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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4001/23-04-2019 

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: Έγκριση του υπ’ αρ. 4/9.4.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 

και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 2140/06.03.2019 (ΑΔΑΜ: 

19PROC004574093) πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος 

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.: 1118/19-04-2019): 

 «Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. 4/9.04.2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π. 3472/17.04.2019) Πρακτικό 

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 

2140/06.03.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004574093) πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη 

του έργου «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας / τεχνικού ασφαλείας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής». 

Το  πρακτικό αφορά στον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών για τα τμήματα  Α και Β της 

πρόσκλησης και την προσωρινή κατακύρωση του έργου της πρόσκλησης: 

 

«Πράξη 4 / 9.4.2019  

Στην Αθήνα, σήμερα, την ενάτη Απριλίου (9η) 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 

ΑΔΑ: 6Α65ΟΞΛΔ-ΦΑΘ



Σελ. 2 από 7. 

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 στα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, ήτοι: 

την  αποσφράγιση και τον έλεγχο των φακέλων των προσφορών, των συμμετεχόντων στην υπ’ 

αριθμόν πρωτ. 2140/06.03.2019 (ΑΔΑ:6ΨΤΡΟΞΛΔ-Φ2Κ) πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την 

ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας/τεχνικού συμβούλου ασφαλείας στο 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής» και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, επιφυλασσόμενων των ειδικών όρων του άρθρου 7 της 

οικείας πρόσκλησης.  

Με την έναρξη της διαδικασίας, ο πρόεδρος της επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη αυτής ότι με την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 1927/28.02.2019 (ΑΔΑ: 65ΡΞΟΞΛΔ-ΔΘΣ) απόφαση του το Δ.Σ του Ι.Ε.Π  ενέκρινε την 

ανωτέρω πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου/ων με σκοπό την παροχή 

υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας. Με την αυτή πρόσκληση γίνονται δεκτές 

προσφορές για το σύνολο του έργου ή και για ένα από τα τμήματα που περιλαμβάνει αυτή και 

ειδικότερα, η υπό κατάρτιση σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο τμήματα: 

Τμήμα Α: «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας»  

Τμήμα Β: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας»  

Έως την καταληκτική ημερομηνία (21.03.2019 και ώρα 15:00 μ.μ.) υποβολής προσφορών και όπως 

ειδικότερα αναφέρεται στην οικεία πρόσκληση υπεβλήθησαν προσφορές από πέντε (5) 

υποψηφίους αναδόχους ως εξής: 

1. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ,  (Αρ. Πρωτ. 2265/13-3-2019) με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής, επί της 

οδού Επιδαύρου, αριθμ. 61. 

2. «ΕΡΓΟΠΡΟΛΗΨΗ Ε.Π.Ε.» (Αρ. Πρωτ.: 2458/19-3-2019) με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού 

Κνωσσού, αριθμ. 83, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

3. ΤΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, (Αρ. Πρωτ. 2521/21-3-2019) με έδρα το Ντράφι Πικερμίου Αττικής, επί της 

οδού Αλκαίου. αριθμ. 21. 

4. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΕΛΜΠΕΡΙΔΗΣ, (Αρ. Πρωτ.: 2522/21-3-2019) με έδρα τη Νέα Ιωνία  Αττικής, επί της 

οδού Σαγγαρίου, αριθμ. 8.  

5. «ENVIROMETRICS-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε» (Αρ. Πρωτ. 2528/21-3-2019) με έδρα την Αθήνα, 

επί της οδού Καρέα, αριθμ. 20, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι είχαν υποβάλει τις προσφορές τους εμπρόθεσμα 

και κατά τον προσήκοντα τρόπο, ακολούθως, οι φάκελοι αριθμήθηκαν με τους αύξοντες αριθμούς 

1-5 και μονογραφήθηκαν, στο εξωτερικό μέρος αυτών, ενώ, στη συνέχεια, ο Πρόεδρος επεσήμανε 

ότι θα αποσφραγιστούν οι ενιαίοι φάκελοι των προσφορών των ανωτέρω υποψηφίων αναδόχων 
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της προκηρυχθείσας πρόσκλησης, θα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους, καθώς και η 

πληρότητα των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, κατά τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση. 

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι και οι εσωτερικοί φάκελοι, μετά την αποσφράγισή τους λάμβαναν τους 

ανωτέρω αύξοντες αριθμούς. 

 

Κατόπιν η Επιτροπή, προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ανά Τμήμα ως 

ακολούθως:  

Προσφορά για το Τμήμα Α: «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας»,  έχει καταθέσει μόνο ο εξής 

υποψήφιος ανάδοχος: 

«ENVIROMETRICS-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε» (Αρ. Πρωτ. 2528/21-3-2019) με έδρα την Αθήνα, 

επί της οδού Καρέα, αριθμ. 20, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

Έτσι η Επιτροπή αποσφράγισε τον ενιαίο «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» για το Τμήμα Α: «Παροχή 

υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» και διαπίστωσε την ύπαρξη εντός αυτού δύο ανεξάρτητων 

σφραγισμένων φακέλων με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», και 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», παρά το γεγονός ότι στην οικεία πρόσκληση δεν ορίζεται 

ο διακριτός τρόπος υποβολής αυτών και ως εκ τούτου πληρούνται στο πρόσωπο της υποψήφιας 

αναδόχου εταιρίας οι προϋποθέσεις της οικείας πρόσκλησης. Οι φάκελοι αριθμήθηκαν και 

μονογραφήθηκαν εξωτερικά και, στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εντός του οποίου υπήρχαν:  

(α) η από 19/3/2019 υπεύθυνη δήλωση της νόμιμου εκπροσώπου κ. Σταυρούλας Στεφανούρη, 

συμπληρωμένη, κατά το περιεχόμενο αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση  (β) 

η από 19/3/2019 υπεύθυνη δήλωση της αυτής ως άνω εκπροσώπου με την οποία δηλώνεται ότι η 

συμμετέχουσα εταιρεία διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη εξειδίκευση και 

ειδικότερα περιλαμβάνουσα όσα αναφέρονται στην αυτή πρόσκληση περί της συνδρομής των όρων 

στο πρόσωπο της ΕΞΥΠΠ , (γ) η από 3/1/2013 (αριθμ. πρωτ. 57/Δ24.10)  βεβαίωση της Γενικής 

Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της  Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας  περί της συνδρομής  των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση δραστηριοτήτων 

ΕΞΥΠΠ (δ) το υπ’ αριθμόν 1771/24.1.2018 πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών περί της 

εγγραφής της στα Μητρώα του ΙΣΑ  της ιατρού κ. Παπαζαφείρη του Γεωργίου (ε) η από 19/3/2019 

υπεύθυνη δήλωση της αυτής ως άνω εκπροσώπου της συμμετέχουσας εταιρείας με την οποία 

δηλώνεται ότι θα προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την αναγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, 

τυχόν, επιλογή της (στ) το υπ’ αριθμόν πρωτ. 403/21.12.201 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή των διατάξεων  της περ. γ’. της 

παρ. 2Α του άρθρου 16 του ν. 3850/2010 (ζ) γνωστοποίηση του προγράμματος Ιατρού 

Εργασίας(έντυπα 1 & 2). 

Έτσι, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των οριζόμενων στην προαναφερθείσα 

πρόσκληση. Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι τα μέλη της Επιτροπής, έθεσαν την υπογραφή τους 

στα ως άνω έγγραφα και δη σε κάθε φύλλο χωριστά.  

Κατόπιν, η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», βάσει της οποίας 

προσφέρει για την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται, ειδικώς και λεπτομερώς, στην 

οικεία πρόσκληση το ποσό των χιλίων επτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (1.755€) πλέον ΦΠΑ από 

24%, ήτοι συνολικά το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών 

(2.176,20€) με ΦΠΑ, ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου των δύο 

χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200,00€) με ΦΠΑ. 

 

Προσφορές για το Τμήμα Β: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας», κατά χρονολογική σειρά, 

έχουν καταθέσει οι εξής υποψήφιοι ανάδοχοι: 

1. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, (Αρ. Πρωτ. 2265/13-3-2019) με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής, επί 
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της οδού Επιδαύρου, αριθμ. 61. 

2. «ΕΡΓΟΠΡΟΛΗΨΗ Ε.Π.Ε.» (Αρ. Πρωτ.: 2458/19-3-2019) με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, επί της 

οδού Κνωσσού, αριθμ. 83, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

3. ΤΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, (Αρ. Πρωτ. 2521/21-3-2019) με έδρα το Ντράφι Πικερμίου Αττικής, επί 

της οδού Αλκαίου. αριθμ. 21. 

4. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΕΛΜΠΕΡΙΔΗΣ, (Αρ. Πρωτ.: 2522/21-3-2019) με έδρα τη Νέα Ιωνία  Αττικής, επί 

της οδού Σαγγαρίου, αριθμ. 8.   

5. «ENVIROMETRICS-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε» (Αρ. Πρωτ. 2528/21-3-2019) με έδρα την 

Αθήνα, επί της οδού Καρέα, αριθμ. 20, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

Έτσι, η Επιτροπή προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών για το Τμήμα Β ως 

ακολούθως: 

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, (Αρ. Πρωτ. 2265/13-3-2019) με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής, επί 

της οδού Επιδαύρου, αριθμ. 61. 

Η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» για το Τμήμα Β: «Παροχή υπηρεσιών 

Τεχνικού Ασφαλείας» και διαπίστωσε την ύπαρξη των δικαιολογητικών συμμετοχής και της 

οικονομικής προσφοράς.  Εντός του φακέλου υπήρχε (α) η από 12/3/2019 υπεύθυνη δήλωση του 

ως άνω υποψηφίου περί συνδρομής των όρων συμμετοχής, που ορίζονται στην οικεία πρόσκληση 

(β) η από 27/3/2014 άδεια άσκησης επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού από το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδας (γ) η από 4/12/2013 πράξη του Προέδρου ΔΣ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί 

αναγνώρισης των τίτλων σπουδών αποκτηθέντων στην αλλοδαπή. 

Έτσι, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των οριζόμενων στην προαναφερθείσα 

πρόσκληση. Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι τα μέλη της Επιτροπής, έθεσαν την υπογραφή τους 

στα ως άνω έγγραφα και δη σε κάθε φύλλο χωριστά.  

 

Κατόπιν, η Επιτροπή εξέτασε την υποβληθείσα οικονομική προσφορά, βάσει της οποίας προσφέρει 

για την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται, ειδικώς και λεπτομερώς, στην οικεία 

πρόσκληση το ποσό των χιλίων εκατόν εξήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (1.164,15€) 

πλέον ΦΠΑ από 24%, ήτοι συνολικά το ποσό των χιλίων τετρακοσίων σαράντα τρία ευρώ και 

πενήντα πέντε λεπτών (1.443,55€) με ΦΠΑ, ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του 

προκηρυχθέντος έργου των χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900,00€) με ΦΠΑ. 

Συνεπώς, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των οριζόμενων στην προαναφερθείσα 

πρόσκληση.  

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 εξέτασε τον φάκελο προσφοράς της υποψήφιας 

αναδόχου εταιρίας «ΕΡΓΟΠΡΟΛΗΨΗ Ε.Π.Ε.» για το Τμήμα Β: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού 

Ασφαλείας», και διαπίστωσε την ύπαρξη της οικονομικής και της τεχνικής προσφοράς. Σύμφωνα 

με την τεχνική προσφορά υπήρχε (α) η από 18.3.2019 υπεύθυνη δήλωση περί συνδρομής των όρων 

της οικείας πρόσκλησης, (β) η υπ’ αριθμ. πρωτ. 6158/231/16.11.2017 βεβαίωση του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί συνδρομής των νόμιμων 

προϋποθέσεων για την άσκηση δραστηριοτήτων ΕΞΥΠΠ (γ) η από 18.3.2019 υπεύθυνη δήλωση του 

Ιωάννη Ασπιρτάκη, νόμιμου εκπροσώπου, με την οποία δηλώνεται ότι πληροί όλες τις 

παραγράφους του άρθρου 5 ΠΔ 17/1996.   

Έτσι η Επιτροπή διαπίστωσε την πληρότητα αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω 

πρόσκληση και μονόγραψε κάθε φύλλο αυτής. 

Κατόπιν, η Επιτροπή εξέτασε την υποβληθείσα οικονομική προσφορά, βάσει της οποίας προσφέρει 

για την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται, ειδικώς και λεπτομερώς, στην οικεία 
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πρόσκληση το ποσό των χιλίων εκατόν εβδομήντα ευρώ (1.170€) πλέον ΦΠΑ από 24%, ήτοι 

συνολικά το ποσό των χιλίων τετρακοσίων πενήντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.450,80€) με ΦΠΑ, 

ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου των χιλίων εννιακοσίων ευρώ 

(1.900€) με ΦΠΑ. 

Έτσι η Επιτροπή διαπίστωσε την πληρότητα αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω 

πρόσκληση και μονόγραψε κάθε φύλλο αυτής. 

Συνεχίζοντας τις εργασίες της, η  Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του 

υποψήφιου αναδόχου ΤΑΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για το Τμήμα Β: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού 

Ασφαλείας», και διαπίστωσε την ύπαρξη της οικονομικής και της τεχνικής προσφοράς. Σύμφωνα 

με την τεχνική προσφορά υπήρχε (α) η από 21.3.2019 υπεύθυνη δήλωση συνδρομής των όρων της 

οικείας πρόσκλησης, (β) το από 28.2.1985 δίπλωμα ναυπηγού μηχανολόγου μηχανικού από το 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (γ) η από 28.2.1985 άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο (δ) η από 21.3.2019 βεβαίωση περί εγγραφής ως μέλος στο μητρώο του ΤΕΕ 

(ε) η απόφαση του δημάρχου Λυκόβρυσης-Πεύκης από 6.2.2018 περί έγκρισης της υπηρεσίας 

αμοιβής τεχνικού Ασφαλείας 2018-09 (στ) η απόφαση του δημάρχου Λυκόβρυσης-Πεύκης από 

27.2.2019 περί έγκρισης της υπηρεσίας αμοιβής τεχνικού Ασφαλείας 2019-20 (ζ) η υπ’ αριθμ. 

30642/8.10.2018 απόφαση ανάθεσης της υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας του 

δημάρχου Παλλήνης (η) η από 1.11.2015 σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ορισμένου 

χρόνου, συμβληθείς με την εταιρία με την επωνυμία «G4S ιδιωτική επιχείρηση παροχής 

επανδρωμένων τεχνικών υπηρεσιών ασφαλείας Α.Ε.», νόμιμα εκπροσωπούμενης.   

Έτσι η Επιτροπή διαπίστωσε την πληρότητα αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω 

πρόσκληση και μονόγραψε κάθε φύλλο αυτής. 

Κατόπιν, η Επιτροπή εξέτασε την οικονομική προσφορά, βάσει της οποίας προσφέρει για την 

εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται, ειδικώς και λεπτομερώς, στην οικεία πρόσκληση το 

ποσό των 936 ευρώ (936,00€) πλέον ΦΠΑ από 24%, ήτοι συνολικά το ποσό των χιλίων εκατό εξήντα 

ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (1.160,64€) με ΦΠΑ, ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού 

του προκηρυχθέντος έργου των χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900€) με ΦΠΑ. 

Έτσι η Επιτροπή διαπίστωσε την πληρότητα αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω 

πρόσκληση και μονόγραψε κάθε φύλλο αυτής. 

Συνεχίζοντας τις εργασίες της, η  Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του 

υποψηφίου αναδόχου ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΕΛΜΠΕΡΙΔΗ για το Τμήμα Β: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού 

Ασφαλείας», και διαπίστωσε την ύπαρξη της οικονομικής και της τεχνικής προσφοράς. Σύμφωνα 

με την τεχνική προσφορά υπήρχε (α) η από 21.3.2019 υπεύθυνη δήλωση περί συνδρομής των όρων 

της οικείας πρόσκλησης (β) το υπ’ αριθμ. 165/27 πτυχίο του μηχανικού ενεργειακής τεχνικής από 

το Τ.Ε.Ι. Αθήνας (γ) η από 19.10.2016 βεβαίωση απασχόλησης (δ) η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3985/20.4.2018 

απόφαση του Κ.Υ.Α.Δ.Α. (ε) η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9628/22.3.2017 σύμβαση παροχής υπηρεσιών 

τεχνικού ασφαλείας στο δήμο Χαλανδρίου.   

 

Έτσι η Επιτροπή διαπίστωσε την πληρότητα αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω 

πρόσκληση και μονόγραψε κάθε φύλλο αυτής. 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», βάσει της οποίας 

προσφέρει για την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται, ειδικώς και λεπτομερώς, στην 

οικεία διακήρυξη το ποσό των χιλίων εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτών (1.158,30€) 

πλέον ΦΠΑ από 24%, ήτοι συνολικά το ποσό των χιλίων τετρακοσίων τριάντα έξι ευρώ και είκοσι 

εννέα λεπτών (1.436,29€) με ΦΠΑ, ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος 

έργου των χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900€) με ΦΠΑ. 
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Έτσι η Επιτροπή διαπίστωσε την πληρότητα αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω 

πρόσκληση και μονόγραψε κάθε φύλλο αυτής. 

 

Συνεχίζοντας τις εργασίες της, η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της 

υποψήφιας αναδόχου εταιρίας «ENVIROMETRICS-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε» για το Τμήμα Β: 

«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας», και διαπίστωσε εντός αυτού την ύπαρξη της 

οικονομικής και της τεχνικής προσφοράς. Σύμφωνα με την τεχνική προσφορά υπήρχε (α) το από 

23.3.1998 δίπλωμα του Αντωνίου Αντωνόπουλου μηχανολόγου μηχανικού του ΕΜΠ (β) η με 

ημερομηνία 2.12.2015 θεώρησης από το ΣΕΠΕ περί της γνωστοποίησης ανάθεσης καθηκόντων 

τεχνικού ασφαλείας στην εταιρία DVB BANK SE (γ) η με ημερομηνία θεώρησης από 15.5.2015 περί 

της γνωστοποίησης αντικατάστασης τεχνικού ασφαλείας στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας (δ) η 

από 24.5.2018 αναγγελία τεχνικού ασφαλείας με εργοδότρια την παρούσα αρχή. 

Έτσι η Επιτροπή διαπίστωσε την πληρότητα αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία 

πρόσκληση και μονόγραψε κάθε φύλλο αυτής. 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», βάσει της οποίας 

προσφέρει για την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται, ειδικώς και λεπτομερώς, στην 

οικεία διακήρυξη το ποσό των χιλίων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (1.165,32€) 

πλέον ΦΠΑ από 24%, ήτοι συνολικά το ποσό των χιλίων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και 

ενενήντα εννέα λεπτών (1.444,99€) με ΦΠΑ, ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του 

προκηρυχθέντος έργου των χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900€) με ΦΠΑ. 

Έτσι η Επιτροπή διαπίστωσε την πληρότητα αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω 

πρόσκληση και μονόγραψε κάθε φύλλο αυτής. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα όπως εισηγηθεί προς την Αναθέτουσα 

Αρχή (Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.) (α) την κατακύρωση (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ) της ανωτέρω πρόσκλησης ανά 

Τμήμα ως ακολούθως: 

 

Για το Τμήμα Α: «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας»: στην μοναδική υποψήφια ανάδοχο 

εταιρεία με την επωνυμία «ENVIROMETRICS-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε» (Αρ. Πρωτ. 2528/21-3-

2019) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Καρέα, αριθμ. 20, νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθόσον η 

υποβληθείσα προσφορά της ευρίσκεται εντός των ορίων του προϋπολογισμού της οικείας 

πρόσκλησης, ήτοι προσφέρει το ποσό των χιλίων επτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (1.755€) πλέον 

ΦΠΑ από 24% και συνολικά το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών 

(2.176,20€) με ΦΠΑ. 

Για το Τμήμα Β: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας»: στον υποψήφιο ανάδοχο ΤΑΓΚΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ (Αρ. Πρωτ.: 2521/21.3.2019), καθόσον η υποβληθείσα προσφορά του είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής και ευρίσκεται εντός των ορίων του 

προϋπολογισμού της οικείας πρόσκλησης, ήτοι προσφέρει το ποσό των 936 ευρώ (936,00€) πλέον 

ΦΠΑ από 24% και συνολικά το ποσό των χιλίων εκατόν εξήντα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών 

(1.160,64€) με ΦΠΑ. 

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 12:30 μ.μ. λύνεται η συνεδρίαση και 

υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής:  

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα, 

αποφασίζει να εγκρίνει: 
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α. το Πρακτικό 4/9.04.2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΙΕΠ 3472/17.04.2019) της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 

2140/06.03.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004574093) Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για 

την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας / τεχνικού ασφαλείας στο 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής». 

β. την κατακύρωση (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ) της ανωτέρω πρόσκλησης ανά Τμήμα ως 

ακολούθως: 

Για το Τμήμα Α: «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας»: στην μοναδική υποψήφια 

ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία «ENVIROMETRICS-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε» (Αρ. 

Πρωτ. 2528/21-3-2019) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Καρέα, αριθμ. 20, νόμιμα 

εκπροσωπούμενης, καθόσον η υποβληθείσα προσφορά της ευρίσκεται εντός των ορίων 

του προϋπολογισμού της οικείας πρόσκλησης, ήτοι προσφέρει το ποσό των χιλίων 

επτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (1.755€) πλέον ΦΠΑ από 24% και συνολικά το ποσό των 

δύο χιλιάδων εκατό εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (2.176,20€) με ΦΠΑ. 

Για το Τμήμα Β: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας»: στον υποψήφιο ανάδοχο 

ΤΑΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (Αρ. Πρωτ.: 2521/21.3.2019), καθόσον η υποβληθείσα προσφορά του 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής και ευρίσκεται εντός των 

ορίων του προϋπολογισμού της οικείας πρόσκλησης, ήτοι προσφέρει το ποσό των 936 

ευρώ (936,00€) πλέον ΦΠΑ από 24% και συνολικά το ποσό των χιλίων εκατόν εξήντα ευρώ 

και εξήντα τεσσάρων λεπτών (1.160,64€) με ΦΠΑ. 

Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το Τμήμα Α: «Παροχή υπηρεσιών 

Ιατρού Ασφαλείας» και το Τμήμα Β: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας» καλώντας 

τους προσφέροντες στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινοί 

ανάδοχοι»), να υποβάλλουν σε φάκελο με ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται 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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