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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 11824/19-10-2018 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 49/18-10-2018 

Σήμερα 18 Οκτωβρίου 2018, 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, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης και Παναγιώτης Κανελλόπουλος. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Εισήγηση για ανάθεση του έργου της παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς στο 

πλαίσιο Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα 

μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ: 5008057 στην εταιρεία «F.I.S. COURIER SERVICES 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.: 2855/17-10-2018): 

«Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 11098/26.09.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003747582, ΑΔΑ: 6Β1ΔΟΞΛΔ-

ΟΨΠ) πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου της παροχής υπηρεσιών 

ταχυμεταφοράς στο πλαίσιο Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα 

μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ: 5008057 και του υπ΄αρ. πρωτ. 11161/28.09.2018 (ΑΔΑ: Ψ68ΒΟΞΛΔ-ΙΨΣ) 

διευκρινιστικού εγγράφου υποβλήθηκε, εμπρόθεσμα, μία (1) προσφορά με αρ. πρωτ. 

11538/10.10.2018 από τον υποψήφιο FIS Courier Services Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 
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Ταχυμεταφορές.  Η εν λόγω προσφορά ήταν συμπληρωμένη σύμφωνα με τους όρους της 

πρόσκλησης.  

Λαμβάνοντας υπόψη,  την υπ’ αρ. πρωτ. 10987/24.09.2018 (ΑΔΑ:620ΕΟΞΛΔ-ΛΞΟ)  απόφαση του 

Δ.Σ, την αναγκαιότητα για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς των επειγούσης φύσεως 

εγγράφων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων στα πλαίσια της εν λόγω Πράξης και ότι η δαπάνη 

που προκύπτει θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ Ε3451 με κωδ. 2017ΣΕ34510016,  εισηγούμαι: 

1. Την ανάθεση του έργου της παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς στο πλαίσιο της Πράξης 

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ: 5008057, όπως 

ορίζεται στην υπ’ αρ. πρωτ. 11098/26.09.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003747582, ΑΔΑ: 6Β1ΔΟΞΛΔ-ΟΨΠ) 

πρόσκληση στην εταιρεία «F.I.S. COURIER SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 

διακριτικό τίτλο «F.I.S. COURIER SERVICES Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στην οδό Κωστή Παλαμά 9, 141 22, 

Ηράκλειο Αττικής με Α.Φ.Μ. 800605090,  Δ.Ο.Υ.: Ηρακλείου. 

2. Αντικείμενο του έργου  του Αναδόχου είναι η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς στο πλαίσιο 

της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ: 

5008057 και αντικείμενο τη μεταφορά εγγράφων, δεμάτων, εντύπων (παρουσιολόγια, έντυπο υλικό 

κ.λπ.) και λοιπών αντικειμένων από τα Επιμορφωτικά Κέντρα (ΕΚ) υλοποίησης των προγραμμάτων 

επιμόρφωσης προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το αντίστροφο. 

Το ειδικότερο αντικείμενο του έργου περιγράφεται στη διακήρυξη και στην υπ’ αρ. πρωτ. 

11538/10.10.2018 προσφορά του Αναδόχου, η οποία γίνεται αποδεκτή και θα αποτελεί 

αναπόσπαστο της παρούσας. Σε όσα σημεία η τεχνική προσφορά υπερέχει των όρων της 

διακήρυξης, αυτή είναι δεσμευτική ως προς τον ανάδοχο και προς όφελος του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής.   

3. Η διάρκεια έργου του Αναδόχου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 

31.12.2018. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υπηρεσιών ορίζεται από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης έως και την  14.12.2018. 

4. Ο προϋπολογισμός του έργου της ανάθεσης ανέρχεται έως του ποσού των δύο χιλιάδων ευρώ 

(2.000,00€) άνευ ΦΠΑ ήτοι δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ (2.480,00€) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ Ε3451 με κωδ. 2017ΣΕ34510016. Η 

πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται κάθε μήνα με την προσκόμιση τιμολογίου στο πρωτόκολλο του 

ΙΕΠ συνοδευόμενο από λίστα με όλες τις αναλυτικές πληροφορίες παράδοσης/παραλαβής και 

σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά.  

5. 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 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, 

καθώς και στην προσφορά του αναδόχου. 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία 

ή/και διευκρίνιση.  

 

Συνημμένα: 

1. Η υπ’ αρ. πρωτ. 11098/26.09.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003747582, ΑΔΑ: 6Β1ΔΟΞΛΔ-ΟΨΠ) πρόσκλησης 

υποβολής προσφοράς. 

2. Το υπ΄αρ. πρωτ. 11161/28.09.2018 (ΑΔΑ: Ψ68ΒΟΞΛΔ-ΙΨΣ) διευκρινιστικό έγγραφο 

3. Η υπ’ αρ. πρωτ. 11538/10.10.2018 προσφορά». 
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Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει την παραπάνω 

εισήγηση. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:00, 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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