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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6997/05-07-2019 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 27/04-07-2019 

Σήμερα 4 Ιουλίου 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, ο Αντιπρόεδρος του 

Ι.Ε.Π. κ. Παύλος Χαραμής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ιωάννης 

Ρουσσάκης, Αλιβίζος Σοφός, Ελένη Τσίκιζα και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζει η κ. Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη. 

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. 15/03.7.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 

4846/29.05.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005027995) πρόσκλησης υποβολής 

ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών της διενέργειας 

του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οικονομικής χρήσης 2018» 

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. 15/03.7.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και 

Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 4846/29.05.2019 πρόσκληση (αρ. πρωτ.: 

1757/03-07-2019): 

«ΠΡΑΞΗ 15/03.7.2019 

Στην Αθήνα, σήμερα, την τρίτη (3η) Ιουλίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 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. 
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Σελ. 2 από 3. 

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 8/28.2.2019 Πράξη του Δ.Σ. του  Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 1980/1.3.2019(ΑΔΑ:ΨΔΘ5ΟΞΛΔ-ΟΦΨ) απόφαση 

του Προέδρου του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό με ταυτόχρονη και ταυτάριθμη 

απόφαση,  και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την αυτή ΑΔΑ και ισχύει. 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος το τακτικό μέλος  κ. Μιχαήλ Ασημαντώνης, αποσπασμένος 

εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. και το αναπληρωματικό μέλος  κ. Ισαβέλα Τσιαντούλα, αποσπασμένη 

εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π, κωλυομένου  του τακτικού μέλους κ.κ. Νικολάου Γραμμένου . 

Χρέη  γραμματέα άσκησε  η   κ.   Κλειώ  Βακαλοπούλου,  αποσπασμένη   εκπαιδευτικός  στο  Ι.Ε.Π.  

και αναπληρώτρια γραμματέας της Επιτροπής, λόγω κωλύματος της τακτικής γραμματέως κ. 

Φωτεινής Παπαδοπούλου, 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, με θέμα ημερησίας διάταξης την οριστική 

κατακύρωση της υπ΄αριθμόν 4846/29.05.2019 (ΑΔΑ: 6ΟΥΣΟΞΛΔ-ΦΗΕ), πρόσκλησης υποβολής 

ενδιαφέροντος για την κάλυψη  του έργου «Παροχή υπηρεσιών της διενέργειας του τακτικού 

ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οικονομικής 

χρήσης 2018». 

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο  πρόεδρος ενημερώνει  τα μέλη της Επιτροπής  ότι με την 

υπ΄αριθμόν 26/27.6.2019 πράξη της Αναθέτουσας Αρχής (Δ.Σ Ι.Ε.Π) (αριθμός πρωτ. 6366/27.6.2019 

και ΑΔΑ: 9ΥΚ7ΟΞΛΔ-ΙΥΙ) εγκρίθηκε η υπ΄αριθμόν 12/12.6.2019 πράξη της παρούσας επιτροπής με 

την οποία είχε εισηγηθεί την κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος) της υπ΄αριθμόν 

4846/29.05.2019 (ΑΔΑ: 6ΟΥΣΟΞΛΔ-ΦΗΕ), πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος για την κάλυψη  

του έργου «Παροχή υπηρεσιών της διενέργειας του τακτικού ελέγχου των οικονομικών 

καταστάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οικονομικής χρήσης 2018», στην εταιρεία 

με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε», 

(αριθμ. πρωτ. προσφοράς, 5143/4.6.2019) με έδρα την Αθήνα επί της οδού Πατησίων, αριθμ. 81 και 

Χέυδεν αριθμ. 8, νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθόσον προσέφερε το ποσό των τριών χιλιάδων  

επτακοσίων είκοσι ευρώ (3.720,00 ευρώ) με Φ.Π.Α,  ήτοι την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

απόψεως προσφορά βάσει τιμής.  

Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας των ενστάσεων και με δεδομένο ότι με την κατάθεση 

των προσφορών η υποψήφια  ανάδοχος εταιρεία (όπως και οι λοιποί υποψήφιοι ανάδοχοι της 

συγκεκριμένης διαγωνιστικής διαδικασίας) υπέβαλε τα αιτηθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής  της 

οικείας πρόσκλησης, τα οποία είναι ταυτόσημα με αυτά της κατακύρωσης  (άρθρα 103 και 80 Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), και ως εκ τούτου παρέλκει η επανυποβολή αυτών.  

Επομένως, η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα όπως εισηγηθεί προς το Δ.Σ του Ι.Ε.Π (Αναθέτουσα 

Αρχή) την οριστική κατακύρωση  της υπ΄αριθμόν 4846/29.05.2019 (ΑΔΑ: 6ΟΥΣΟΞΛΔ-ΦΗΕ),  

πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος για την κάλυψη  του έργου «Παροχή υπηρεσιών της 

διενέργειας του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, οικονομικής χρήσης 2018», στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε», (αριθμ. πρωτ. προσφοράς, 

5143/4.6.2019) με έδρα την Αθήνα επί της οδού Πατησίων, αριθμ. 81 και Χέυδεν αριθμ. 8, νόμιμα 

εκπροσωπούμενης, καθόσον προσέφερε το ποσό των τριών χιλιάδων  επτακοσίων είκοσι ευρώ 

(3.720,00 ευρώ) με Φ.Π.Α,  ήτοι την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά 

βάσει τιμής. 

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 09.30 π.μ λύεται η παρούσα συνεδρίαση και 

υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής». 
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Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει: 

1) να εγκρίνει ως έχει το ως άνω Πρακτικό 15/03.7.2019 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών 

2)  την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών της διενέργειας του τακτικού 

ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

οικονομικής χρήσης 2018», στον ανάδοχο «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. » με Α.Φ.Μ.: 094397000, Δ.Ο.Υ.  ΦΑΕ Αθηνών και με 

έδρα την Αθήνα, επί της οδού Πατησίων 81 & Χέυδεν 8, Τ.Κ. 10434. 

Αντικείμενο του έργου της ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών, οι 

οποίοι θα διενεργήσουν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), Ν.Π.Ι.Δ., οικονομικής χρήσης 2018, σύμφωνα με τις παρ. 

1,2,3,4 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 329/2005 (ΦΕΚ 210 Β’).   

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησής της στο 

ΚΗΜΔΗΣ, έως τις 31.10.2019.  

Η αμοιβή για το σύνολο του ζητούμενου έργου δεν θα υπερβεί το ποσό των τριών 

χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) άνευ ΦΠΑ, ήτοι το ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων 

είκοσι ευρώ (3.720,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και σύμφωνα με την 

οικονομική του προσφορά. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες 

κρατήσεις και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΙΕΠ για το 2019. 

Ειδικότερα στοιχεία ως προς τις επιμέρους υποχρεώσεις του Αναδόχου και την εν γένει 

εφαρμογή της παρούσας ορίζονται στη σύμβαση, η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της 

Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Η σύμβαση αυτή θα στηριχθεί στην πρόσκληση, 

καθώς και στην προσφορά του Αναδόχου.  

3) την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:30, 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 

ΑΔΑ: 7ΖΨΡΟΞΛΔ-2Β5


		2019-07-05T11:42:41+0300
	Athens




