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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3997/23-04-2019
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 15/22-04-2019
Σήμερα 22 Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:20, 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 Ελένη Τσίκιζα.
Απουσιάζουν οι κ.κ.: Αλιβίζος Σοφός και 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: Διαβίβαση του υπ’ αρ. 5/16.04.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 2804/02.04.2019
(ΑΔΑΜ: 19PROC004717593) συνοπτικό διαγωνισμό - (Αρ. Διακ.: 04/2019).
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.: 1117/19-04-2019):
«Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. 5/16.04.2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π. 3775/19.04.2019) πρακτικό
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ.
2804/02.04.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004717593) συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 04/2019) για την
ανάληψη του έργου: «παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολίτικης».
Το πρακτικό αφορά στον έλεγχο και αξιολόγηση (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική και
Οικονομική Προσφορά) της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου και την προσωρινή κατακύρωση
του διαγωνισμού.
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«Πράξη 5 /16.4.2019
Στην Αθήνα, σήμερα, τη δεκάτη έκτη (16η) Απριλίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 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
8/28.2.2019 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμόν
πρωτ. 1980/1.3.2019 (ΑΔΑ:ΨΔΘ50ΞΛΔ-ΟΦΨ) απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., όπως
ανακοινοποιήθηκε στο ορθό με ταυτόχρονη και ταυτάριθμη απόφαση, και αναρτήθηκε στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την αυτή ΑΔΑ και ισχύει.
Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος το τακτικό μέλος κ. Μιχαήλ Ασημαντώνης, αποσπασμένος
εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. ως και το αναπληρωματικό μέλος κ. Ισαβέλλα Τσιαντούλα, αποσπασμένη
εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους κ. Νικολάου Γραμμένου.
Χρέη γραμματέα άσκησε η κ. Κλειώ Βακαλοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.
και αναπληρώτρια γραμματέας της Επιτροπής, λόγω κωλύματος της τακτικής γραμματέως κ.
Φωτεινής Παπαδοπούλου, αποσπασμένης εκπαιδευτικού 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 προσφορών με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
και οικονομικών προσφορών της συμμετέχουσας στο συνοπτικό διαγωνισμό (Αριθμός Διακήρυξης:
04/2019) με αρ. πρωτ. 2804/02.04.2019 (ΑΔΑ: ΩΡΠΑΟΞΛΔ-04Χ) με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την
επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη αυτής ότι στο
πλαίσιο του ως άνω συνοπτικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 2804/02.04.2019 (ΑΔΑ: ΩΡΠΑΟΞΛΔ-04Χ)
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,
υπεβλήθη έως την καταληκτική ημερομηνία (15.04.2019 και ώρα 15:00 μ.μ.), και όπως ειδικότερα
αναφέρεται στην οικεία διακήρυξη προσφορά από μία (1) υποψήφια ανάδοχο ως εξής:
1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»,
(Αρ. Πρωτ.: 3327/15-04-2019 και ώρα 13:30) με έδρα επί της οδού Δεριγνύ 28-30, Τ.Κ. 10434,
Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι η υποψήφια ανάδοχος έχει υποβάλει την προσφορά της εμπρόθεσμα και
κατά τον προσήκοντα τρόπο, ακολούθως, ο φάκελος μονογραφήθηκε, στο εξωτερικό μέρος αυτού,
ενώ, στη συνέχεια, ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι θα αποσφραγιστεί ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς
της ανωτέρω υποψηφίας αναδόχου του προκηρυχθέντος διαγωνισμού, θα ελεγχθούν τα
δικαιολογητικά συμμετοχής του, κατά τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη, καθώς και η πληρότητα
της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
Κατόπιν η Επιτροπή, προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης της ως άνω προσφοράς ως ακολούθως:
Η Επιτροπή αποσφράγισε τον ενιαίο «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και διαπίστωσε την ύπαρξη εντός
αυτού τριών ανεξάρτητων σφραγισμένων φακέλων με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Οι φάκελοι μονογραφήθηκαν εξωτερικά και, στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εντός του οποίου υπήρχε το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης
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δήλωσης (ΤΕΥΔ) με ημερομηνία 15/04/2019, συμπληρωμένο, όπως ειδικότερα ορίζει ο νόμος και η
οικεία πρόσκληση. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης που
προσκόμισε η προσφέρουσα ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. πληρούν τις προϋποθέσεις των οριζομένων στο άρθρο 12.1
της προαναφερθείσας διακήρυξης. Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι τα μέλη της Επιτροπής,
έθεσαν την υπογραφή τους στα ως άνω έγγραφα και δη σε κάθε φύλλο χωριστά.
Συνεχίζοντας τις εργασίες της, η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
διαπίστωσε την πληρότητα αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.2 της ανωτέρω
προκήρυξης και μονόγραψε κάθε φύλλο αυτής.
Κατόπιν, η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», βάσει της οποίας η
υποψήφια ανάδοχος προσφέρει για την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται, ειδικώς και
λεπτομερώς, στην οικεία διακήρυξη το συνολικό ποσό των είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα οκτώ
ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (20.888,75€) πλέον ΦΠΑ από 24%, ποσού πέντε χιλιάδων δέκα
τριών ευρώ και τριάντα λεπτών (5.013,30€), ήτοι συνολικά το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων
εννιακοσίων δύο ευρώ και πέντε λεπτών (25.902,05€), ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του
προκηρυχθέντος έργου ποσού είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα
τεσσάρων λεπτών (20.967,74€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για χρονικό διάστημα
απασχόλησης οκτώ μηνών με υπολογιζόμενο κόστος ανά μήνα χωρίς ΦΠΑ ποσού δύο χιλιάδων
εξακοσίων έντεκα ευρώ και εννέα λεπτών (2.611,09€). Η ως άνω προσφορά συνοδεύεται από τον με
στοιχείο 2 επεξηγηματικό πίνακα, βάσει του άρθρου 68 του νόμου 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει και κατά τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη.
Διευκρινίζεται στο σημείο αυτό, ότι όπως διαπίστωσε η επιτροπή στην οικεία διακήρυξη αναφέρεται
ότι οι ελάχιστοι απαιτούμενοι μήνες παροχής υπηρεσιών των υποψηφίων αναδόχων ορίζονται σε
τέσσερις, οι δε προσφορές δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 2.825,50 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ ανά μήνα. Πλην όμως κατόπιν της από 16.4.2019 διευκρίνησης του αρμοδίου τμήματος της
αναθέτουσας αρχής πρόκειται περί εμφιλοχωρήσαντος σφάλματος κατά τη διατύπωση της οικείας
διακήρυξης. Ως εκ τούτου η επιτροπή δεν αξιολογεί το παρεισφρηθέν σφάλμα.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα όπως εισηγηθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή
(Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.) την κατακύρωση (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ) του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού
στην υποψήφια ανάδοχο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
«ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», με έδρα επί της οδού Δεριγνύ 28-30, Τ.Κ. 10434, Αθήνα, νόμιμα
εκπροσωπούμενης.
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 12:00 π.μ. λύεται η συνεδρίαση και
υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής: …»

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει:
α. το υπ’ αρ. 5/16.04.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και
Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 2804/02.04.2019 (ΑΔΑΜ:
19PROC004717593) συνοπτικό διαγωνισμό,
β. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, καλώντας τον προσφέροντα στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»), να
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υποβάλει σε φάκελο με ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 14 του υπ’ αρ. πρωτ. 2804/02.04.2019 (ΑΔΑΜ:
19PROC004717593) συνοπτικού διαγωνισμού, εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη
σχετική ειδοποίηση.
....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:30, 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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