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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 11805/19-10-2018
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 49/18-10-2018
Σήμερα 18 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, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Γεωργία Φέρμελη.
Απουσιάζουν οι κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης και Παναγιώτης Κανελλόπουλος.
Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο
Ι.Ε.Π.
Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
................................................................................................................................................
Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 12/17.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών – Απόφαση ανάθεσης για το τμήμα
Α του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Διοργάνωση Διήμερης Διά ζώσης
Επιμόρφωσης – «ACT»
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. ΕυανθίαΜαρίνα Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, διαβιβάζει
προς έγκριση το Πρακτικό 12/17.10.2018 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και
Αξιολόγησης Προσφορών – Απόφαση ανάθεσης για το τμήμα Α του συνοπτικού
διαγωνισμού για το έργο «Διοργάνωση Διήμερης Διά ζώσης Επιμόρφωσης – «ACT» (αρ.
πρωτ.: 2865/17-10-2018):
«ΠΡΑΞΗ 12/17.10.2018
Στην Αθήνα, σήμερα, τη δεκάτη εβδόμη (17η) Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και
ώρα 12:00 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
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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
με την υπ’ αριθμόν 11306/30-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΚΕΒΟΞΛΔ-Σ0Ρ) απόφαση του Προέδρου του Ι.Ε.Π..
Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος τα τακτικά μέλη κ. Παρασκευή Τρούκη, Προσωπικό του Ι.Ε.Π. και κ.
Νικόλαος Γραμμένος, Σύμβουλος Β’ του Ι.Ε.Π..
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:
Τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της συμμετέχουσας στο Τμήμα Α: «Εργασίες
εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό» 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, 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, 151 80, Μαρούσι, την Τρίτη
30.10.2018, από 09:00 έως 16:00 και την Τετάρτη 31.10.2018 από 09:00 έως 16:00.
Με την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού έλαβε το λόγο, ενημέρωσε τα
μέλη αυτής ότι το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής (Ι.Ε.Π.) με την υπ’ αριθμόν 47/11-10-2018 Πράξη
του (αρ. πρωτ. 11596/12-10-2018 και ΑΔΑ: 7ΑΥ9ΟΞΛΔ-4ΙΝ) αποφάσισε την προσωρινή
κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΠ: 11167/28.09.2018 αριθμός διακήρυξης 7/2018,
ΑΔΑ: 6ΙΤΨΟΞΛΔ-ΤΓΩ) με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής όσον αφορά το Τμήμα 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.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, στην παρούσα διαδικασία, θα προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανωτέρω υποψηφίου αναδόχου, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης καταχωρήθηκε ως εισερχόμενο έγγραφο με αυξ.
αριθμό πρωτ. 11711/16.10.2018, ήτοι εντός της ταχθείσας προθεσμίας των δέκα (10) ημερών
κατά τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση. Κατά συνέπεια, ο ανωτέρω, νομίμως και
προσηκόντως, συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία. Ακολούθως, αποσφραγίστηκε ο ως άνω
φάκελος του υποψηφίου αναδόχου «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», μονογραφήθηκε
εξωτερικά καθώς και σε κάθε φύλλο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Με τον έλεγχο αυτών
διαπιστώθηκε η πληρότητα στο σύνολό τους κατά τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση.
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Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του

Ι.Ε.Π. την έγκριση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ως άνω υποψηφίου και την
κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού (αριθμός διακήρυξης 07/2018) ως προς το Τμήμα Α΄:
«Εργασίες Εκτυπώσεων/Συνεδριακό Υλικό» στην αμέσως ως άνω εταιρεία, καθόσον έχει
προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την
υλοποίηση του προκηρυχθέντος έργου και ανάλογα με το τμήμα συμμετοχής της. Ειδικότερα:
Για το ΤΜΗΜΑ Α΄: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ/ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ», η υποψήφια ανάδοχος εταιρεία
με την επωνυμία «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενη, προσέφερε 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 Φ.Π.Α.,
ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου των εξακοσίων ευρώ
(600,00€) με Φ.Π.Α..
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:
α. να εγκρίνει το υπ’ αρ. 12/17.10.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά στον 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.
β. Την ανάθεση του έργου «Εργασίες εκτυπώσεων/Συνεδριακό υλικό» για τη
«Διοργάνωση Διήμερης Διά ζώσης Επιμόρφωσης – «ACT»» στο πλαίσιο του
Προγράμματος Erasmus+, βάσει του αποτελέσματος και όπως ορίζεται στο υπ’ αρ.
πρωτ. 11167/28.09.2018 (ΑΔΑ: 6ΙΤΨΟΞΛΔ-ΤΓΩ, ΑΔΑΜ: 18PROC003761284) συνοπτικό
διαγωνισμό, στην εταιρεία «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», που εδρεύει στην
οδό Κονδύλη 5, Βούλα Αττικής, 16673 με Α.Φ.Μ. 800562570, Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας.
Αντικείμενο του έργου του αναδόχου είναι η παραγωγή υλικού δημοσιότητας και
συνεδριακού υλικού όπως περιγράφεται παρακάτω:
 Αφίσες (Τετραχρωμίας, διαστ. 45x60 εκ., χαρτί 135 gr velvet), 100 τμχ
 Φάκελος με το λογότυπο του έργου (Μέγεθος Α4, χάρτινος και να διαθέτει
εσωτερικά αυτιά συγκράτησης των εγγράφων). Μέσα σε κάθε φάκελο θα υπάρχει
οικολογικό στυλό διαρκείας με το λογότυπο του έργου και μπλοκ σημειώσεων με το
λογότυπο του έργου στο εξώφυλλο (Ριγέ, εξώφυλλο με λογότυπο, μεγ. Α4), 80 τχμ.
Το δημιουργικό θα δοθεί από το Ι.Ε.Π. σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την εκτέλεση
του έργου και η εκτύπωση θα γίνει μετά από έγκριση της Υπεύθυνης του έργου. Το υλικό
θα παραδοθεί 2 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της Επιμόρφωσης (δηλαδή έως την
Παρασκευή 15:00, 26.10.2018) στο χώρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, επί
της οδού Αν. Τσόχα 36, Αθήνα.
Το ειδικότερο αντικείμενο του έργου περιγράφεται στη διακήρυξη και στην υπ’ αρ.
πρωτ. 11559/10.10.2018 τεχνική προσφορά του Αναδόχου, η οποία γίνεται αποδεκτή
και θα αποτελεί αναπόσπαστο της παρούσας. Σε όσα σημεία η τεχνική προσφορά
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υπερέχει των όρων της διακήρυξης, αυτή είναι δεσμευτική ως προς τον ανάδοχο και

προς όφελος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Η διάρκεια έργου του Αναδόχου ορίζεται από την ημερομηνία ανάθεσης και
κοινοποίησής της στον ανάδοχο έως 16.11.2018, συμπεριλαμβανομένης της οριστικής
παραλαβής.
Η αμοιβή για το έργο ανέρχεται έως του ποσού των πεντακοσίων ενενήντα τριών ευρώ
και ενενήντα έξι λεπτών (593,96€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και λοιπών
νόμιμων κρατήσεων. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το πρόγραμμα Erasmus+.
Στο ανωτέρω συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, οι αμοιβές
των συνεργατών/-άτιδων 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.
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει εφάπαξ, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά
του/των Αναδόχου/-ων, με την προϋπόθεση της πλήρους και προσήκουσας εκτέλεσης
του συνόλου του αντικειμένου της ανάθεσης όπως αυτό καθορίζεται στην παρούσα
διακήρυξη και αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα παραστατικά.
Η ολοκλήρωση του έργου του/των Αναδόχου/ων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν
βεβαίωσης της Υπεύθυνης του έργου ως προς την καλή εκτέλεση του έργου βάσει του
πρακτικού παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής και της έγκρισης του Πρακτικού από το
Δ.Σ. του Ι.Ε.Π..
................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:00, λήγει η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Γεράσιμος Κουζέλης

Κυριακή Σημαιοφορίδου
αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.

Ακριβές Απόσπασμα
Ψηφιακά Υπογεγραμμένο
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