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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4685/24-05-2019
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 18/23-05-2019
Σήμερα 23 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, 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.: Αλιβίζος Σοφός και Ελένη
Τσίκιζα.
Απουσιάζουν οι κ.κ.: Ιωάννης Ρουσσάκης, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Γεωργία Φέρμελη.
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. 8/15.05.2019 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.: 1363/22-05-2019):
«Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. 8/15.05.2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π. 4395/15.05.2019) 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 την οριστική κατακύρωση της πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος για την
ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας/τεχνικού συμβούλου ασφαλείας στο
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής»:
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«Πράξη 8/ 15.05.2019
Στην Αθήνα, σήμερα, την δεκάτη πέμπτη (15η) Μαΐου 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00
π.μ. 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 τα τακτικά μέλη κ.κ. Νικόλαος Γραμμένος, Σύμβουλος Β΄. Ι.Ε.Π
και Μιχαήλ Ασημαντώνης, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.
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 και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης , 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. 4001/23.4.2019 και υπ΄ αριθμόν 15/22.4.2019 (ΑΔΑ: 6Α65ΟΞΛΔ-ΦΑΘ) απόφαση του το
Δ.Σ του Ι.Ε.Π ενέκρινε την υπ΄ αριθμόν 4/9.4.2019 πράξη της παρούσας επιτροπής με την οποία είχε
εισηγηθεί την κατακύρωση (προσωρινοί ανάδοχοι) της ως άνω πρόσκλησης και ανά τμήμα αυτής ως
εξής:
Για το Τμήμα Α: «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας»: στην μοναδική υποψήφια ανάδοχο
εταιρεία με την επωνυμία «ENVIROMETRICS-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε» (Αρ. Πρωτ. 2528/21-32019) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Καρέα, αριθμ. 20, νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθόσον η
υποβληθείσα προσφορά της ευρίσκετο εντός των ορίων του προϋπολογισμού της οικείας
πρόσκλησης, ήτοι προσέφερε 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 ήταν η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής και ευρίσκετο εντός των ορίων του
προϋπολογισμού της οικείας πρόσκλησης, ήτοι προσέφερε 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.
Κατόπιν των ανωτέρω το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων απευθυνόμενο στους ως άνω
προσωρινούς αναδόχους προσκάλεσε αυτούς με το από 23/04/2019 ηλεκτρονικό μήνυμα όπως
καταθέσουν έως την δεκάτη (10η) Μαΐου 2019 φακέλους με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και
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ειδικότερα απόσπασμα ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας ως και
αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
Η υποψήφια ανάδοχος 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, υπέβαλε τον υπ΄ αριθμόν πρωτ. 4183/7.5.2019 φάκελο εντός του οποίου
υπήρχαν, μετά την αποσφράγισή του, από τα μέλη της Επιτροπής, τα εξής έγγραφα:

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 8164/6-5-2019 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Τμήματος
Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας της Σταυρούλας Στεφανούρη.

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 170332/6-5-2019 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Τμήματος
Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών του Απόστολου Σίσκου.

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 170372/6-5-2019 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Τμήματος
Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών του Κωνσταντίνου Αντωνιάδη.

Η υπ’ αριθ. Πρωτ. 63079/7-2-2019 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της ανωτέρω
εταιρίας, εκδοθείσα από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το υπ΄ αριθ. 66580546/18.4.2019 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο,
εκδοθέν από την Α.Α.Δ.Ε.

Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 6670/2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη
πτωχεύσεως της εταιρίας.

Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 2879/2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη θέσεως σε
αναγκαστική διαχείριση.

Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 17365/2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη κατάθεσης
δικογράφου πτωχεύσεων.

Το υπ’ αριθ. Πρωτ.17362/2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη κατάθεσης
δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης (άρθρο 99 Ν.3588/2007).

Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 17363/2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη κατάθεσης
δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 17364/2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη κατάθεσης
δικογράφου εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.
Ο υποψήφιος ανάδοχος ΤΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με έδρα το Ντράφι Πικερμίου Αττικής, επί της οδού
Αλκαίου. αριθ. 21, υπέβαλε τον υπ΄ αριθμόν πρωτ. 4119/3.5.2019 φάκελο εντός του οποίου
υπήρχαν, μετά την αποσφράγισή του, από τα μέλη της Επιτροπής, τα εξής έγγραφα:

Η υπ’ αριθ. Πρωτ. 3062/19-02-2019 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, εκδοθείσα από
την Δ/νση Εισφορών των τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ (τ. ΕΤΑΑ)

Το υπ΄ αριθ. 66625597/02.05.2019 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο,
εκδοθέν από την Α.Α.Δ.Ε.

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 789/22-02-2019 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Τμήματος
Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσπρωτίας
Επισημαίνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής μονόγραψαν κάθε φύλλο των αμέσως ως άνω
αναφερομένων εγγράφων.
Από την λεπτομερή επισκόπηση των προαναφερθέντων εγγράφων η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι
υποψήφιοι ανάδοχοι υπέβαλαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, νομίμως, εμπροθέσμως και
προσηκόντως και ότι είναι ταυτόσημα με τα αιτηθέντα από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών και
Συμβάσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει όπως εισηγηθεί στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. την
οριστική κατακύρωση , της υπ’ αριθμόν πρωτ. 2140/06.03.2019 (ΑΔΑ:6ΨΤΡΟΞΛΔ-Φ2Κ) πρόσκλησης
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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, στους:
Για το Τμήμα Α: «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας»: στην μοναδική υποψήφια ανάδοχο
εταιρεία με την επωνυμία «ENVIROMETRICS-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε» (Αρ. Πρωτ. 2528/21-32019) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Καρέα, αριθμ. 20, νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθόσον η
υποβληθείσα προσφορά της ευρίσκετο εντός των ορίων του προϋπολογισμού της οικείας
πρόσκλησης, ήτοι προσέφερε 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 ήταν η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής και ευρίσκετο εντός των ορίων του
προϋπολογισμού της οικείας πρόσκλησης, ήτοι προσέφερε το ποσό των 936 ευρώ (936,00€) πλέον
ΦΠΑ από 24% και συνολικά το ποσό των χιλίων εκατό 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, ομόφωνα, αποφασίζει:
α. να εγκρίνει ως έχει το υπ’ αρ. 8/15.05.2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π.
4395/15.05.2019) 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» και
β. την υπογραφή σύμβασης για το Τμήμα Α: «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Ασφαλείας»
με την ανάδοχο εταιρεία «ENVIROMETRICS-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε» και για το Τμήμα
Β: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας» με τον κ. ΤΑΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.
....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:30, 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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