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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού
της 5ης Ιουλίου 2017
Στο Ψυχικό σήμερα, 5 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ι.Π., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
του κου Κωνσταντίνου Τσουκαλά και υπό την προεδρία του.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν: ο Αντιπρόεδρος κ. Ηλίας Νικολακόπουλος, η Ταμίας
κα Ιουλία Σκουνάκη και τα μέλη κ. Μιχαήλ Ευστράτιος Δαρατζίκης, κ. Πασχάλης
Κιτρομηλίδης, κ. Παναγιώτης Κουνάδης, κ. Δημήτριος Κυρτάτας, κ. Γεώργιος
Παπαναστασίου, κ. Μιχαήλ Σπουρδαλάκης και κ. Γιάννης Ψυχοπαίδης.
Απόντα ήταν τα μέλη: κα Αθηνά Αθανασίου, κ. Κωνσταντίνος Γαβράς και κ.
Κωνσταντίνος Γραμμένος.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία του Σώματος και γενομένης συζητήσεως, ελήφθη η
κάτωθι απόφαση:
Απόφαση 266/7 Α
Θέμα: Απόφαση ανάθεσης σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδας της Διεθνούς
Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης
Σε συνέχεια της υπό στοιχεία C OUT B 2330/30.03.2017 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Ε.Ι.Π., για την ανάθεση του σχεδιασμού
και της ανάπτυξης ιστοσελίδας της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, ενόψει της 15ης
διοργάνωσης, το Μάϊο 2018, υποβλήθηκαν 5 προτάσεις από αξιόλογες εταιρείες και

επαγγελματίες του χώρου της πληροφορικής. Οι περισσότερες προτάσεις τεκμηριώνουν
επαρκώς τη ζητούμενη εμπειρία και τα προσόντα. Από τις προτάσεις υπερέχει αυτή της
εταιρείας Διάδρασις, λόγω της πληρότητας των προσφερόμενων προδιαγραφών, οι οποίες είναι
προσαρμοσμένες στις ανάγκες της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης και συνεπώς ως
προς τη δυνατότητα άμεσης υποστήριξης του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο
συγκεκριμένο τομέα. Επίσης, τα δείγματα αντίστοιχων έργων της που επέδειξε η συγκεκριμένη
εταιρεία αξιολογήθηκαν ως πολύ ικανοποιητικά τόσο από λειτουργικής όσο και από
αισθητικής άποψης – δύο όψεις οι οποίες εκ των πραγμάτων πρέπει να υπάρχουν σε
ικανοποιητικό βαθμό και στη νέα ιστοσελίδα της ΔΕΒΘ. Εξάλλου, αν και η συγκεκριμένη
πρόταση δεν είναι η φθηνότερη (προσφερόμενο τίμημα: 5.400,00 € μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, ήτοι έκπτωση 10% σε σχέση με τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης, ενώ άλλες
προτάσεις περιλαμβάνουν μεγαλύτερες εκπτώσεις) κρίνεται ως η πλέον συμφέρουσα. Και αυτό
διότι, πέραν των άλλων, προσφέρει δύο έτη τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης, έναντι
εγγύησης ενός έτους που προσφέρεται από τις υπόλοιπες προτάσεις πλην μίας, η οποία όμως
υστερεί από την πλευρά των προσφερόμενων προδιαγραφών. Σημειώνεται μάλιστα ότι οι
προσφερόμενοι από την εταιρεία Διάδρασις χρόνοι ανταπόκρισης στα αιτήματα του Ιδρύματος
για τεχνική υποστήριξη είναι ιδιαίτερα σύντομοι, ιδίως κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της
Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, οπότε και η υποστήριξη είναι περισσότερο
απαραίτητη. Κατόπιν των ανωτέρω αποφασίζεται η ανάθεση του συγκεκριμένου έργου στην
εταιρεία «Διάδρασις – Λαδάς Ι. & Σια ΟΕ, Υπηρεσίες Πληροφορικής & Συμβουλευτικής», με
τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Πολυτεχνείου 12, Αθήνα 10433, τηλ. 210 5233244.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς
Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού
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