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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 179/10-01-2019 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 1/10-01-2019 

Σήμερα 10 Ιανουαρίου 2019, 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 τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου κ.κ.: Ιωάννης Ρουσσάκης, Αλιβίζος Σοφός, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη, Ελένη 

Τσίκιζα και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζει ο κ. Παύλος Χαραμής. 

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. 1/09.01.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 

για την υπ’ αρ. πρωτ. 13450/19.12.2018 Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για 

την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων και φιλοξενίας» - ΟΠΣ: 

5001313 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευανθία-Μαρίνα 

Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς έγκριση 

το υπ’ αρ. 1/09.01.2019 (αρ. πρωτ. Ι.Ε.Π. 151/09.01.2019) Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών για την υπ’ αρ. πρωτ. 13450/19.12.2018 πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος 

για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων και φιλοξενίας», στο πλαίσιο 

του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού 

εκπαιδευτικού υλικού», ΟΠΣ: 5001313. (αρ. πρωτ.: 57/09-01-2019): 

 

«ΠΡΑΞΗ 1/9-1-2019 

Στην Αθήνα σήμερα την 9η Ιανουαρίου Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας 

Τετάρτη και  ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής  Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και στον 

τέταρτο (4ο) όροφο αυτού, επί της οδού Τσόχα Αναστασίου αριθμός 36, συνήλθε σε συνεδρίαση, 

ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νικολάου Ράπτη, αποσπασμένου εκπαιδευτικού στο 

ΙΕΠ, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις 

ανάγκες της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού 
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υλικού» με MIS 5001313 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής  Πολιτικής (Ι.Ε.Π) η οποία συγκροτήθηκε με 

την υπ’ αριθμόν 52/14-12-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

με την υπ’ αριθμόν 8717/21-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΒΞΘΟΞΛΔ-ΨΟΘ) απόφαση του Προέδρου του Ι.Ε.Π.. 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος, τα μέλη της Επιτροπής κ. Βασίλειος Κουρμπέτης, Σύμβουλος 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. και η κ. Μαρία Γελαστοπούλου, Σύμβουλος Β’.  

Χρέη γραμματέα άσκησε o κ. Άγγελος Νικολόπουλος αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη συγκρότηση αυτής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 13 

και 14 του Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προχώρησε στις εργασίες της και ειδικότερα 

στο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

Την αποσφράγιση και τον έλεγχο των προσφορών που αφορούν στην υπ’ αριθ. πρωτ. 13450/19-

12-2018 Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών 

μετακινήσεων και φιλοξενίας» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και 

ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδ. ΟΠΣ: 5001313. 

Ο προϋπολογισμός του συνόλου του έργου, ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων 

Ευρώ (7.500,00€) άνευ ΦΠΑ ήτοι εννέα χιλιάδες τριακόσια ευρώ (9.300,00€) συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% και Π1: Εισιτήρια (αεροπορικά) έως πέντε χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (5.500,00€) άνευ 

Φ.Π.Α., ήτοι έξι χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ (6.820,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Π2: 

Διαμονή σε μονόκλινα δωμάτια ξενοδοχείου χωρίς πρωινό: έως δύο χιλιάδων Ευρώ (2.000,00€) άνευ 

ΦΠΑ, δυο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα Ευρώ (2.480,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Στο 

ανωτέρω συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του/της Αναδόχου, οι αμοιβές  των 

συνεργατών/ατιδών του/της 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. 

Με την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της επιτροπής, αφού έλαβε το λόγο είπε ότι: Στην 

παρούσα πρόσκληση ανταποκρίθηκαν συνολικά δύο (2) υποψήφιοι ανάδοχοι οι οποίοι και υπέβαλαν 

σχετικές προσφορές ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «Γ. Τσόχας και Σία Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο 

travel tailor με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Σταδίου αρ. 43 και αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου 

εγγράφου Ι.Ε.Π. 94/7-1-2019 και η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» με 

έδρα τη Βούλα Αττικής, επί της οδού Κονδύλη αρ. 5 και αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου 

Ι.Ε.Π. 112/8-1-2019 νόμιμα εκπροσωπούμενων. 

Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αποσφράγισαν τον φάκελο της πρώτης υποψήφιας 

αναδόχου «Γ. Τσόχας και Σία Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο Travel Tailor με έδρα την Αθήνα, επί της οδού 

Σταδίου αρ. 43 με αύξοντα αριθμό 1 και έθεσαν την μονογραφή τους σε κάθε φύλλο των εντός αυτού 

ευρισκομένων δικαιολογητικών εγγράφων. Από την επισκόπηση των πινάκων συμμόρφωσης 1 και 2 

(ενιαίο έντυπο) προκύπτει ότι δεν έχει τεθεί επ’ αυτού η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της 

υποψήφιας αναδόχου εταιρείας. Ως εκ τούτου το έγγραφο αυτό είναι ανυπόστατο και δεν μπορεί να 

ληφθεί υπ’ όψη καθόσον δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Ομοίως όσον αφορά στον πίνακα της 

οικονομικής προσφοράς Π1, το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 5,144,48 ευρώ ενώ για τον πίνακα της 

οικονομικής προσφοράς Π2 το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 2,076 ευρώ, ενώ το σύνολο 

των ως άνω πινάκων ανέρχεται σε 7,220,48 ευρώ. Παρά ταύτα, κατά τα προαναφερθέντα δεν μπορεί 

να ληφθεί υπόψη η εν λόγω προσφορά, καθόσον η μη θέση της υπογραφής, εκ μέρους του διαχειριστή 

– νόμιμου εκπροσώπου επί των πινάκων συμμόρφωσης, δεν έχει δεσμευτική ισχύ και αντίκειται στους 

όρους της οικείας διακήρυξης και του νόμου. Ως εκ τούτου η συγκεκριμένη προσφορά δεν μπορεί να 

αξιολογηθεί περαιτέρω. 

Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αποσφράγισαν το φάκελο της δεύτερης υποψήφιας 

αναδόχου με αύξοντα αριθμό 2 και έθεσαν την υπογραφή τους σε κάθε φύλλο των εντός αυτού 

ευρισκομένων δικαιολογητικών εγγράφων. 
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Όσον αφορά στον δεύτερο υποψήφιο ανάδοχο με την επωνυμία «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 

Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», οι πίνακες συμμόρφωσης 1 και 2 είναι πλήρως συμπληρωμένοι και φέρουν την 

υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου αυτής σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης. Η δε 

οικονομική προσφορά για τον πίνακα Π1 ανέρχεται σε 4,837,50 ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ ενώ για τον 

πίνακα οικονομικής προσφοράς Π2 ανέρχεται σε 1874,79 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ήτοι συνολικό ποσό 6712,29 

ευρώ, ενώ προσκομίζεται και η υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία ο υποψήφιος 

ανάδοχος δηλώνει ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα οποία ορίζονται από τις διατάξεις του ν. 

4412/2016. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει όπως εισηγηθεί στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. την 

κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος) της υπ’ αριθ. πρωτ. 13450/19-12-2018 Πρόσκληση υποβολής 

ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων και φιλοξενίας» στο 

πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού 

εκπαιδευτικού υλικού» με κωδ. ΟΠΣ: 5001313 στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 

Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενης καθώς προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης, η δε 

προσφορά βρίσκεται εντός του προϋπολογισμού του υπό διακήρυξη έργου. 

Στο σημείο αυτό και ώρα 16:00 μ.μ. μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση η επιτροπή 

περάτωσε τις εργασίες της, αφού συνέταξε την παρούσα πράξη, η οποία υπογράφεται ως ακολούθως 

…». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει: 

α. το υπ’ αρ. 1/09.01.2019 (αρ. πρωτ. Ι.Ε.Π. 151/09.01.2019) Πρακτικό της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών για την υπ’ αρ. πρωτ. 13450/19.12.2018 Πρόσκληση υποβολής 

ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων και 

φιλοξενίας» και 

β. την κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος) της υπ’ αριθ. πρωτ. 13450/19-12-2018 

Πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών 

μετακινήσεων και φιλοξενίας» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός 

σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδ. ΟΠΣ: 

5001313, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», νόμιμα 

εκπροσωπούμενης καθώς προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως 

προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης, η δε προσφορά 

βρίσκεται εντός του προϋπολογισμού του υπό διακήρυξη έργου. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 12:45, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Γεράσιμος Κουζέλης  Κυριακή Σημαιοφορίδου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Ακριβές Απόσπασμα 
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Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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