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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4990/31-05-2019
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 19/30-05-2019
Σήμερα 30 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, 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, Αλιβίζος Σοφός, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Ελένη Τσίκιζα.
Απουσιάζει η κ. 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. 10/29.05.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ.
4176/07.05.2019
(ΑΔΑΜ:
19PROC004899208)
πρόσκληση
υποβολής
ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των
κλιματιστικών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής»
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευανθία-Μαρίνα
Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς
έγκριση το υπ’ αρ. 10/29.05.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και
Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 4176/07.05.2019 πρόσκληση (αρ. πρωτ.:
1416/29-05-2019):
«Πράξη 10 / 29.5.2019
Στην Αθήνα, σήμερα, την εικοστή ενάτη (29η) Μαϊου 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα
11:00 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 της
Προέδρου αυτής κ. Νικολέττας Γκλιάου, Συμβούλου Α΄ του ΥΠΠΕΘ, η Επιτροπή Διενέργειας
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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. Μιχαήλ Ασημαντώνης, αποσπασμένος
εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ και κ. Νικόλαος Γραμμένος, Σύμβουλος Β΄ 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 στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, ήτοι:
την αποσφράγιση και τον έλεγχο των φακέλων των προσφορών , των συμμετεχόντων στην υπ’
αριθμόν πρωτ. 4176/07.05.2019 (ΑΔΑ:6Ω46ΟΞΛΔ-Α9Χ) πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για
την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών του Ινστιτούτου
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, η 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 συντήρησης των κλιματιστικών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Με την αυτή
πρόσκληση γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του έργου.
Έως την καταληκτική ημερομηνία (22.05.2019 και ώρα 15:00 μ.μ.) υποβολής προσφορών και όπως
ειδικότερα αναφέρεται στην οικεία πρόσκληση υπεβλήθησαν προσφορές από δύο (2) υποψηφίους
αναδόχους ως εξής:
1. ENERGY PRO - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΣΙΔΗΣ, (Αρ. Πρωτ. 4637/22-5-2019) με έδρα την
Αργυρούπολη Αττικής, επί της οδού Κομνηνών, αριθμ. 62, νόμιμα εκπροσωπούμενης.
2. «ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» (Αρ. Πρωτ.: 4636/22-5-2019) με έδρα την Αθήνα, επί της
λεωφόρου Ιωνίας, αριθμ. 155 και της οδού Κ. Λαχανά, αριθμ. 80, 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
1-2 και μονογραφήθηκαν, στο εξωτερικό μέρος αυτών, ενώ, στη συνέχεια η Πρόεδρος επεσήμανε
ότι θα αποσφραγιστούν οι ενιαίοι φάκελοι των προσφορών των ανωτέρω υποψηφίων αναδόχων
της προκηρυχθείσας πρόσκλησης, θα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους, καθώς και η
πληρότητα των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, κατά τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση.
Κατόπιν η Επιτροπή, προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ως ακολούθως:
Η Επιτροπή αποσφράγισε αρχικά τον ενιαίο «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του υποψήφιου
αναδόχου/ανάδοχης εταιρίας:
ENERGY PRO - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΣΙΔΗΣ, (Αρ. Πρωτ. 4637/22-5-2019) με έδρα την Αργυρούπολη
Αττικής, επί της οδού Κομνηνών, αριθμ. 62, νόμιμα εκπροσωπούμενης.
και διαπίστωσε την ύπαρξη εντός αυτού δύο εντύπων: 1) της Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία
αναφέρεται στην Τεχνική προσφορά και 2) της Οικονομικής προσφοράς.
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Στη συνέχεια η Επιτροπή ανάγνωσε την Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου Παναγιώτη
Βουτσίδη. Διαπιστώθηκε ότι δεν αναφέρεται στην Υπεύθυνη Δήλωση το πιστοποιητικό ISO, το
οποίο προβλέπεται να προσκομιστεί και να δηλωθεί σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση. Επιπλέον
δεν δηλώνεται ότι τα ψυκτικά υγρά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πιστοποιημένα.
Κατά συνέπεια δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των οριζόμενων στην προαναφερθείσα
πρόσκληση. Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι τα μέλη της Επιτροπής, έθεσαν την υπογραφή τους
στο ως άνω έγγραφο και δη σε κάθε φύλλο χωριστά. Έτσι η Επιτροπή δεν προέβη στην εξέταση της
Οικονομικής προσφοράς του ανωτέρω αναδόχου.
Συνεχίζοντας τις εργασίες της, η Επιτροπή αποσφράγισε τον Ενιαίο Φάκελο προσφοράς της
υποψήφιας αναδόχου εταιρίας:
«ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» (Αρ. Πρωτ.: 4636/22-5-2019) με έδρα την Αθήνα, επί της
λεωφόρου Ιωνίας, αριθμ. 155 και της οδού Κ. Λαχανά, αριθμ. 80, νόμιμα εκπροσωπούμενης,
και διαπίστωσε την ύπαρξη δύο ξεχωριστών φακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» και «Οικονομική προσφορά» αντίστοιχα.
Κατόπιν η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», εντός του οποίου
υπήρχαν:
1)
2)
3)
4)

Νομιμοποιητικά έγγραφα και Υπεύθυνη Δήλωση
Τεχνική προσφορά και Φύλλο συμμόρφωσης
Άδειες προσωπικού
Πιστοποιητικά ISO ICON GROUP

Αναλυτικά παρατίθενται τα εξής δικαιολογητικά:












το υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 812533.1172006/9-5-2019 Γενικό Πιστοποιητικό εκδοθέν από το
Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ/ΕΒΕΑ
το υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 812533.1172007/9-5-2019 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης εκδοθέν από
το Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ/ΕΒΕΑ από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος
εκπρόσωπος της ανωτέρω εταιρίας.
το υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 3380/9-4-2019 Πιστοποιητικό από το ΕΒΕΑ, περί εγγραφής στα
Μητρώα του της ανωτέρω υποψηφίας αναδόχου εταιρίας.
η από 22.5.2019 Υπεύθυνη δήλωση του Δημητρίου Μαναγούδη, νόμιμου εκπροσώπου, με
την οποία δηλώνεται ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την οικεία
πρόσκληση.
μία ενδεικτική λίστα συνεργασίας με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα στα πλαίσια
της τεχνικής προσφοράς
το από 22.5.2019 φύλλο συμμόρφωσης επί των τεχνικών προδιαγραφών
η υπ’ αριθμ. πρωτ.4719/13/11-10-2013 βεβαίωση αναγγελίας του Δημήτριου Καρτέρη περί
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων
η υπ’ αριθμ. πρωτ.4754/13/14-10-2013 βεβαίωση αναγγελίας του Δημήτριου Καρτέρη περί
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων
το υπ’ αριθμ. 8/2882/29-05-2016 Πιστοποιητικό καταλληλότητας προσωπικού του
Δημήτριου Καρτέρη από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος
της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κατηγορία Ι, σχετικά με έλεγχο στεγανότητας, ανάκτηση,

Σελ. 3 από 5.

ΑΔΑ: ΨΟΘΗΟΞΛΔ-ΥΜΠ













εγκατάσταση, επιδιόρθωση/συντήρηση/επισκευή και παροπλισμό
η υπ’ αριθμ. πρωτ.4870/14-06-2018 βεβαίωση αναγγελίας του Νικόλαου Προβή περί
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και άλλες
διατάξεις
η άδεια Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων από την Περιφέρεια Αττικής με αριθμό
μητρώου 21736 του Χρήστου Αννούση
η άδεια Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων από την Περιφέρεια Αττικής με αριθμό αδείας
996/Α του Χρήστου Αννούση
το υπ’ αριθμ. 8/2881/29-05-2016 Πιστοποιητικό καταλληλότητας προσωπικού του Χρήστου
Αννούση από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της
Κυπριακής Δημοκρατίας, Κατηγορία Ι, σχετικά με έλεγχο στεγανότητας, ανάκτηση,
εγκατάσταση, επιδιόρθωση/συντήρηση/επισκευή και παροπλισμό
η άδεια Εργοδηγού ψυκτικού από την Περιφέρεια Αττικής με αριθμό αδείας 107/Α του
Αναστάσιου Βολάκη
το υπ’ αριθμ. 8/3168/11-12-2016 Πιστοποιητικό καταλληλότητας προσωπικού του
Αναστάσιου Βολάκη από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος
της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κατηγορία Ι, σχετικά με έλεγχο στεγανότητας, ανάκτηση,
εγκατάσταση, επιδιόρθωση/συντήρηση/επισκευή και παροπλισμό
το Πιστοποιητικό ISO Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με ISO 9001:2015 Συστήματα
Διαχείρισης Ποιότητας-Απαιτήσεις
το Πιστοποιητικό ISO Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με ISO 14001:2015 Συστήματα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης-Απαιτήσεις και Καθοδήγηση για τη χρήση του
το Πιστοποιητικό ISO Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με ΕΛΟΤ 1801:2008/ΒS OHSAS
18001:2007 Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην ΕργασίαΑπαιτήσεις

Έτσι η Επιτροπή διαπίστωσε την πληρότητα αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω
πρόσκληση και μονόγραψε κάθε φύλλο ξεχωριστά.
Κατόπιν, η Επιτροπή εξέτασε την από 22/05/2019 υποβληθείσα οικονομική προσφορά της
υποψήφιας αναδόχου εταιρίας, βάσει της οποίας προσφέρει για την εκτέλεση του έργου όπως
αυτό περιγράφεται, ειδικώς και λεπτομερώς, στην οικεία πρόσκληση συνολικά το ποσό των επτά
χιλιάδων εκατό δύο ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (7.102,72€) με ΦΠΑ, ευρισκόμενο εντός του
προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου των επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (7.600€) με
ΦΠΑ.
Έτσι η Επιτροπή διαπίστωσε την αρτιότητα και πληρότητα της οικονομικής προσφοράς της
δεύτερης υποψήφιας αναδόχου εταιρίας 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.):
1) τον αποκλεισμό του πρώτου υποψήφιου ανάδοχου/ανάδοχης εταιρίας για τον παραπάνω
αναφερόμενο λόγο
2) την κατακύρωση ως Προσωρινού αναδόχου του συνόλου του έργου στην δεύτερη υποψήφια
ανάδοχο εταιρία:
«ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» (Αρ. Πρωτ.: 4636/22-5-2019) με έδρα την Αθήνα, επί της
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λεωφόρου Ιωνίας, αριθμ. 155 και της οδού Κ. Λαχανά, αριθμ. 80, νόμιμα εκπροσωπούμενης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα της οικείας πρόσκλησης.
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 να εγκρίνει ως έχει το ως άνω
Πρακτικό 10/29.05.2019 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης
Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 4176/07.05.2019 πρόσκληση.
....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 15:30, 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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