
Σελ. 1 από 5. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ  

του με αρ. πρωτ.: 11596/12-10-2018 

και ΑΔΑ 7ΑΥ9ΟΞΛΔ-4ΙΝ 

ως προς την προθεσμία  

υποβολής δικαιολογητικών  

(άρθρο 13, συνοπτικός 11167/28.09.2018) 

 

15-10-2018 

 

Ο Πρόεδρος του Ι.Ε.Π. 

 

Γεράσιμος Κουζέλης 

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. 9/11.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για το Τμήμα Α: «Εργασίες 

εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό» του συνοπτικού διαγωνισμού «Διοργάνωση 

Διήμερης Διά ζώσης Επιμόρφωσης – «ACT» 

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.: 2772/11-10-2018): 
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Σελ. 2 από 5. 

«Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. 9/11.10.2018 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π. 11576/11.10.2018) 

Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 

11167/28.09.2018 (ΑΔΑ: 6ΙΤΨΟΞΛΔ-ΤΓΩ, ΑΔΑΜ: 18PROC003761284) συνοπτικό διαγωνισμό 

«Διοργάνωση Διήμερης Διά ζώσης Επιμόρφωσης – «ACT»» στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ 

- Τμήμα Α: «Εργασίες εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό», το οποίο αφορά στην αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.   

Ως εκ τούτου, εφόσον το πρακτικό εγκριθεί, το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. αποφασίζει τα κάτωθι: 

Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την αποστολή σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης 

στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 

υποβάλει τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση του διαγωνισμού εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση: 

 

«ΠΡΑΞΗ 9/11.10.2018 

Στην Αθήνα, σήμερα, την ενδεκάτη (11η) Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 

09:00 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  και Αξιολόγησης Προσφορών 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, την πληρότητα 

της τεχνικής προσφοράς ως και της οικονομικής τοιαύτης, των συμμετεχόντων στον συνοπτικό 

διαγωνισμό  (Αριθμός Διακήρυξης: 07/2018) με αρ. πρωτ. 11167/28.09.2018 (ΑΔΑ: 6ΙΤΨΟΞΛΔ-ΤΓΩ) 

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 επιμόρφωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο 

«ACT-ACTive citizenship projects to enhance pupils’ social and civic competences» και με τον 

διακριτικό τίτλο στα ελληνικά: «ACT - Ιδιότητα του Eνεργού Πολίτη: Δράσεις για την ενίσχυση των 

κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων των μαθητών» στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 

(Grant Agreement No 2016-2927/002-001), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ζακλίν ντε 

Ρομιγί» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, 

την Τρίτη 30.10.2018, από 09:00  π.μ έως 16:00  μ.μ και την Τετάρτη 31.10.2018 από 09:00 π.μ. έως 

16:00 μ.μ.-  

Η σχετική σύμβαση υποδιαιρείται, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η ανωτέρω 

διακήρυξη, στα κάτωθι τμήματα: 
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Σελ. 3 από 5. 

  

Τμήμα Α: «Εργασίες εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό» και 

Τμήμα Β: «Υπηρεσίες Εστίασης (Catering)». 

  

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη αυτής ότι στο 

πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού (Αριθμός Διακήρυξης: 07/2018) με αρ. πρωτ. 

11167/28.09.2018 (ΑΔΑ: 6ΙΤΨΟΞΛΔ-ΤΓΩ) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, υπεβλήθησαν έως την 

καταληκτική ημερομηνία (10.10.2018 και ώρα 15:00 μ.μ.) προσφορές από δύο (2) υποψηφίους 

αναδόχους για το Τμήμα Α: «Εργασίες εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό» της ανωτέρω διακήρυξης 

και το οποίο θα αποτελέσει το θέμα της ημερήσιας διάταξης, στην παρούσα διαδικασία. 

Προσφορές, κατά συνέπια, για το Τμήμα Α, κατά χρονολογική σειρά, έχουν καταθέσει οι εξής 

υποψήφιοι ανάδοχοι: 

  

1. ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (Αρ. Πρωτ.: 11558/10-10-2018, ώρα: 13:35), με έδρα την Αθήνα, επί της οδού 

Ν. Γκύζη, αριθμ. 16, ΑΦΜ 063727290. 

2. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (Αρ. Πρωτ.: 11559/10-10-2018, ώρα 14:00)με έδρα τη Βούλα 

Αττικής, επί της οδού Κονδύλη, αριθμ. 5, ΑΦΜ 800562570, ΔΟΥ Γλυφάδας, νόμιμα 

εκπροσωπούμενης. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι είχαν υποβάλει τις προσφορές τους εμπρόθεσμα και 

κατά τον προσήκοντα τρόπο, ακολούθως, οι φάκελοι αριθμήθηκαν  με τους αύξοντες αριθμούς (1) 

και (2) αντίστοιχα και μονογραφήθηκαν, στο εξωτερικό μέρος αυτών, ενώ, στη συνέχεια, ο  Πρόεδρος 

της Επιτροπής  επεσήμανε ότι θα αποσφραγιστούν οι ενιαίοι φάκελοι των προσφορών των ανωτέρω 

υποψηφίων αναδόχων του προκηρυχθέντος διαγωνισμού, οι δε προσφορές, θα αξιολογηθούν στο 

σύνολό τους, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου  117 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή, θα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους, καθώς και η 

πληρότητα των φακέλων των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, κατά τα οριζόμενα στην οικεία 

πρόσκληση. 

Κατόπιν η Επιτροπή, προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ως ακολούθως: 

  

1. ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (Αρ. Πρωτ.: 11558/10-10-2018, ώρα: 13:35) 

Η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» για το Τμήμα Α: «Εργασίες 

εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό» 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 με τον αύξοντα αριθμό (1) 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, αλλά ανυπόγραφο και επομένως ως έγγραφο 

κρίνεται ανυπόστατο και δεν παράγει έννομες συνέπειες ως προς τον δηλούντα. ‘ 

Έτσι, διαπιστώθηκε ότι δεν 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 στο ως άνω έγγραφο. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή δεν προέβη στην αποσφράγιση των υποφακέλων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
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Σελ. 4 από 5. 

Κατόπιν η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα τον αποκλεισμό της περαιτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας 

της κ. Ρεμούνδου, καθότι η εν λόγω υποψήφια ανάδοχος δεν πληροί τους όρους της οικείας 

διακήρυξης, αλλά και του νόμου. 

  

2. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (Αρ. Πρωτ.: 11559/10-10-2018, ώρα 14:00) 

Η Επιτροπή αποσφράγισε τον  δεύτερο, κατά σειρά, και με αύξοντα αριθμό (2) «ΦΑΚΕΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» για το Τμήμα Α: «Εργασίες εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό» και διαπίστωσε την 

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, με τον αύξοντα 

αριθμό (2) 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  της υποψήφιας 

αναδόχου εταιρίας στο οικείο Γ.Ε.ΜΗ,  

γ) Βεβαίωση του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών από το οποίο προκύπτει 

η  σύσταση  αυτής   

δ) ιδρυτικό  καταστατικό αυτής με την κωδικοποίησή του  καθώς και  τέσσερις (4) τροποποιήσεις και 

κωδικοποιήσεις αυτού ως και σχετικά παραστατικά έγγραφα (δεν γίνεται λεπτομερής αναφορά στο 

παρόν πρακτικό καθόσον δεν αποτελούσαν προαπαιτούμενα της διακήρυξης)   

ε) Πιστοποιητικά εκπροσώπησης της εταιρίας, εκδοθέντα από το Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού & 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών,  

στ) γνωστοποίηση ιστοσελίδας της εταιρίας,  

ζ) το από 8.10.2018 Πρακτικό  της Γ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής και υποβολής προσφοράς στον 

προκηρυχθέντα διαγωνισμό, την παροχή σχετικής εντολής για την υποβολή της αίτησης ως και των 

δικαιολογητικών συμμετοχής  

η) Εταιρικό προφίλ και Οργανόγραμμα ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΙΚΕ,  

θ) Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2008,  

ι) Υπεύθυνη Δήλωση περί πλήρωσης προϋποθέσεων της πρόσκλησης  και  

ια) Υπεύθυνη Δήλωση εξουσιοδότησης/εκπροσώπησης.  ‘ 

Έτσι, 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, 

διαπίστωσε την πληρότητα αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11.2 της ανωτέρω 

προκήρυξης και μονόγραψε κάθε φύλλο αυτού. 

Κατόπιν, η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», βάσει της οποίας 

προσφέρει για την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται, ειδικώς και λεπτομερώς, στην 

οικεία διακήρυξη το ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ (479,00€) πλέον ΦΠΑ από 24%, 

ήτοι συνολικά το ποσό των πεντακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (593,96€) με 

ΦΠΑ, ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου των εξακοσίων ευρώ 

(600,00€) με Φ.Π.Α.. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα όπως εισηγηθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή 

(Δ.Σ του Ι.Ε.Π)  την κατακύρωση (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ) του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ/ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ», του ανωτέρω διαγωνισμού στην υποψήφια ανάδοχο εταιρεία 

«ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με έδρα τη Βούλα Αττικής, επί της οδού Κονδύλη, αριθμ. 5, 
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Σελ. 5 από 5. 

νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθόσον προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (μετά τον αποκλεισμό της υποψήφιας αναδόχου Ρεμούνδου Ελένης), άλλως 

η προσφερόμενη τιμή ευρίσκεται εντός των ορίων του προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου. 

  

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 09:30 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. 9/11.10.2018 (αρ. πρωτ. 

εισερχ. Ι.Ε.Π. 11576/11.10.2018) Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και 

Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 11167/28.09.2018 (ΑΔΑ: 6ΙΤΨΟΞΛΔ-ΤΓΩ, 

ΑΔΑΜ: 18PROC003761284) συνοπτικό Διαγωνισμό «Διοργάνωση Διήμερης Διά ζώσης 

Επιμόρφωσης – «ACT»» στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ - Τμήμα Α: «Εργασίες 

εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό», ομόφωνα, αποφασίζει: 

α. την κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος) του Τμήματος Α΄: «Εργασίες 

Εκτυπώσεων/Συνεδριακό Υλικό», του ανωτέρω διαγωνισμού  στην υποψήφια ανάδοχο 

εταιρεία «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με έδρα τη Βούλα Αττικής, επί της οδού 

Κονδύλη, αριθμ. 5, νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθόσον προσέφερε την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μετά τον αποκλεισμό της 

υποψήφιας αναδόχου Ρεμούνδου Ελένης), άλλως η προσφερόμενη τιμή ευρίσκεται εντός 

των ορίων του προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου. 

β. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την αποστολή σχετικής ηλεκτρονικής 

Πρόσκλησης, στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για την 

κατακύρωση του Διαγωνισμού, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική 

ειδοποίηση. 

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

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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