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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 8199/01-12-2017 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 49/30-11-2017 

Σήμερα 30 Νοεμβρίου 2017, 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 τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Μαρία-Τατιάνα 

Σπανέλλη και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Παύλος Χαραμής και Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μάρθα Θωμοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 16/28-11-2017 Πρακτικού σχετικά με την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας έγκρισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την κατακύρωση του 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 5982/13-9-2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων (04/2017 Διακήρυξη, ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-

4ΑΒ) των Πράξεων «Τεχνική βοήθεια του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής  Πολιτικής» με 

MIS 5001259 και «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού 

εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Ιωάννης 

Μπαθιανάκης, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης της Οικονομικής Υπηρεσίας και του 

Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς έγκριση το υπ’ αρ. 16/28-11-2017 

Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, σχετικά με την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας έγκρισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την κατακύρωση στην εταιρία 

«T.B.S. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον 

διακριτικό τίτλο «Τ.Β.S. Α.Ε.» του υπ’ αριθμ. πρωτ. 5982/13-9-2017 συνοπτικού διαγωνισμού 

για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων» του Υποέργου 1 της πράξης 
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«Τεχνική βοήθεια του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής  Πολιτικής» με MIS 5001259 και του 

Υποέργου 1 της πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού 

εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313 που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, το Ευρωπαϊκό κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους (αρ. πρωτ.: 2538/28-11-

2017): 

 

«ΠΡΑΞΗ 16/ 28-11-2017 

Στην Αθήνα σήμερα την 28-11-2017 (28η) Νοεμβρίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη 

και  ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής  Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και στον ένατο (9ο) 

όροφο αυτού, επί της οδού Τσόχα Αναστασίου αριθμός 36, συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από 

πρόσκληση της κ. Παρασκευής Τρούκη, αναπληρώτριας του κωλυομένου  Προέδρου Νικολάου 

Ράπτη, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής  Πολιτικής (Ι.Ε.Π) η 

οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 37/21-9-2017 πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμόν 6346/26-9-2017 (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΞΛΔ-Α9Θ) απόφαση του 

Αντιπροέδρου του Ι.Ε.Π. 

 

     Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος, τα μέλη της Επιτροπής κ. Ελένη Καραγιάννη, Εισηγήτρια του Ι.Ε.Π. 

και ο κ. Νικόλαος Γραμμένος, Σύμβουλος Γ’ του Ι.Ε.Π. Χρέη γραμματέα άσκησε η κ. Βασιλική Χρύση, 

αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ05 και αναπληρώτρια γραμματέας της 

Επιτροπής, λόγω κωλύματος της τακτικής γραμματέως κ. Ελισάβετ Αναστασοπούλου. 

 

     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: τη συνέχιση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

αποσφραγισθέντος φακέλου της υποψηφίας αναδόχου εταιρείας στην οποία πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού με αρ.πρωτ.5982/13.9.2017 (ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ) με 

σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά άνευ Φ.Π.Α. 

για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων» 

του Υποέργου 1 της πράξης «Τεχνική βοήθεια του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής  Πολιτικής» με MIS 

5001259 και του Υποέργου 1 της πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου 

ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313 που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, το Ευρωπαϊκό κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, ΕΣΠΑ 2014-2020 συνολικού 

προϋπολογισμού δεκαεπτά χιλιάδων εβδομήντα εννέα ευρώ και μηδέν έξι λεπτών (17.079,06 €). 

 

     Με την έναρξη της συνεδρίασης, η αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού έλαβε το λόγο, 

είπε τα εξής: «Σας γνωρίζω ότι το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την υπ’ αριθμόν 44/30-10-2017 Πράξη του (αρ. 

πρωτ. 7333/31- 10-2017  και ΑΔΑ: ΩΝΝ3ΟΞΛΔ-ΨΕΙ) αποφάσισε την προσωρινή κατακύρωση του 

συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΠ: 5982/13-9-2017, αριθμός διακήρυξης 4/2017, ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ) 

με σφραγισμένες προσφορές συνολικού προϋπολογισμού δεκαεπτά χιλιάδων εβδομήντα εννέα 

ευρώ και μηδέν έξι λεπτών (17.079,06 €) και με κριτήριο  ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική 

προσφορά άνευ Φ.Π.Α. στην εταιρεία με την επωνυμία «T.B.S. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «Τ.Β.S. Α.Ε.» με έδρα τη Ν. Σμύρνη Αττικής επί 

της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 99 καθόσον πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 14 της 

ανωτέρω διακήρυξης, ενώ η υποβληθείσα οικονομική προσφορά ευρίσκεται εντός του 

προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου.  
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Κατόπιν αυτών, η εν λόγω Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση αυτής, την 15η.11.2017, προέβη στην 

αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ανωτέρω υποψήφιας αναδόχου 

εταιρείας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147) 

ως και στην οικεία διακήρυξη και τα οποία δικαιολογητικά είχαν κατατεθεί νομίμως, εμπροθέσμως 

και προσηκόντως στη Γραμματεία του Ι.Ε.Π. 

 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι το υπ’ αριθμόν πρωτ. 63892123/6.10.2017 

αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη στη φορολογική διοίκηση, εκδοθέν την 6η.10.2017 από την 

Α.Α.Δ.Ε., είχε διάρκεια ισχύος ένα μήνα από την έκδοσή του, ήτοι έως την 6η.11.2017, πλην όμως, ο 

σχετικός φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης είχε κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Ι.Ε.Π. την 

7η/11/2017, ήτοι την επομένη από τη λήξη του εν λόγω αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το 

Δημόσιο. 

 

Μετά τη διαπίστωση αυτή, η Επιτροπή επιφυλάχθηκε να προβεί σε οριστική εισήγηση  προς το Δ.Σ 

ως προς την κατακύρωση του διαγωνισμού στην υποψήφια ανάδοχο εταιρεία και συνέταξε το υπ’ 

αριθμόν 15/15.11.2017 πρακτικό της. 

 

Το ως άνω πρακτικό διαβιβάστηκε, με το υπ’ αριθμόν πρωτ. 7815/15.11.2017 έγγραφο της Επιτροπής 

στον Προϊστάμενο του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων για τις, κατά νόμο, ενέργειές του, 

όπως αυτές ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Ήτοι, να 

ειδοποιήσει εγγράφως την υποψήφια ανάδοχο εταιρεία για την προσκομιδή, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας πέντε (05) ημερών από την επομένη της σχετικής ειδοποίησης, πρόσφατου αποδεικτικού 

ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο. 

 

Την 21η/11/2017, το ανωτέρω Τμήμα, δια του Προϊσταμένου του, με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την 

υποψήφια ανάδοχο εταιρεία προσκάλεσε αυτή όπως υποβάλλει φορολογική ενημερότητα, λόγω 

λήξεως της, ήδη, υποβληθείσας. Η εν λόγω εταιρεία προσκόμισε το υπ’ αριθμόν 

64080910/21.11.2017 αποδεικτικό ενημερότητας, με ημερομηνία λήξης την 20η/12/2017, 

αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο  και καταχωρήθηκε  ως 

εισερχόμενο έγγραφο με αριθμό πρωτ. 7940/22.11.2017, εντός της νόμιμου προθεσμίας των πέντε 

(05) ημερών από την σχετική ειδοποίηση. 

 

Έτσι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.15 της υπ’ αριθμόν 4/2017 διακήρυξης. 

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ι.Ε.Π. την έγκριση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του εν λόγω υποψηφίου και την κατακύρωση 

του συνοπτικού διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 5982/13-9-2017, ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ) με σφραγισμένες 

προσφορές, καθόσον η υποβληθείσα οικονομική προσφορά ευρίσκεται εντός του προϋπολογισμού 

του προκηρυχθέντος προς υλοποίηση έργου.  

Στο σημείο αυτό και ώρα 13:00 μ.μ., μη υπάρχοντος άλλου θέματος για 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, λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. 16/28-11-2017 Πρακτικό της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

έγκρισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ομόφωνα, αποφασίζει την έγκριση των 
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δικαιολογητικών κατακύρωσης και την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού (αρ. 

πρωτ. 5982/13-9-2017, Α.Δ.Α.: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ) με σφραγισμένες προσφορές, στην 

εταιρεία με την επωνυμία «T.B.S. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «Τ.Β.S. Α.Ε.», καθόσον η υποβληθείσα 

οικονομική προσφορά ευρίσκεται εντός του προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος προς 

υλοποίηση έργο, ήτοι δεκαεπτά χιλιάδων εβδομήντα εννέα ευρώ και μηδέν έξι λεπτών 

(17.079,06€) άνευ Φ.Π.Α.. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:35, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Γεράσιμος Κουζέλης  Μάρθα Θωμοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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