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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6133/24-06-2019 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 25/24-06-2019 

Σήμερα 24 Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:45, στο γραφείο του Προέδρου 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό 

Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.) κ. Παύλου Χαραμή. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου κ.κ.: Ιωάννης Ρουσσάκης, Ελένη Τσίκιζα και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Γεράσιμος Κουζέλης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Αλιβίζος Σοφός και Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη. 

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. 13/21.06.2019 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

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

4176/07.05.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004899208) πρόσκληση υποβολής 

ενδιαφέροντος 

Ο Αντιπρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευανθία-

Μαρίνα Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, διαβιβάζει 

προς έγκριση το υπ’ αρ. 13/21.06.2019 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 

και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 4176/07.05.2019 πρόσκληση (αρ. 

πρωτ.: 1640/21-06-2019): 

«Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. 13/21.06.2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΙΕΠ 6009/21.06.2019) πρακτικό της 

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

4176/07.05.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004899208,ΑΔΑ:6Ω46ΟΞΛΔ-Α9Χ) πρόσκληση υποβολής 

ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής». 
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Ως εκ τούτου εφόσον το πρακτικό εγκριθεί, το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. αποφασίζει την ανάθεση του έργου 

«Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» 

στον ανάδοχο «ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»  με Α.Φ.Μ.: 999276011, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου και με έδρα 

την Αθήνα, επί της Λεωφόρου Ιωνίας, αρ. 155 και της οδού Κ. Λαχανά, αρ. 80, Τ.Κ 10445.  

Αντικείμενο του έργου της ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών 

μονάδων στο κτίριο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) επί της οδού Αν. Τσόχα 36, 115 

21, Αθήνα και στο κτίριο της βιβλιοθήκης του ΙΕΠ επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων 396, 153 41, Αγία 

Παρασκευή Αττικής.  

Η διάρκεια του έργου της ανάθεσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησής της 

στο ΚΗΜΔΗΣ έως και τις 31.12.2019.  

Η αμοιβή για το σύνολο του ζητούμενου έργου δεν θα υπερβεί το ποσό των έξι  χιλιάδων εκατόν 

είκοσι εννέα ευρώ  και τρία λεπτά (6.129,03€) άνευ ΦΠΑ ήτοι επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ 

(7.600,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά.  Στο 

ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και θα καλυφθεί από τον τακτικό 

προϋπολογισμό του ΙΕΠ για το 2019. 

Ειδικότερα στοιχεία ως προς τις επιμέρους υποχρεώσεις του Αναδόχου και την εν γένει εφαρμογή 

της παρούσας ορίζονται στη σύμβαση, η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και 

του Αναδόχου. Η σύμβαση αυτή θα στηριχθεί στην πρόσκληση, καθώς και στην προσφορά του 

Αναδόχου.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

παρούσας απόφασης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας 

εγγυητική επιστολή αξίας ίσης προς το 5% της ανώτατης αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 306,45€ ως 

εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία 

ή/και διευκρίνιση». 

«ΠΡΑΞΗ 13/21.6.2019 

Στην Αθήνα, σήμερα, την εικοστή πρώτη (21η) Ιουνίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και 

ώρα 08:00 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. και το αναπληρωματικό μέλος  κ. Μαρία Δοκοπούλου, αποσπασμένη 

εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π, κωλυομένου  του τακτικού μέλους κ.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: 

Τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της συμμετέχουσας εταιρείας με την επωνυμία  

«ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» (Αρ. Πρωτ.: 5926/20-6-2019) με έδρα την Αθήνα, επί της 
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Λεωφόρου Ιωνίας, αριθμ. 155 και της οδού Κ. Λαχανά, αριθμ. 80, νόμιμα εκπροσωπούμενης, 

στην υπ’ αριθμ 4176/7-05-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Ω46ΟΞΛΔ-Α9Χ) με 

θέμα: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής» με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εκατό είκοσι 

εννέα ευρώ και τρία λεπτά (6.129,03Ευρώ) άνευ ΦΠΑ ήτοι επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ 

(7.600,00Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.   

 

Με την έναρξη της Συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι με την υπ’ 

αριθμ. 19/30-05-2019 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ. 10/29-

05-2019 πρακτικό της παρούσας επιτροπής με το οποίο το ως άνω έργο κατακυρώθηκε προσωρινά 

στην υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία:  

 

GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» (Αρ. Πρωτ.: 5926/20-6-2019) με έδρα την Αθήνα, επί της Λεωφόρου 

Ιωνίας, αριθμ. 155 και της οδού Κ. Λαχανά, αριθμ. 80, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

 

Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας των ενστάσεων το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών και 

Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. απέστειλε προς την ανωτέρω υποψήφια ανάδοχο εταιρεία το από 

12/06/2019 ηλεκτρονικό μήνυμα προσκομιδής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η  ως άνω 

εταιρεία υπέβαλε την 20/06/2019 τα εξής δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 9 της προαναφερθείσας πρόσκλησης: 

 

1) Το με αρ. πρωτ. 130402/03-04-2019 αντίγραφο ποινικού μητρώου του Δημήτριου 

Μαναγούδη για γενική χρήση  εκδοθέν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών  

2) Το με αρ. πρωτ. 66630259/3-05-2019  αποδεικτικό για χρέη στο Δημόσιο, της ΑΑΔΕ 

3)  Την με αρ. πρωτ. 82251/20-02-2019 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ 

4) Την με αρ. πρωτ. 642671/27-05-2019 βεβαίωση ΕΦΚΑ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγύης για τον Μαναγούδη Δημήτριο, ο οποίος είναι 

ασφαλισμένος στον ως άνω φορέα και έχει καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές 

5) Το με αρ. πρωτ. 3380/09-04-2019 Πιστοποιητικό περί εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α της ως άνω 

εταιρείας. 

6) Το από 3/9/2020 πιστοποιητικό ISO 9001:2015 της TUV HELLAS Α.Ε. ισχύον μέχρι 

24/08/2020. 

7) Την  Βεβαίωση του Εκτελεστικού Κανονισμού  ΕΕ2015/2067 ισχύουσα από 25/08/2017  

μέχρι 24/08/2020. 

8) Το από 3/9/2018 πιστοποιητικό ISO 14001:2015 της TUV HELLAS Α.Ε. ισχύον μέχρι 

24/08/2020. 

9) Το από 21/8/2017 πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 18001:2008/ΒSOHSAS 18001:2007 της TUV HELLAS 

Α.Ε. ισχύον μέχρι 24/08/2020. 

10) Tην υπ’ αριθμ. 996/Α άδεια τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων έκδοσης από την 

Περιφέρεια Αττικής στο όνομα του κ. Αννούση Χρήστου 

11) Την από 19/11/2012 άδεια τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων εκδοθείσα από την αυτή 

Περιφέρεια και στο όνομα του αμέσως άνω 

12) Το από 15/12/2010 πτυχίο του Καρτέρη Δημητρίου του ΤΕΙ Πατρών, ειδικότητας 

Τεχνολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

13) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43/Α26-10-2016 άδεια αρχιτεχνίτη ψυκτικού στο όνομα του Βολάκη 

Αναστασίου, ισχύουσας για οκτώ έτη από την έκδοσή της 
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14) Την υπ’ αριθμ. 4754/14-10-2013 Βεβαίωση αναγγελίας της Περιφέρειας Αττικής, της Γενικής 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Τμήμα Β’ περί της άσκησης των 

αναφερομένων σε αυτή δραστηριοτήτων του Δημητρίου Καρτέρη. 

15) Την υπ’ αριθμ. 4719/13/11-10-2013 Βεβαίωση αναγγελίας της Περιφέρειας Αττικής, της 

Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Τμήμα Β’ περί της άσκησης των 

αναφερομένων σε αυτή δραστηριοτήτων του αμέσως ως άνω  

16) Τα υπ’ αριθμ. 8/2881, 8/2882/29-05-2016 και 8/3186/11-12-2016 Πιστοποιητικά 

καταλληλότητας προσωπικού εκδοθέντα από το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας στα ονόματα των Χρήστου Αννούση, 

Δημητρίου Καρτέρη και Αναστασίου Βολάκη αντίστοιχα. 

 

Διευκρινίζεται ότι τόσο ο εξωτερικός φάκελος με αριθμό πρωτ. 5926/20-6-2019  όσο  και  τα εντός 

αυτού ως άνω έγγραφα μονογραφήθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής. Με τον έλεγχο αυτών 

διαπιστώθηκε η πληρότητα στο σύνολό τους κατά τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση. 

 

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. 

την έγκριση των δικαιολογητικών  κατακύρωσης της ως άνω  υποψηφίας αναδόχου  και την 

κατακύρωση (οριστική) της  πρόσκλησης με αριθμό  4176/7-5-2019,  (ΑΔΑ: 6Ω46ΟΞΛΔ-Α9Χ) στην 

εταιρεία με την επωνυμία: 

 

«ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» (Αρ. Πρωτ.: 5926/20-6-2019) με έδρα την Αθήνα, επί της 

Λεωφόρου Ιωνίας, αριθμ. 155 και της οδού Κ. Λαχανά, αριθμ. 80, νόμιμα εκπροσωπούμενης, ως 

προσφέρουσα για την εκτέλεση του προκηρυχθέντος έργου το ποσό των επτά χιλιάδων εκατό 

δύο ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (7.102,72) με ΦΠΑ, ευρισκόμενο εντός του 

προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου. 

  

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 11:00 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: 

α) να εγκρίνει ως έχει το ως άνω Πρακτικό 13/21.06.2019 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 4176/07.05.2019 

πρόσκληση. 

β) την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» στον ανάδοχο «ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» με 

Α.Φ.Μ.: 999276011, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου και με έδρα την Αθήνα, επί της Λεωφόρου Ιωνίας, 

αρ. 155 και της οδού Κ. Λαχανά, αρ. 80, Τ.Κ 10445.  

Αντικείμενο του έργου της ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης των 

κλιματιστικών μονάδων στο κτίριο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) επί της 

οδού Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αθήνα και στο κτίριο της βιβλιοθήκης του ΙΕΠ επί της οδού 

Λεωφ. Μεσογείων 396, 153 41, Αγία Παρασκευή Αττικής.  

Η διάρκεια του έργου της ανάθεσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και 

ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ έως και τις 31.12.2019.  

Η αμοιβή για το σύνολο του ζητούμενου έργου δεν θα υπερβεί το ποσό των έξι 

χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και τριών λεπτά (6.129,03€) άνευ ΦΠΑ ήτοι επτά 
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χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (7.600,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και σύμφωνα με 

την οικονομική του προσφορά.  Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες 

κρατήσεις και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΙΕΠ για το 2019. 

Ειδικότερα στοιχεία ως προς τις επιμέρους υποχρεώσεις του Αναδόχου και την εν 

γένει εφαρμογή της παρούσας ορίζονται στη σύμβαση, η οποία θα υπογραφεί μεταξύ 

της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Η σύμβαση αυτή θα στηριχθεί στην 

πρόσκληση, καθώς και στην προσφορά του Αναδόχου.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της παρούσας απόφασης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή αξίας ίσης προς το 5% της ανώτατης 

αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 306,45€ ως εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:00, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Παύλος Χαραμής  Κυριακή Σημαιοφορίδου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 

ΑΔΑ: 9ΩΘΖΟΞΛΔ-ΣΩΧ
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