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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 10926/21-09-2018 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 43/20-09-2018 

Σήμερα 20 Σεπτεμβρίου 2018, 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, ο Αντιπρόεδρος του 

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

Κανελλόπουλος, Ιωάννης Ρουσσάκης, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζει ο κ. Κώστας Βρατσάλης. 

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. 8/19.09.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 8095/20.07.2018 (ΑΔΑ: 99ΩΒΟΞΛΔ-9Ε7) 

Συνοπτικό Διαγωνισμό - Κατακύρωση 

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. 8/19.09.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον 

υπ’ αρ. πρωτ. 8095/20.07.2018 Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρ. πρωτ.: 2479/19-09-2018): 

«ΠΡΑΞΗ 08/19.09.2018 

 

Στην Αθήνα, σήμερα, την δεκάτη  ενάτη (19η) Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και 

ώρα 11:00 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.. 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος  τα τακτικά μέλη αυτής κ. Παρασκευή Τρούκη, Προσωπικό  του Ι.Ε.Π 

 και Νικόλαος Γραμμένος , Σύμβουλος Β΄.   του Ι.Ε.Π . 

Χρέη γραμματέα άσκησε η κ. Ελισάβετ Αναστασοπούλου,, αποσπασμένη 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, προχώρησε στις εργασίες της και ειδικότερα στο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, ήτοι: 

Την αποσφράγιση των  φακέλων των δικαιολογητικών  κατακύρωσης των συμμετεχόντων στον 

συνοπτικό διαγωνισμό  (Αριθμός Διακήρυξης: 05/2018) με αρ. πρωτ. 8095/20.07.2018 (ΑΔΑ: 

99ΩΒΟΞΛΔ-9Ε7) 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 συνεδρίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος με τίτλο Teaching European Signed Languages as a First Language (Sign First) 

(Πρόγραμμα Erasmus+ Σχολική Εκπαίδευση), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ζακλιν ντε 

Ρομιγί» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την Παρασκευή 28.09.2018 και το 

Σάββατο 29.09.2018.  

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 37/30.8.2018 (ΑΔΑ: 

6ΒΣΨΟΞΛΔ-ΩΦΘ)  πράξη του  αποφάσισε ότι οι προσφέροντες στους οποίους πρέπει να γίνει 

κατακύρωση του  ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού ( αριθμός διακήρυξης 05/2018)  είναι οι εξής: 

Για το ΤΜΗΜΑ Α΄: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ/ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ», η υποψήφια ανάδοχος  εταιρεία 

με την επωνυμία «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενη,  

Για το ΤΜΗΜΑ Β΄: «ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ», η υποψήφια ανάδοχος εταιρεία με την 

επωνυμία «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενη, 

 Για το ΤΜΗΜΑ Γ΄: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» ο υποψήφιος  ανάδοχος  «Ιακωβίδης Α. Στέφανος », και 

για το  

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» (Catering) η υποψήφια ανάδοχος  εταιρεία με την επωνυμία 

ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενη. Ως εκ τούτου η Επιτροπή, στην παρούσα 

διαδικασία, θα προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 

ανωτέρω υποψηφίων αναδόχων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 

4412/2016, όπως ισχύει. 

Οι φάκελοι των δικαιολογητικών κατακύρωσης καταχωρήθηκαν ως εισερχόμενα έγγραφα  με αυξ. 

αριθμούς πρωτ. 10379/10.09.2018,για την πρώτη (καταλαμβάνει και τη δεύτερη), 10604/13.9.2018, 

για την τρίτη και  10086/7.9.2018 για την τέταρτη υποψήφια ανάδοχο εταιρεία , ήτοι εντός της 

ταχθείσας προθεσμίας  των δέκα (10) ημερών. Κατά συνέπεια , οι  ανωτέρω ,νομίμως και 

προσηκόντως, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία. Ακολούθως αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι 

των υποψηφίων αναδόχων κατά την αμέσως ως  άνω αναφερόμενη σειρά, μονογραφήθηκαν 

εξωτερικά με τους υπ΄ αριθμούς (1), (2) και (3) ενώ, ομοίως  ,μονογραφήθηκε και κάθε φύλλο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. Με τον έλεγχο αυτών διαπιστώθηκε η πληρότητα στο σύνολό τους. 

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π 

την έγκριση των δικαιολογητικών  κατακύρωσης των ως άνω  υποψηφίων και την κατακύρωση του 

συνοπτικού διαγωνισμού (αριθμός διακήρυξης 05/2018) στους αμέσως ως άνω ,καθόσον έχουν 

προσφέρει την πλέον συμφέρουσα  από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την 

υλοποίηση του προκηρυχθέντος  έργου και ανάλογα με το τμήμα συμμετοχής τους. 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 χιλίων εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.198,80€) πλέον ΦΠΑ από 24%, 
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ήτοι συνολικά χίλια τετρακόσια ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (1.486,51€), ευρισκόμενο 

εντός του προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) 

με ΦΠΑ. 

Για το ΤΜΗΜΑ Β΄: «ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ», η υποψήφια ανάδοχος  εταιρεία με την 

επωνυμία «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενη, προσέφερε το ποσό 

των επτακοσίων εξήντα ευρώ (760,00€) πλέον ΦΠΑ από 24%, ήτοι συνολικά εννιακόσια σαράντα 

δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (942,40€), ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του 

προκηρυχθέντος έργου των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) με ΦΠΑ. 

Για το ΤΜΗΜΑ Γ΄: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» ο υποψήφιος  ανάδοχος  «Ιακωβίδης Α. Στέφανος », 

προσέφερε το ποσό των χιλίων εκατόν πενήντα ευρώ (1.150,00€) πλέον ΦΠΑ από 24%, ήτοι 

συνολικά χίλια τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ (1.426,00€), ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού 

του προκηρυχθέντος έργου των χιλίων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (1.450,00€) με ΦΠΑ. 

Για το ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» (Catering) η υποψήφια ανάδοχος  εταιρεία με την 

επωνυμία «ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενη, προσέφερε το ποσό των δύο χιλιάδων 

τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (2.355,00€) πλέον ΦΠΑ από 24%, ήτοι συνολικά δύο χιλιάδες 

εννιακόσια είκοσι ευρώ και είκοσι λεπτά (2.920,20€), ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του 

προκηρυχθέντος έργου των τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (3.150,00€) με ΦΠΑ. 

Στο σημείο αυτό και ώρα 13:00 μ.μ μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς 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 ως έχει το ως άνω 

Πρακτικό 8/19-09-2018 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 

8095/20.07.2018 Συνοπτικό Διαγωνισμό. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:00, 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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