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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2544/22-03-2019
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 11/21-03-2019
Σήμερα 21 Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, 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, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη, Ελένη Τσίκιζα και Γεωργία
Φέρμελη.
Απουσιάζουν οι κ.κ.: Παύλος Χαραμής και Αλιβίζος Σοφός.
Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο
Ι.Ε.Π.
Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
....................................................................................................................................................
Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς για τις
ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» στην εταιρεία με επωνυμία
«ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.».
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.: 770/19-03-2019):
«Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 2178/07.03.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004583171) Πρόσκλησης
υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς για τις
ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφοράς τη Δευτέρα, 18.03.2019 και ώρα 14:00, κατατέθηκαν εμπρόθεσμα οι κάτωθι δύο (2)
προσφορές:
 VNO ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – LOGISTICS – ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., αρ. πρωτ. 2314/15.03.2019.
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞ. ΑΛΕΞΙΟΥ, αρ. πρωτ. 2376/18.03.2019
 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε., 2390/18.03.2019.
Οι προσφορές (υπεύθυνη δήλωση και πίνακας οικονομικής προσφοράς) των υποψήφιων αναδόχων
ήταν συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Οι οικονομικές
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προσφορές των υποψηφίων αναδόχων για το έργο, κατά αύξουσα σειρά αποτυπώνονται στον κάτωθι
πίνακα:

Υποψήφιος ανάδοχος
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε
VNO ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ –
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – LOGISTICS –
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞ. ΑΛΕΞΙΟΥ

Κόστος/
Ανθρωποημέρα Ανθρωποημέρες
χωρίς Φ.Π.Α. (€)
69,00
21

Σύνολο
χωρίς
Φ.Π.Α. (€)
1.449,00

Φ.Π.Α. Σύνολο με
(€)
Φ.Π.Α. (€)
347,76

1.796,76

70,00

21

1.470,00

352,80

1.822,80

74,00

21

1.554,00

372,96

1.926,96

Βάσει του ανωτέρω πίνακα προκρίνεται ως πλέον συμφέρουσα, η προσφορά του υποψηφίου
αναδόχου ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε η οποία ανέρχεται έως του ποσού των 1.449,00€ άνευ ΦΠΑ,
εντός των ορίων της πρόσκλησης.
Ως εκ τούτου και σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. υπ’ αρ. 2178/07.03.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004583171)
πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος εισηγούμαι την έγκριση:
1. Της απευθείας ανάθεσης του έργου «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς για τις ανάγκες του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» στην εταιρεία στην εταιρεία «ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»
που εδρεύει στην οδό Σοφ. Βενιζέλου 152, Άγιοι Ανάργυροι Τ.Κ. 13562, με Α.Φ.Μ. 800503244, Δ.Ο.Υ.:
Αγίων Αναργύρων, νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθώς προσφέρει την πιο συμφέρουσα από
οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. πρωτ.
2178/07.03.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004583171) πρόσκλησης και την υπ΄ αρ. πρωτ. 2314/15.03.2019
προσφοράς του αναδόχου.
2. Αντικείμενο του έργου της ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών μεταφορέων (αχθοφόρων) στο
κτίριο του Ι.Ε.Π. επί της οδού Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αθήνα και στο κτίριο της βιβλιοθήκης του ΙΕΠ επί
της οδού Λεωφ. Μεσογείων 396, 153 41, Αγία Παρασκευή Αττικής. Για την υλοποίηση του έργου της
ανάθεσης ο ανάδοχος θα διαθέτει εξειδικευμένο συνεργείο το οποίο θα διαθέτει τον κατάλληλο
εξοπλισμό προκειμένου:
Α. στο κτίριο επί της οδού Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αθήνα: θα παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς και
τακτοποίησης αρχείων και φωριαμών της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας (Τμήμα
Οικονομικής Υποστήριξης και Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων).
Β. στο κτίριο της βιβλιοθήκης επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων 396, 153 41, Αγία Παρασκευή Αττικής:
θα παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς του αρχείου των καταργηθέντων Φορέων που υπάρχει στη
βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π.. Συγκεκριμένα συστάδες κιβωτίων θα τοποθετούνται εκ περιτροπής σε
διαθέσιμο ελεύθερο χώρο του ισογείου, οι οποίες θα καταγράφονται και εν συνεχεία θα
επανατοποθετούνται σε στοίβα στο υπόγειο, διότι διαφορετικά δεν χωράνε στον διαθέσιμο χώρο
του υπογείου. Η καταγραφή θα γίνεται από την αρμόδια Ομάδα Εργασίας του Ι.Ε.Π. με αντικείμενο
τη συστηματική καταγραφή του αρχείου των καταργηθέντων Φορέων εντός του προκαθορισμένου
χρονικού διαστήματος.
Οι απαιτούμενες ανθρωποημέρες των μεταφορέων, έως και είκοσι μία (21) ημέρες, δεν θα είναι
συνεχόμενες. Οι ημέρες διάθεσης του συνεργείου θα προγραμματίζονται κατόπιν συνεννόησης με
το αρμόδιο τμήμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και κατά κανόνα μία ανθρωποημέρα ανά
ημερολογιακή ημέρα.
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Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια του
ιδίου και των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για
κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του ή τον ανάδοχο.
3. Το έργο του αναδόχου θα ολοκληρωθεί σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία
ανάθεσης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ ή έως την εξάντληση του τιμήματος (21 ημέρες εργασίας),
στην περίπτωση που αυτό επέλθει, πριν από την ολοκλήρωση των τριών (3) μηνών.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να επεκτείνει τη διάρκεια της σύμβασης, αυτεπάγγελτα ή με
αίτημα του Αναδόχου, στην περίπτωση που δεν έχει εξαντληθεί το συνολικό τίμημα.
4. Το κόστος του έργου της ανάθεσης θα ανέλθει έως του ποσού των χιλίων τετρακοσίων σαράντα
εννέα ευρώ (1.449,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι χίλια επτακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά
(1.796,76€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο τακτικό
προϋπολογισμό του ΙΕΠ για το έτος 2019. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες
κρατήσεις καθώς και οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου.
Με την ολοκλήρωση του έργου ο ανάδοχος θα υποβάλει στο Ι.Ε.Π. τα απαραίτητα παραστατικά για
την αποπληρωμή του σύμφωνα με τις ανθρωποημέρες εργασίας που υλοποιήθηκαν. Ενδέχεται για
την ολοκλήρωση του έργου να απαιτηθούν λιγότερες ανθρωποημέρες. Σε κάθε περίπτωση ο
Ανάδοχος θα πληρωθεί βάσει των πραγματοποιηθέντων ανθρωποημερών.
Η αποπληρωμή του έργου της ανάθεσης θα γίνει εφάπαξ, με την παραλαβή του έργου από την
αρμόδια Επιτροπή, κατόπιν βεβαίωσης από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας
και Τεχνικής Υποστήριξης του Ι.Ε.Π., ως προς την καλή εκτέλεση του έργου του αναδόχου και έγκριση
του Πρακτικού Παραλαβής από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π..
Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 200 παρ.6
του Ν.4412/16).
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία
ή/και διευκρίνιση.
Συνημμένα:
1. Η υπ’ αρ. πρωτ. 2314/15.03.2019 προσφορά της «VNO ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ –
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – LOGISTICS – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.»
2. Η υπ’ αρ. πρωτ. 2390/18.03.2019 προσφορά της «ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»
3. Η υπ’ αρ. πρωτ. 2376/18.03.2019 προσφορά της «ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞ.
ΑΛΕΞΙΟΥ»».

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση, και τη
σύμφωνη γνώμη του κ. Ιωάννη Μπαθιανάκη, Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης της
Οικονομικής Υπηρεσίας, ομόφωνα, αποφασίζει την έγκριση της απευθείας ανάθεσης του
έργου «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής» στην εταιρεία «ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» που εδρεύει στην οδό Σοφ.
Βενιζέλου 152, Άγιοι Ανάργυροι Τ.Κ. 13562, με Α.Φ.Μ. 800503244, Δ.Ο.Υ.: Αγίων
Αναργύρων, νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθώς προσφέρει την πιο συμφέρουσα από
οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. πρωτ.
2178/07.03.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004583171) πρόσκλησης και την υπ΄αρ. πρωτ.
2314/15.03.2019 προσφοράς του αναδόχου.

Σελ. 3 από 4.

ΑΔΑ: Ω1ΙΜΟΞΛΔ-ΝΟ3

19AWRD004663927 2019-03-22

Αντικείμενο του έργου της ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών μεταφορέων
(αχθοφόρων) στο κτίριο του Ι.Ε.Π. επί της οδού Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αθήνα και στο κτίριο
της βιβλιοθήκης του Ι.Ε.Π., επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων 396, 153 41, Αγία Παρασκευή
Αττικής.
Το έργο του αναδόχου θα ολοκληρωθεί σε διάστημα τριών (3) μηνών από την
ημερομηνία ανάθεσης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ ή έως την εξάντληση του τιμήματος
(21 ημέρες εργασίας), στην περίπτωση που αυτό επέλθει, πριν από την ολοκλήρωση των
τριών (3) μηνών.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να επεκτείνει τη διάρκεια της σύμβασης,
αυτεπάγγελτα ή με αίτημα του Αναδόχου, στην περίπτωση που δεν έχει εξαντληθεί το
συνολικό τίμημα.
Το κόστος του έργου της ανάθεσης θα ανέλθει έως του ποσού των χιλίων τετρακοσίων
σαράντα εννέα ευρώ (1.449,00€) πλέον Φ.Π.Α., ήτοι χίλια επτακόσια ενενήντα έξι ευρώ
και εβδομήντα έξι λεπτά (1.796,76€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί
από τον εγκεκριμένο τακτικό προϋπολογισμό του Ι.Ε.Π. για το έτος 2019. Στο ανωτέρω
ποσό συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και οι απαραίτητες αμοιβές
και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου.
Με την ολοκλήρωση του έργου ο ανάδοχος θα υποβάλει στο Ι.Ε.Π. τα απαραίτητα
παραστατικά για την αποπληρωμή του σύμφωνα με τις ανθρωποημέρες εργασίας που
υλοποιήθηκαν. Ενδέχεται για την ολοκλήρωση του έργου να απαιτηθούν λιγότερες
ανθρωποημέρες. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα πληρωθεί βάσει των
πραγματοποιηθέντων ανθρωποημερών.
Η αποπληρωμή του έργου της ανάθεσης θα γίνει εφάπαξ, με την παραλαβή του έργου
από την αρμόδια Επιτροπή, κατόπιν βεβαίωσης από τον Προϊστάμενο του Τμήματος
Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης του Ι.Ε.Π., ως προς την καλή εκτέλεση του
έργου του αναδόχου και έγκριση του Πρακτικού Παραλαβής από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π..
Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να
ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη
νομοθεσία (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).
Tα συνημμένα φυλάσσονται στο αρχείο της Υποδιεύθυνσης της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Ι.Ε.Π..
....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:20, 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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