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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2723/29-03-2019 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 12/28-03-2019 

Σήμερα 28 Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, 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 και Ελένη Τσίκιζα. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Παύλος Χαραμής, 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: α. του υπ’ αρ. 3/27.03.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 1305/14.02.2019 

συνοπτικό διαγωνισμό – απόφαση κατακύρωσης και β. της απευθείας ανάθεσης 

του έργου παροχής υπηρεσιών μετακίνησης 

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.: 841/27-03-2019): 

«Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. 3/27.03.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 

και Αξιολόγησης Προσφορών το οποίο αφορά:  

Α. στον υπ’ αρ. πρωτ. 1305/14.02.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004462599, αρ. διακ. 03/2019) συνοπτικό 

διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου: «Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Εκπαίδευση παιδιών 

προσφύγων: Επιμορφωτικές και υποστηρικτικές δράσεις για την ενδυνάμωση της σχολικής 

κοινότητας» και  

Β. στην απευθείας ανάθεση του έργου της παροχής υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής 

συμμετεχόντων στην ημερίδα με θέμα «Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων: Επιμορφωτικές και 

υποστηρικτικές δράσεις για την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας»  
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στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του 

εκπαιδευτικού συστήματος», Δράση 4 «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης 

παιδιών προσφύγων»: 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα: 

………………………………………………………………………………………………. 

β. Κατόπιν της έγκρισης του υπ’ αρ. 3/27.03.2019 Πρακτικού της Επιτροπής 

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

1305/14.02.2019 συνοπτικό διαγωνισμό, αποφασίζει τα κάτωθι: 

………………………………………………………………………………………………… 

Β. Την ανάθεση του έργου της παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας στην «ΠΙΕΤΡΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.» νόμιμα εκπροσωπούμενης, με έδρα την Κόρινθο, στην θέση Μπαθαρίστρα, 

Α.Φ.Μ. 999404941, Δ.Ο.Υ.: Κορίνθου. 

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) σε έως 100 

άτομα την ημέρα της ημερίδας που  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12.04.2019, από 

08:00 έως 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Λεωφ. 

Βασιλίσσης Σοφίας 127, Αθήνα)  σύμφωνα με την προσφορά του με αρ. πρωτ. 

1885/27.02.2019 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης και σύμφωνα με το 

τεύχος διαγωνισμού με αριθμό πρωτ. 1305/14.2.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004463441, Αρ. 

Διακήρυξης: 3/2019).  

Η ολοκλήρωση του έργου του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί κατόπιν βεβαίωσης της 

Υπεύθυνης του έργου ως προς την καλή εκτέλεση του έργου (θα επισυνάπτονται τα 

σχετικά παρουσιολόγια/ ονομαστικές καταστάσεις των συμμετεχόντων) βάσει του 

πρακτικού παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής και της έγκρισης του Πρακτικού από το 

Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

Η διάρκεια του έργου του Ανάδοχου άρχεται από την έκδοση σχετικής απόφασης 

ανάθεσης έργου και κοινοποίησής της στον ανάδοχο έως 30/5/2019 

συμπεριλαμβανομένης της οριστικής παραλαβής. 

Η αμοιβή για το σύνολο του ζητούμενου έργου ανέρχεται έως του ποσού των χιλίων 

διακοσίων πενήντα ευρώ (1.250€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολικά το ποσό των χιλίων 

πεντακοσίων πενήντα ευρώ (1.550€) με ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί 

από τη ΣΑΕ Ε3451 με κωδ. 2017ΣΕ34510007. 

Στο ανωτέρω συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του/των Αναδόχου/-ων, οι 

αμοιβές των συνεργατών/-άτιδων του/των Αναδόχου/-ων, 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 

Αναδόχου, 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. 
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Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να 

ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).Η επιτροπή 

δύναται να ζητάει από τον Ανάδοχο οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο που θα 

τεκμηριώνει την παραλαβή και την επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων.  Η 

τιμολόγηση των επί μέρους εργασιών του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα 

τιμοκατάλογο της αναδόχου εταιρείας και συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες 

κρατήσεις. Τραπεζικά τέλη ή άλλες σχετικές επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον 

Ανάδοχο. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 11:30, 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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