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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1028/07-02-2019 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 5/07-02-2019 

Σήμερα 7 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, 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, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Ελένη Τσίκιζα. 

Απουσιάζει η κ. Γεωργία Φέρμελη. 

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 τροφοδοσίας 

(catering) κατά την υλοποίηση των επιμορφώσεων σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη» της 

υπ. αρ. 704/28.01.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004383603) Πρόσκλησης υποβολής 

ενδιαφέροντος στην ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΙΚΕ 

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.: 376/06-02-2019): 

 «Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 704/28.01.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004383603) Πρόσκληση υποβολής 

ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών εστίασης (catering) κατά την 

υλοποίηση επιμορφώσεων σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη» στο πλαίσιο της Δράσης 1 της Πράξης 

«Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» 

με κωδ. ΟΠΣ: 5004204 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς η 05.02.2019, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 14:00, οι προσφέροντες μπορούσαν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή/και τα δύο 

τμήματα ως εξής: 

 Τμήμα Α: Υπηρεσίες Εστίασης (Catering) στην Πάτρα, συνολικού προϋπολογισμού 685,48€ 
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άνευ ΦΠΑ 

 Τμήμα Β: Υπηρεσίες Εστίασης (Catering) στη Θεσσαλονίκη, συνολικού προϋπολογισμού 

1.427,42€ άνευ ΦΠΑ 

 

Για το τμήμα Α κατατέθηκε εμπρόθεσμα μια (1) προσφορά από τον προσφέροντα ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ. 

ΙΚΕ με αρ. πρωτ. 957/05.02.2019. Ο πίνακας τεχνικής προσφοράς ήταν συμπληρωμένος και 

υπογεγραμμένος σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Η οικονομική προσφορά, συμπληρωμένη 

και υπογεγραμμένη σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, όπως φαίνεται στον κάτωθι πίνακα:  

 

Τμήμα Α: Υπηρεσίες Εστίασης (Catering) Πάτρα» 

Περιγραφή 
Κόστος /άτομο 

χωρίς ΦΠΑ (€) 
Άτομα 

Σύνολο χωρίς 

ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ (€) 

Σύνολο με ΦΠΑ 

(€) 

Υπηρεσίες catering καφέ 

στα δύο (2) διαλείμματα) 
7,02 85 596,70 143,21  739,91 

 

ανέρχεται έως του ποσού των 596,70€ άνευ Φ.Π.Α., εντός των ορίων της πρόσκλησης. 

 

Για το Τμήμα Β κατατέθηκαν εμπρόθεσμα οι κάτωθι τέσσερις (4) προσφορές: 

 CATERING ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, αρ. πρωτ. 764/31.01.2019 

 ΧΟΥΤΟΣ  CATERING Α.Ε. , αρ. πρωτ. 785/31.01.2019 

 ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ, αρ. πρωτ. 841/01.02.2019 

 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ. ΙΚΕ, αρ. πρωτ. 957/05.02.2019 

  

Οι πίνακες τεχνικής προσφοράς ήταν συμπληρωμένοι και υπογεγραμμένοι σύμφωνα με τους όρους 

της πρόσκλησης, από όλους τους υποψήφιους αναδόχους. Οι πίνακες οικονομικής προσφοράς ήταν 

συμπληρωμένοι και υπογεγραμμένοι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Όμως στην 

οικονομική προσφορά του προσφέροντα ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ όπως αποτυπώνεται κάτωθι:  

 

Υποψήφιος ανάδοχος Κόστος /άτομο 

χωρίς ΦΠΑ (€)  

Άτομα Συνολικό κόστος 

χωρίς ΦΠΑ (€) 

1. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ. ΙΚΕ 5,63 177 995,63 

 

Διαπιστώθηκε ότι περιέχει πρόδηλα υπολογιστικά σφάλματα (5,63€*177=996,51 αντί 995,63) τα 

οποία αποσαφήνισε ο προσφέροντας κατόπιν ερωτήματος, με την υπ’ αρ. πρωτ. 986/06.02.2019 

διευκρίνιση. Ο πίνακας των τεσσάρων (4) υποψηφίων αναδόχων για το έργο, κατά αύξουσα σειρά 

ως προς το συνολικό κόστος άνευ ΦΠΑ φαίνεται στον κάτωθι πίνακα: 

 

Τμήμα Β: Υπηρεσίες Εστίασης (Catering) Θεσσαλονίκη»  
Υποψήφιος ανάδοχος Κόστος /άτομο 

χωρίς ΦΠΑ (€)  

Άτομα Συνολικό κόστος 

χωρίς ΦΠΑ (€) 

2. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ. ΙΚΕ 5,63 177 996,51 

3. ΧΟΥΤΟΣ  CATERING Α.Ε. 6,00 177 1.062,00  

4. ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ 6,50 177 1150,50 

5. CATERING ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7,50 177 1.327,50 
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Βάσει του ανωτέρω πίνακα προκρίνεται ως πλέον συμφέρουσα, η προσφορά του υποψηφίου 

αναδόχου ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ.ΙΚΕ η οποία ανέρχεται έως του ποσού των 996,51€ άνευ ΦΠΑ, εντός 

των ορίων της πρόσκλησης. 

 

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. υπ’ αρ. 704/28.01.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004383603) 

πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος εισηγούμαι την έγκριση:  

1. Της ανάθεσης του έργου «Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) κατά την υλοποίηση των 

επιμορφώσεων σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη»  στο πλαίσιο της Δράσης 1 «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή 

της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση» της Πράξης: «Παρεμβάσεις 

επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με κωδ. ΟΠΣ: 

5004204 στην εταιρεία στην εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ. ΙΚΕ.», που εδρεύει στην οδό Κονδύλη 4, 

Βούλα Τ.Κ. 166 73, με Α.Φ.Μ. 800562570, Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας, νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθώς 

προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με 

τους όρους της οικείας Πρόσκλησης. 

2. Αντικείμενο του έργου της ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering)  

 για την ημέρα της επιμόρφωσης στην Πάτρα, Παρασκευή 15.02.2019, στην αίθουσα 

εκδηλώσεων (πρώην ΕΛΚΕΠΑ), Ακτή Δυμαίων και Δημητρίου Υψηλάντου, σύμφωνα με την 

704/28.01.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004383603) και την υπ΄ αρ. πρωτ. 957/05.02.2019 προσφορά του 

αναδόχου. 

 για την ημέρα της επιμόρφωσης την Θεσσαλονίκη, Δευτέρα 18.02.2019, στην αίθουσα 

«Μανόλης Αναγνωστάκης», Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την 704/28.01.2019 (ΑΔΑΜ: 

19PROC004383603) και την υπ΄ αρ. πρωτ. 957/05.02.2019 προσφορά του αναδόχου και την υπ’ αρ. 

πρωτ. 986/06.02.2019 διευκρίνιση. 

Σε όσα σημεία η τεχνική προσφορά υπερέχει των όρων της πρόσκλησης, αυτή είναι δεσμευτική ως 

προς τον ανάδοχο και προς όφελος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.  

3. Η διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται από την ημερομηνία ανάθεσης και κοινοποίησής της στον 

ανάδοχο έως 15.03.2019 συμπεριλαμβανομένης της οριστικής παραλαβής. 

4. Το κόστος του έργου της ανάθεσης έως του ποσού των δύο χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ και 

ενενήντα λεπτών (2.112,90€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ήτοι δύο χιλιάδες εξακόσια 

είκοσι ευρώ (2.620,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και λοιπών νόμιμων κρατήσεων και 

επιμερίζεται ανά τμήμα ως εξής: 

 Τμήμα Α: Υπηρεσίες Εστίασης (Catering) στην Πάτρα, έως του ποσού των εξακοσίων ογδόντα 

πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (685,48€) πλέον Φ.Π.Α. ήτοι οκτακόσια πενήντα ευρώ 

(850,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

 Τμήμα Β: Υπηρεσίες Εστίασης (Catering) στη Θεσσαλονίκη, ανέρχεται έως του ποσού των 

χιλίων τετρακοσίων είκοσι επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (1.427,42€) πλέον Φ.Π.Α. ήτοι χίλια 

επτακόσια εβδομήντα ευρώ (1.770,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24.  

Η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ3451 με κωδ. 2017ΣΕ34510007. 

Στο ανωτέρω συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, οι αμοιβές των 

συνεργατών/-άτιδων του Αναδόχου, 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. 

Ο ανάδοχος θα ενημερωθεί τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση του συνεδρίου για 

τον ακριβή αριθμό συμμετεχόντων στην επιμόρφωση, βάσει του οποίου θα γίνει και η σχετική 

τιμολόγηση. 
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Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει εφάπαξ, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου 

κατόπιν βεβαίωσης του Υπεύθυνου της Πράξης 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. 

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

οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη (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. 764/31.01.2019 προσφορά της CATERING ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2. Η υπ’ αρ. πρωτ. 785/31.01.2019 προσφορά της  ΧΟΥΤΟΣ CATERING Α.Ε. 

3. Η υπ’ αρ. πρωτ. 841/01.02.2019 προσφορά  της CATERING ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

4. Η υπ’ αρ. πρωτ. 957/05.02.2019 προσφορά της ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ. ΙΚΕ 

5. Η υπ’ αρ. πρωτ. 986/06.02.2019  διευκρίνιση της ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ. ΙΚΕ». 
 

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 να εγκρίνει την ανάθεση του έργου 

«Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) κατά την υλοποίηση των επιμορφώσεων σε 

Πάτρα, Θεσσαλονίκη», στο πλαίσιο της Δράσης 1 «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της 

Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση» της Πράξης: «Παρεμβάσεις 

επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με 

κωδ. ΟΠΣ: 5004204, στην εταιρεία ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ Μ. ΙΚΕ., που εδρεύει στην οδό Κονδύλη 

4, Βούλα Τ.Κ. 166 73, με Α.Φ.Μ. 800562570, Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας, νόμιμα εκπροσωπούμενης, 

καθώς προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει 

τιμής, η οποία ανέρχεται έως του ποσού των 996,51€ άνευ Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους 

της οικείας Πρόσκλησης και τα οριζόμενα στην παραπάνω εισήγηση. 

Τα συνημμένα φυλάσσονται στο αρχείο της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 12:00, 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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