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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 11594/12-10-2018
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 47/11-10-2018
Σήμερα 11 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, 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.: Ιωάννης Ρουσσάκης και
Γεωργία Φέρμελη.
Απουσιάζουν οι κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης, Παναγιώτης Κανελλόπουλος και Μαρία-Τατιάνα
Σπανέλλη.
Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μάρθα Θωμοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.
Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
....................................................................................................................................................
Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 11/11.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών – Απόφαση ανάθεσης για το έργο της
κατάρτισης Ισολογισμού Απογραφής για το Ι.Ε.Π.
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευανθία-Μαρίνα
Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, έχει καταθέσει προς
έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 2773/11-10-2018):
«Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. 11/11.10.2018 Πρακτικό (αρ. πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π.
11577/11.10.2018) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’
αρ. πρωτ. 11126/27.09.2018 (ΑΔΑ: ΨΝΑ8ΟΞΛΔ-ΣΨΕ, ΑΔΑΜ 18PROC003755427) Πρόσκληση
υποβολής προσφοράς για την ανάληψη του έργου της κατάρτισης Ισολογισμού απογραφής με
ημερομηνία 31.12.2018 για το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που αφορά στην ανάθεση του
έργου στην εταιρεία «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.»
Ως εκ τούτου, εφόσον το πρακτικό εγκριθεί, το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. αποφασίζει τα κάτωθι:
1. Την ανάθεση του έργου της κατάρτισης ισολογισμού απογραφής με ημερομηνία 31.12.2018 για το
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), στην εταιρεία «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Α.Ε.», που εδρεύει στην οδό Αναπαύσεως 6, 114 52, Μεταμόρφωση Αττικής με Α.Φ.Μ. 998626632,
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών, υπό την αίρεση να προσκομίσει εντός 10 ημερολογιακών ημερών για την
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υπογραφή της σύμβασης όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (φορολογική/ασφαλιστική
ενημερότητα, ποινικό μητρώο), από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανάθεσης και τα οποία πρέπει
να είναι σε ισχύ.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται έως του ποσού των πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα
πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (5.645,16€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι επτά χιλιάδες ευρώ
(7.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και συμπεριλαμβανομένων των λοιπών νόμιμων
κρατήσεων. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.
2. τη σύναψη σχετικής σύμβασης η οποία θα ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής και της
ανάρτησής της στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ έως και 31.12.2018.
Ειδικότερα στοιχεία ως προς τις επιμέρους υποχρεώσεις του αναδόχου και την εν γένει εφαρμογή
της παρούσας θα ορίζονται στη σύμβαση, η οποία θα στηριχθεί στην πρόσκληση υποβολής
προσφοράς, καθώς και στην προσφορά του αναδόχου.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία
ή/και διευκρίνιση:
«ΠΡΑΞΗ 11/11.10.2018
Στην Αθήνα, σήμερα, την ενδεκάτη (11η) Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα
10:00 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 37/30-08-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμόν 10418/10-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΨΦΖΟΞΛΔ-Λ52) απόφαση του Προέδρου
του Ι.Ε.Π., όπως τροποποιήθηκε ως προς τη διάρκειά της και ισχύει δυνάμει της υπ’ αριθμόν
44/27.09.2018 πράξης του Δ.Σ του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’
αριθμόν 11306/30-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΚΕΒΟΞΛΔ-Σ0Ρ) απόφαση του Προέδρου του Ι.Ε.Π..
Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος το τακτικό μέλος κ. Παρασκευή Τρούκη, Προσωπικό του Ι.Ε.Π. και το
αναπληρωματικό μέλος κ. Μαρία Δοκοπούλου, Σύμβουλος Β’ του Ι.Ε.Π. λόγω κωλύματος του
τακτικού μέλους κ. Νικόλαου Γραμμένου.
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:
Την Αποσφράγιση των προσφορών με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των
συμμετεχόντων στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. 11126/27.09.2018 (ΑΔΑ: ΨΝΑ8ΟΞΛΔ-ΣΨΕ) με
κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή
υπηρεσιών κατάρτισης ισολογισμού απογραφής με ημερομηνία 31.12.2018 για το Ι.Ε.Π..
Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη αυτής ότι στο
πλαίσιο ως άνω πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 11126/27.09.2018 (ΑΔΑ: ΨΝΑ8ΟΞΛΔ-ΣΨΕ) με κριτήριο
ανάθεσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, υπεβλήθησαν έως την καταληκτική ημερομηνία
(10.10.2018 και ώρα 14:00 μ.μ.), και όπως ειδικότερα αναφέρεται στην οικεία πρόσκληση (εννέα
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εργάσιμες ημέρες από την επόμενη ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ και στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) προσφορές από πέντε (5) υποψηφίους αναδόχους για την ως άνω διακήρυξη ως εξής:
1.
2.

3.
4.
5.

ΑΡΤΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΕ, (Αρ. Πρωτ.: 11496/08-10-2018) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού
Αντήνορος, αρ. 16-18, νόμιμα εκπροσωπούμενης.
ΟΡΑΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. (Αρ. Πρωτ.:
11521/09-10-2018) με έδρα την Ηλιούπολη Αττικής, επί της οδού Π. Μαρίνου Αντύπα, αρ. 53,
νόμιμα εκπροσωπούμενης.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. (Αρ. Πρωτ.: 11544/10-10-2018, ώρα 11:10) με
έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής, επί της οδού Αναπαύσεως, αρ. 6, νόμιμα εκπροσωπούμενης.
ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ. ΓΝΩΜΩΝ (Αρ. Πρωτ.: 11549/10-10-2018, ώρα 11:30) με έδρα το Κερατσίνι, επί της
οδού Οίτης, αρ. 29, νόμιμα εκπροσωπούμενης.
Δ. ΓΕΜΟΥΧΙΔΗΣ & Ι. ΚΟΡΡΕΣ Ο.Ε. (Αρ. Πρωτ.: 11555/10-10-2018, ώρα 12:25) με έδρα την
Ηλιούπολη Αττικής, επί της οδού Μαρίνου Αντύπα, αρ. 119, νόμιμα εκπροσωπούμενης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι είχαν υποβάλει τις προσφορές τους εμπρόθεσμα και
κατά τον προσήκοντα τρόπο, ακολούθως, οι φάκελοι αριθμήθηκαν (όπως κατωτέρω οι αύξοντες
αριθμοί) και μονογραφήθηκαν, στο εξωτερικό μέρος αυτών, ενώ, στη συνέχεια, ο Πρόεδρος
επεσήμανε ότι θα αποσφραγιστούν οι ενιαίοι φάκελοι των προσφορών των ανωτέρω υποψηφίων
αναδόχων της προκηρυχθείσας πρόσκλησης, θα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους, κατά
τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση, καθώς και η πληρότητα των οικονομικών προσφορών.
Κατόπιν η Επιτροπή, προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ως ακολούθως:
1.
ΑΡΤΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΕ (Αρ. Πρωτ.: 11496/08-10-2018) με έδρα την Αθήνα, επί της
οδού Αντήνορος, αρ. 16-18
Η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και διαπίστωσε την ύπαρξη των εξής
εγγράφων συμπληρωμένων, όπως ειδικότερα ορίζει ο νόμος και η οικεία πρόσκληση: α.
Συμπληρωμένη Οικονομική Προσφορά, με τα ποσά ολογράφως και αριθμητικά, με υπογραφή του
νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα, β. Υπογεγραμμένη και σφραγισμένη Υπεύθυνη Δήλωση ν.
1599/1986, γ. Επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο πιστοποιείται το σχετικό αντικείμενο
εργασιών της εταιρίας και η σχετική άδεια, δ. Καταστατικό Εταιρίας.
‘Έτσι, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των οριζομένων στο άρθρο 6
της προαναφερθείσας πρόσκλησης. Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι τα μέλη της Επιτροπής,
έθεσαν την υπογραφή τους στα ως άνω έγγραφα και δη σε κάθε φύλλο χωριστά.
Κατόπιν, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι βάσει της οικονομικής του προσφοράς ο ως άνω υποψήφιος
Ανάδοχος προσφέρει για την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται, ειδικώς και λεπτομερώς,
στην οικεία διακήρυξη το ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (7.250,00€) πλέον ΦΠΑ
από 24%, ήτοι συνολικά το ποσό των οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (8.990,00€) με ΦΠΑ,
ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου των εννέα χιλιάδων
εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (9.980,00€) με ΦΠΑ.
2.
ΟΡΑΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. (Αρ. Πρωτ.:
11521/09-10-2018) με έδρα την Ηλιούπολη Αττικής, επί της οδού Π. Μαρίνου Αντύπα, αριθμ. 53.
Η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και διαπίστωσε την ύπαρξη των εξής
εγγράφων συμπληρωμένων, όπως ειδικότερα ορίζει ο νόμος και η οικεία πρόσκληση: α.
Συμπληρωμένη Οικονομική Προσφορά, με τα ποσά ολογράφως και αριθμητικά, με υπογραφή του
νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα, β. Υπογεγραμμένη και σφραγισμένη Υπεύθυνη Δήλωση ν.
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1599/1986, γ. Επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο πιστοποιείται το σχετικό αντικείμενο
εργασιών της εταιρίας και η σχετική άδεια, δ. Καταστατικό Εταιρίας.
‘Ετσι, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των οριζομένων στο άρθρο 6
της προαναφερθείσας πρόσκλησης. Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι τα μέλη της Επιτροπής,
έθεσαν την υπογραφή τους στα ως άνω έγγραφα και δη σε κάθε φύλλο χωριστά.
Κατόπιν, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι βάσει της οικονομικής του προσφοράς ο ως άνω υποψήφιος
Ανάδοχος προσφέρει για την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται, ειδικώς και λεπτομερώς,
στην οικεία διακήρυξη το ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (5.950,00€) πλέον
ΦΠΑ από 24%, ήτοι συνολικά το ποσό των επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ
(7.378,00€) με ΦΠΑ, ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου των εννέα
χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (9.980,00€) με ΦΠΑ.
3.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. (Αρ. Πρωτ.: 11544/10-10-2018, ώρα 11:10)
με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής, επί της οδού Αναπαύσεως, αρ. 6.
Η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και διαπίστωσε την ύπαρξη των εξής
εγγράφων συμπληρωμένων, όπως ειδικότερα ορίζει ο νόμος και η οικεία πρόσκληση: α.
Συμπληρωμένη Οικονομική Προσφορά, με τα ποσά ολογράφως και αριθμητικά, με υπογραφή του
νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα, β. Υπογεγραμμένη και σφραγισμένη Υπεύθυνη Δήλωση ν.
1599/1986, γ. Επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο πιστοποιείται το σχετικό αντικείμενο
εργασιών της εταιρίας και η σχετική άδεια, δ. Καταστατικό Εταιρίας.
‘Έτσι, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των οριζομένων στο άρθρο 6 της
προαναφερθείσας πρόσκλησης. Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι τα μέλη της Επιτροπής, έθεσαν
την υπογραφή τους στα ως άνω έγγραφα και δη σε κάθε φύλλο χωριστά.
Κατόπιν, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι βάσει της οικονομικής του προσφοράς ο ως άνω υποψήφιος
Ανάδοχος προσφέρει για την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται, ειδικώς και λεπτομερώς,
στην οικεία διακήρυξη το ποσό των πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι
λεπτών (5.645,16€) πλέον ΦΠΑ από 24%, ήτοι συνολικά το ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€)
με ΦΠΑ, ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου των εννέα χιλιάδων
εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (9.980,00€) με ΦΠΑ.
4.
ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ. ΓΝΩΜΩΝ (Αρ. Πρωτ.: 11549/10-10-2018, ώρα 11:30) με έδρα το Κερατσίνι, επί
της οδού Οίτης, αριθμ. 29.
Η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και διαπίστωσε την ύπαρξη των εξής
εγγράφων συμπληρωμένων, όπως ειδικότερα ορίζει ο νόμος και η οικεία πρόσκληση: α.
Συμπληρωμένη Οικονομική Προσφορά, με τα ποσά ολογράφως και αριθμητικά, με υπογραφή του
νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα, β. Υπογεγραμμένη και σφραγισμένη Υπεύθυνη Δήλωση ν.
1599/1986, γ. Καταστατικό Εταιρίας και Βεβαίωση καταχώρησης τροποποίησης του ανωτέρω
καταστατικού.
Όσον αφορά το Επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο πιστοποιείται το σχετικό αντικείμενο
εργασιών της εταιρίας και τη σχετική άδεια, επισημαίνεται ότι ο ως άνω υποψήφιος ανάδοχος
υπέβαλε μόνο βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και έγγραφο του
TAXISnet περί των δραστηριοτήτων επιχείρησης, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των
οριζομένων στο άρθρο 6 της προαναφερθείσας πρόσκλησης καθόσον ελλείπει το πιστοποιητικό
του αρμόδιου Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, με βάση το οποίο
πιστοποιείται ότι είναι κάτοχος παροχής λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών. (άρθρο 4 ΠΔ
340/1998, όπως ισχύει )
Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι τα μέλη της Επιτροπής, έθεσαν την υπογραφή τους στα ως άνω
έγγραφα και δη σε κάθε φύλλο χωριστά.
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Κατόπιν η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα τον αποκλεισμό της περαιτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας
της ως άνω , καθότι η εν λόγω υποψήφια ανάδοχος δεν πληροί τους όρους της οικείας διακήρυξης.
5. Δ. ΓΕΜΟΥΧΙΔΗΣ & Ι. ΚΟΡΡΕΣ Ο.Ε. (Αρ. Πρωτ.: 11555/10-10-2018, ώρα 12:25) με έδρα την
Ηλιούπολη Αττικής, επί της οδού Μαρίνου Αντύπα, αριθμ. 119.
Η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και διαπίστωσε την ύπαρξη των εξής
εγγράφων συμπληρωμένων, όπως ειδικότερα ορίζει ο νόμος και η οικεία πρόσκληση: α.
Συμπληρωμένη Οικονομική Προσφορά, με τα ποσά ολογράφως και αριθμητικά, με υπογραφή του
νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα, β. Υπογεγραμμένη και σφραγισμένη Υπεύθυνη Δήλωση ν.
1599/1986, γ. Επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο πιστοποιείται το σχετικό αντικείμενο
εργασιών της εταιρίας και η σχετική άδεια, δ. Καταστατικό Εταιρίας.
‘Ετσι, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των οριζομένων στο άρθρο 6 της
προαναφερθείσας πρόσκλησης. Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι τα μέλη της Επιτροπής, έθεσαν
την υπογραφή τους στα ως άνω έγγραφα και δη σε κάθε φύλλο χωριστά.
Κατόπιν, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι βάσει της οικονομικής του προσφοράς ο ως άνω υποψήφιος
Ανάδοχος προσφέρει για την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται, ειδικώς και λεπτομερώς,
στην οικεία διακήρυξη το ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) πλέον ΦΠΑ από 24%, ήτοι
συνολικά το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (8.680,00€) με ΦΠΑ, ευρισκόμενο
εντός του προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα
ευρώ (9.980,00€) με ΦΠΑ.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα όπως εισηγηθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή
(Δ.Σ. του Ι.Ε.Π) την κατακύρωση (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ) της ανωτέρω πρόσκλησης στην
υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. (Αρ.
Πρωτ.: 11544/10-10-2018, ώρα 11:10) με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής, επί της οδού Αναπαύσεως,
αριθμ. 6, νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθόσον προσέφερε την χαμηλότερη οικονομική προσφορά
(μετά τον αποκλεισμό της υποψήφιας αναδόχου ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΓΝΩΜΩΝ).
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 10:30 π.μ. λύεται η συνεδρίαση και
υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής: …»

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το υπ΄ αρ. 11/11.10.2018 Πρακτικό της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ.
11126/27.09.2018 (ΑΔΑ: ΨΝΑ8ΟΞΛΔ-ΣΨΕ, ΑΔΑΜ 18PROC003755427) Πρόσκληση
υποβολής προσφοράς για την ανάληψη του έργου της κατάρτισης Ισολογισμού
απογραφής , ομόφωνα, αποφασίζει:
α. την κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος) της ανωτέρω Πρόσκλησης στην
υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Α.Ε. (Αρ. Πρωτ.: 11544/10-10-2018, ώρα 11:10) με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής, επί της
οδού Αναπαύσεως, αριθμ. 6, νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθόσον προσέφερε την
χαμηλότερη οικονομική προσφορά (μετά τον αποκλεισμό της υποψήφιας αναδόχου
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΓΝΩΜΩΝ).
β. Την ανάθεση του έργου της κατάρτισης ισολογισμού απογραφής με ημερομηνία
31.12.2018 για το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), στην εταιρεία
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.», υπό την αίρεση να προσκομίσει εντός
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10 ημερολογιακών ημερών για την υπογραφή της σύμβασης όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά (φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα, ποινικό μητρώο), από την
ημερομηνία κοινοποίησης της ανάθεσης και τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.
γ. τη σύναψη σχετικής σύμβασης η οποία θα ισχύει από την ημερομηνία της
υπογραφής και της ανάρτησής της στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ έως και 31.12.2018.
Ειδικότερα στοιχεία ως προς τις επιμέρους υποχρεώσεις του αναδόχου και την εν γένει
εφαρμογή της παρούσας θα ορίζονται στη σύμβαση, η οποία θα στηριχθεί στην
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς, καθώς και στην προσφορά του αναδόχου.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται έως του ποσού των επτά χιλιάδων ευρώ
(7.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων. Η
δαπάνη θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.
....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:00, 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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