται, ειδικώς και λεπτομερώς, στην οικεία διακήρυξη προσφέρει το ποσό των χιλίων εκατόν
ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.198,80€) πλέον ΦΠΑ από 24%, ήτοι συνολικά χίλια
τετρακόσια ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (1.486,51€), ευρισκόμενο εντός του
προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) με ΦΠΑ.
3ii) Για το ΤΜΗΜΑ Β΄: «ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ», της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας με
την επωνυμία «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενη, η υποβληθείσα από
01.08.2018 οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται, ειδικώς και
λεπτομερώς, στην οικεία διακήρυξη προσφέρει το ποσό των επτακοσίων εξήντα ευρώ (760,00€)
πλέον ΦΠΑ από 24%, ήτοι συνολικά εννιακόσια σαράντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (942,40€),
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ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου των χιλίων πεντακοσίων ευρώ
(1.500,00€) με ΦΠΑ.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα όπως εισηγηθεί προς το Δ.Σ του Ι.Ε.Π τα εξής:
(α) τον αποκλεισμό της περαιτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας των ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΒΔΑ του Αθανασίου
του προκηρυχθέντος έργου και ειδικότερα ως προς την υποβληθείσα αίτησή του για την συμμετοχή
του στο ΤΜΗΜΑ Β΄: «ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ» και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» , όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο, ως προς την
υποβληθείσα αίτησή του στο ΤΜΗΜΑ Ε΄: «ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ», δοθέντος ότι δεν
ανταποκρίθηκαν
στην οικεία πρόσκληση για την προσκόμιση των αιτηθέντων
στοιχείων/διευκρινίσεων των ασαφειών των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής εντός της
νόμιμης προθεσμίας (άρθρο 102 ν. 4412/2016)
(β) τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το ΤΜΗΜΑ Ε΄, λόγω της ανωτέρω αιτίας
(γ) την κατακύρωση (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ) των ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α΄: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ/ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ», και Β΄: «ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ», στην υποψήφια
ανάδοχο εταιρεία «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με έδρα τη Βούλα Αττικής, επί της οδού
Κονδύλη, αριθμ. 5, νόμιμα εκπροσωπούμενης, του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ΄: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ», στον
ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΟ, κάτοικο Θεσσαλονίκης (Καλαμαριά), οδός Σωκράτη Κουμπιά, αριθμ. 1Β και του
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤ΄: « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» (catering), στην ανώνυμη εταιρεία «ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.»,
με έδρα την Κόρινθο, θέση «ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ», καθόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της οικείας
διακήρυξης, οι, δε, υποβληθείσες οικονομικές προσφορές ευρίσκονται εντός του προϋπολογισμού
του προκηρυχθέντος έργου.
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 12:30 μ.μ. λύεται η συνεδρίαση και
υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής: …»

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχουν τα Πρακτικά
6/02.08.2018 και 7/29.08.2018 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ.
πρωτ. 8095/20.07.2018 Συνοπτικό Διαγωνισμό.
....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:20, 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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