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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6366/27-06-2019 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 26/27-06-2019 

Σήμερα 27 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, 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.: Ιωάννης 

Ρουσσάκης, Αλιβίζος Σοφός, Ελένη Τσίκιζα και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζει η κ. Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη. 

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. 12/12.6.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

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

4846/29.05.2019 (ΑΔΑ: 6ΟΥΣΟΞΛΔ-ΦΗΕ, ΑΔΑΜ: 19PROC005027995) 

Πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος 

  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. 12/12.6.2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π. 6166/25.06.2019) Πρακτικό 

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

πρωτ. 4846/29.05.2019 (ΑΔΑ: 6ΟΥΣΟΞΛΔ-ΦΗΕ, ΑΔΑΜ: 19PROC005027995) Πρόσκληση 

υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών της 

διενέργειας του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οικονομικής χρήσης 2018» (αρ. πρωτ.: 1664/26-06-2019): 
 

«Πράξη 12 / 12.6.2019 

Στην Αθήνα, σήμερα, την  δωδεκάτη (12η) Ιουνίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 

11:30  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. Νικόλαου Ράπτη  η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης 

Προσφορών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 
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αριθμό 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 ΙΕΠ και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μαρία Δοκοπούλου, αποσπασμένη 

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 στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, ήτοι: 

την αποσφράγιση και τον έλεγχο, στο σύνολό τους, των φακέλων των προσφορών, των 

συμμετεχόντων στην υπ’ αριθμόν πρωτ. 4846/29.05.2019 (ΑΔΑ: 6ΟΥΣΟΞΛΔ-ΦΗΕ) πρόσκληση 

υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών της διενέργειας του 

τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

οικονομικής χρήσης 2018» και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

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

υπ’ αριθμ. πρωτ. 4687/24.05.2019 (ΑΔΑ: 61ΙΤΟΞΛΔ-ΤΑΝ) απόφαση του το Δ.Σ του Ι.Ε.Π ενέκρινε 

την ανωτέρω πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών της 

διενέργειας του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, οικονομικής χρήσης 2018». 

Έως την καταληκτική ημερομηνία (10.06.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.) υποβολής 

προσφορών και όπως ειδικότερα αναφέρεται στην οικεία πρόσκληση υπεβλήθησαν προσφορές 

από έξι (6) υποψηφίους αναδόχους ως εξής: 

1. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. », (Αρ. Πρωτ.: 

5143/4-6-2019) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Πατησίων, αριθμ. 81 & Χέυδεν 8, νόμιμα 

εκπροσωπούμενης. 

2. «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΟΛ CROWE - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ 

ΕΛΕΓΚΤΩΝ», (Αρ. Πρωτ.: 5330/7-6-2019) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη, 

αριθμ. 3, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

3. «DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», (Αρ. Πρωτ.: 5336/7-6-2019) με έδρα το Μαρούσι Αττικής, επί της οδού 

Πρεμετής, αριθμ. 3, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

4. «TMS A.E. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», (Αρ. Πρωτ.: 5352/7-6-2019) με έδρα την Αθήνα, 

επί της οδού Μιχαλακοπούλου, αριθμ. 91, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

5. «AUDIT SERVICES S.A. », (Αρ. Πρωτ.: 5402/10-6-2019) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού 

Ζαλόγγου, αριθμ. 4 & Μεσογείων, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

6. «LEVERAGE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», (Αρ. Πρωτ.: 5408/10-6-2019) με έδρα την 

Αθήνα, επί της οδού Δεινοκράτους, αριθμ. 64 & Ιατρίδου, 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 

1-6 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  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:  

«ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. », (Αρ. Πρωτ.: 

5143/4-6-2019) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Πατησίων, αριθμ. 81 & Χέυδεν 8, νόμιμα 

εκπροσωπούμενης. 

Εντός του Φακέλου της προσφοράς υπήρχαν: 

1) Συμπληρωμένη η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 και υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο 

και Διευθύνοντα Σύμβουλο Βασίλειο Βαρλάμη, κατά τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση.. 

2) Η με αρ. πρωτ.208/ 15-4-19 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής) 

του ΣΟΕΛ, σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω εταιρία δεν έχει οφειλές. 

3) Η με αρ. πρωτ. 17498/ 14-1-19 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ (κύριας και 

επικουρικής) της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σύμφωνα με την οποία η 

ανωτέρω εταιρία δεν έχει οφειλές. 

4) Το με αρ. πρωτ. 66754221/ 24-5-19 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο της 

ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω εταιρία είναι ενήμερη για τα χρέη της στη φορολογική 

διοίκηση. 

5) Η με αρ. πρωτ. 1101518/ 18-12-17 ανακοίνωση καταχώρισης στο Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία 

Γ.Ε.ΜΗ. /ΕΒΕΑ του Διοικητικού συμβουλίου της ανωτέρω εταιρίας. 

6) Το με αρ. πρωτ. 727710.1045038/4-1-19 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του 

τμήματος Μητρώου/ Γ.Ε.ΜΗ. της ανωτέρω Υπηρεσίας. 

7) Το με αρ. πρωτ. 727710.1045035/8-1-19 γενικό πιστοποιητικό του τμήματος Μητρώου/ Γ.Ε.ΜΗ. 

της αμέσως ως άνω υπηρεσίας. 

8) Το με αρ. πρωτ. 727710.1045039/8-1-19 πιστοποιητικό εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ./ΕΒΕΑ. 

9) Το με αρ. πρωτ. 727710.1045036/8-1-19 αμιγές πιστοποιητικό ιστορικότητας του τμήματος 

Μητρώου/ Γ.Ε.ΜΗ. /ΕΒΕΑ. 

10) Το με αρ. πρωτ. 1463/29-3-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του Βασίλειου Βαρλάμη από 

το τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ευρυτανίας.  

11) Το με αρ. πρωτ. 7481/29-3-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του Γρηγορίου Κούτρα από το 

τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας.  

12) Το με αρ. πρωτ. 1880/29-3-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του Τριαντάφυλλου Κωτσαλά 

από το τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λεβαδειάς.  

13) Το με αρ. πρωτ. 2532/29-3-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του Γεράσιμου Ρομποτή από 

το τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πρεβέζης.  

14) Το με αρ. πρωτ. 4252/29-3-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του Ανάγνου Λυμπέρη από το 

τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηλείας, οι οποίοι απαρτίζουν και το Δ.Σ 

της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας. 

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 3/06/2019 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 το ποσό των τριών χιλιάδων  

ευρώ (3.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. από 24% και συνολικά το ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων 
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είκοσι ευρώ (3.720,00€) με Φ.Π.Α., ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος 

έργου των εννιά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (9.920,00€) με Φ.Π.Α.. 

 

Συνεχίζοντας τις εργασίες της, η Επιτροπή αποσφράγισε τον Ενιαίο Φάκελο προσφοράς της 

υποψήφιας αναδόχου εταιρίας: 

«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΟΛ CROWE - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ 

ΕΛΕΓΚΤΩΝ», (Αρ. Πρωτ.: 5330/7-6-2019) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη, 

αριθμ. 3, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

Εντός του Φακέλου της  προσφοράς υπήρχαν: 

1) Συμπληρωμένη η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 και υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο 

του Δ.Σ. Ευστράτιου Παπαρίδη κατά τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση. 

2) Η με αρ. πρωτ. 226/ 7-5-19 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής) του 

ΣΟΕΛ, σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω εταιρία δεν έχει οφειλές. 

3) Η με αρ. πρωτ. 284800/ 4-6-19 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ (κύριας και 

επικουρικής) της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σύμφωνα με την οποία η 

ανωτέρω εταιρία δεν έχει οφειλές. 

4) Το με αρ. πρωτ. 1664/ 21-5-19 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο της ΑΑΔΕ, 

σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω εταιρία είναι ενήμερη για τα χρέη της στη φορολογική διοίκηση. 

5) Το με αρ. πρωτ. 24314/15-5-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του Ευστράτιου Παπαρίδη από 

το τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά.  

6) Το με αρ. πρωτ. 190107/17-5-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του Παναγιώτη Αλαμάνου από 

το τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας.  

7) Το με αρ. πρωτ. 190107/17-5-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου της Εύας Αγγελίδη από το 

τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας.  

8) Το με αρ. πρωτ. 192318/20-5-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του Σταύρου Παπακανδεράκη  

από το τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου.  

9) Το με αρ. πρωτ. 192318/20-5-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του Γεώργιου Σταματίου  από 

το τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας.  

10) Το με αρ. πρωτ. 11610/16-5-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του Θεόδωρου Αντωνάκη από 

το τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αγρινίου.  

11) Το με αρ. πρωτ. 192194/20-5-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του Βασίλειου Κουτσουλέντη 

από το τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας.  

12) Το με αρ. πρωτ. 192194/20-05-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του Ανδρέα 

Κυριακόπουλου από το τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας. 

13) Το με αρ. πρωτ. 67913/16-05-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του Γρηγόριου Τσαραμανίδη 

από το τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης., οι οποίοι 

αποτελούν τα μέλη του Δ.Σ της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας. 

14) Η με αρ. πρωτ. 101Α/20-5-19 βεβαίωση εγγραφής της ανωτέρω εταιρίας στο Μητρώο 

ελεγκτικών εταιριών που τηρείται από το ΣΟΕΛ με Α.Μ. 125. 

15) Η με αρ. πρωτ. 1155/17-05-2019 βεβαίωση της ΕΛΤΕ ότι η ως άνω εταιρία διαθέτει 

επαγγελματική άδεια σε ισχύ. 

16) Το με αρ. πρωτ. ISO 9001:2015 πιστοποιητικό ISO της Swiss Approval Technische Bewertung 

AE για την ως άνω εταιρία. 

17) Το με αρ. πρωτ. ISO IEC 27001:2013 πιστοποιητικό ISO της Swiss Approval Technische 

Bewertung AE για την ως άνω εταιρία. 

18) To με αρ. πρωτ. 4423/17-05-2019 πιστοποιητικό του ΕΒΕΑ, σύμφωνα με το οποίο η ως άνω      

εταιρία είναι εγγεγραμμένη στα Μητρώα του. 
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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 4/06/2019 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 το ποσό των πέντε χιλιάδων  

ευρώ (5.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. από 24% και συνολικά το ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ 

(6.200,00€) με Φ.Π.Α., ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου των 

εννιά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ  (9.920,00€) με Φ.Π.Α.. 

 

Συνεχίζοντας τις εργασίες της, η Επιτροπή αποσφράγισε τον Ενιαίο Φάκελο προσφοράς της  

κατωτέρω υποψήφιας αναδόχου εταιρίας, παρισταμένης και της εκπροσώπου αυτής κ. 

Παρασκευής Κόνιαρη του Σπύρου, δυνάμει του από 7.6.2019 πρακτικού του Δ.Σ αυτής  

(υποψήφιας αναδόχου εταιρείας). 

«DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», (Αρ. Πρωτ.: 5336/7-6-2019) με έδρα το Μαρούσι Αττικής, επί της οδού 

Πρεμέτης, αριθμ. 3, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

Εντός του Φακέλου προσφοράς υπήρχαν: 

1) Συμπληρωμένη η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 και υπογεγραμμένη από τη νόμιμη 

εκπρόσωπο Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου, κατά τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση. 

2) Η με αρ. πρωτ. 141/ 15-3-19 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής) 

του ΣΟΕΛ, σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω εταιρία δεν έχει οφειλές. 

3) Η με αρ. πρωτ. 282080/ 3-6-19 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ (κύριας και 

επικουρικής) της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σύμφωνα με την οποία η 

ανωτέρω εταιρία δεν έχει οφειλές. 

4) Το με αρ. πρωτ. 66816369/ 6-6-19 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο της 

ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω εταιρία είναι ενήμερη για τα χρέη της στη φορολογική 

διοίκηση. 

5) Το με αρ. πρωτ. 113548/21-3-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου της Μαργαρίτας 

Παναγιωτοπούλου από το τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας.  

6) Το με αρ. πρωτ. 106097/18-3-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου της Βαρβάρας Σαββίδη από 

το τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας.  

7) Το με αρ. πρωτ. 15330/18-3-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του Νικόλαου Τσιμπούκα από 

το τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά., οι οποίοι αποτελούν τα μέλη 

του Δ.Σ της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας. 

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 7/06/2019 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 το ποσό των πέντε χιλιάδων  

τριακοσίων πενήντα ευρώ (5.350,00€) πλέον Φ.Π.Α. από 24% και συνολικά το ποσό των έξι 

χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (6.634,00€) με Φ.Π.Α., ευρισκόμενο εντός του 

προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου των εννιά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ  

(9.920,00€) με Φ.Π.Α.. 

Συνεχίζοντας τις εργασίες της, η  Επιτροπή αποσφράγισε τον Ενιαίο Φάκελο προσφοράς της 

υποψήφιας αναδόχου εταιρίας: 
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«TMS A.E. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», (Αρ. Πρωτ.: 5352/7-6-2019) με έδρα την Αθήνα, επί 

της οδού Μιχαλακοπούλου, αριθμ. 91, νόμιμα εκπροσωπούμενης. «) με έδρα το Μαρούσι 

Αττικής, επί της οδού Πρεμέτης, αριθμ. 3, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

Εντός του Φακέλου προσφοράς υπήρχαν: 

1) Συμπληρωμένη η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 και υπογεγραμμένη από το νόμιμο 

εκπρόσωπο Θεόδωρο Ζερβό,  κατά τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση. 

2) Η με αρ. πρωτ. 287037/ 5-6-19 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ (κύριας και 

επικουρικής) της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σύμφωνα με την οποία η 

ανωτέρω εταιρία δεν έχει οφειλές. 

3) Το με αρ. πρωτ. 66812826/ 5-6-19 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο της 

ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω εταιρία είναι ενήμερη για τα χρέη της στη φορολογική 

διοίκηση. 

4) Το με αρ. πρωτ. 7087/6-6-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του Θεόδωρου Ζερβού από το 

τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης.  

 

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 6/06/2019 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 το ποσό των έξι χιλιάδων  

τριακοσίων ενενήντα ευρώ (6.390,00€) πλέον Φ.Π.Α. από 24% και συνολικά το ποσό των επτά 

χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (7.923,60€) με Φ.Π.Α., ευρισκόμενο 

εντός του προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου των εννιά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι 

ευρώ  (9.920,00€) με Φ.Π.Α.. 

 

Συνεχίζοντας τις εργασίες της, η Επιτροπή αποσφράγισε τον Ενιαίο Φάκελο προσφοράς της 

υποψήφιας αναδόχου εταιρίας: 

«AUDIT SERVICES S.A. », (Αρ. Πρωτ.: 5402/10-6-2019) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού 

Ζαλόγγου, αριθμ. 4 & Μεσογείων, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

Εντός του Φακέλου προσφοράς υπήρχαν: 

1) Συμπληρωμένη η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 και υπογεγραμμένη από το νόμιμο 

εκπρόσωπο Σωτήριο Σώκο, κατά  τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση. 

2) Η με αρ. πρωτ. 158/ 22-9-15 βεβαίωση του ΣΟΕΛ, σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω εταιρία 

είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ελεγκτικών Εταιρειών του Σ.Ο.Ε.Λ. 

3) Η με αρ. πρωτ. 2582/ 3-1-19 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ (κύριας και 

επικουρικής) της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σύμφωνα με την οποία η 

ανωτέρω εταιρία δεν έχει οφειλές. 

4) Το με αρ. πρωτ. 66825162/ 7-6-19 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο της 

ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω εταιρία είναι ενήμερη για τα χρέη της στη φορολογική 

διοίκηση. 

5) Το με αρ. πρωτ. 2320/26-5-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του Απόστολου Τσιαμπίρη από 

το τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Γρεβενών.  

6) Το με αρ. πρωτ. 74931/4-3-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του Μάριου Γεωργίου από το 

τμήμα Ποινικού Μητρώου & Απονομής Χάριτος της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης 

Διεθνών Νομικών Σχέσεων & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  

7) Το με αρ. πρωτ. 3800/4-3-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του Σωτηρίου Σώκου από το 

τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου.  
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8) Το με αρ. πρωτ. 38613/18-3-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του Μιχαήλ Μιχαήλ από το 

τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.  

9) Το με αρ. πρωτ. 105297/18-3-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου της Μαρίας Κολύβα από το 

τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, οι οποίοι αποτελούν και τα μέλη 

του Δ.Σ της υποψήφιας αναδόχου εταιρεάις. 

10) Η με αρ. πρωτ. 16638/342/9-4-2019 Απόφαση χορήγησης επαγγελματικής άδειας ελεγκτικού 

γραφείου στην ως άνω εταιρία του Υπουργείο Οικονομικών του τμήματος Λογιστικής 

Τυποποίησης. 

11) Η με αρ. πρωτ. 1461324/11-12-2018 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

στοιχείων της παραπάνω ανώνυμης εταιρίας από το Ε.Β.Ε.Α./Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

12) Η Βεβαίωση αντίστοιχης εργασιακής εμπειρίας στο Δημόσιο Τομέα της παραπάνω εταιρείας 

και οι συνημμένες βεβαιώσεις ελέγχου. 

13) Η τεχνική προσφορά ελέγχου οικονομικών καταστάσεων προς το Ι.Ε.Π. της ως άνω εταιρίας 

για τη διαχειριστική χρήση με λήξη 31/12/201. 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 7/06/2019 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 το ποσό των τεσσάρων  

χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ (4.690,00€) πλέον Φ.Π.Α. από 24% και συνολικά το ποσό των 

πέντε χιλιάδων οχτακοσίων δεκαπέντε ευρώ (5.815,00€) με Φ.Π.Α., ευρισκόμενο εντός του 

προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου των εννιά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ  

(9.920,00€) με Φ.Π.Α.. 

 

Συνεχίζοντας τις εργασίες της, η  Επιτροπή αποσφράγισε τον Ενιαίο Φάκελο προσφοράς της 

υποψήφιας αναδόχου εταιρίας: 

«LEVERAGE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», (Αρ. Πρωτ.: 5408/10-6-2019) με έδρα την Αθήνα, 

επί της οδού Δεινοκράτους, αριθμ. 64 & Ιατρίδου, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

Εντός του Φακέλου προσφοράς υπήρχαν: 

1) Συμπληρωμένη η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 και υπογεγραμμένη από το νόμιμο 

εκπρόσωπο Νικόλαο Απέργη., κατά  τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση. 

2) Η με αρ. πρωτ. 105141/ 4-3-19 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ (κύριας και 

επικουρικής) της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σύμφωνα με την οποία η 

ανωτέρω εταιρία δεν έχει οφειλές. 

3) Το με αρ. πρωτ. 66830672/ 10-6-19 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο της 

ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω εταιρία είναι ενήμερη για τα χρέη της στη φορολογική 

διοίκηση. 

4) Το με αρ. πρωτ. 207309/3-6-2019 Αντίγραφο ποινικού μητρώου του Νικόλαου Απέργη από το 

τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας.  

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 10/06/2019 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 το ποσό των τεσσάρων 

χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (4.900,00€) πλέον Φ.Π.Α. από 24% και συνολικά το ποσό των έξι 

χιλιάδων εβδομήντα έξι ευρώ (6.076,00€) με Φ.Π.Α., ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του 

προκηρυχθέντος έργου των εννιά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (9.920,00€) με Φ.Π.Α.. 
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Στο σημείο αυτό και αφού εξετάστηκαν οι φάκελοι των υποψήφιων αναδόχων, παρισταμένης και 

της εκπροσώπου της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία  «DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», (Αρ. Πρωτ.: 5336/7-6-

2019) με έδρα το Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Πρεμέτης, αριθμ. 3, νόμιμα εκπροσωπούμενης 

κ. Παρασκευής Κόνιαρη του Σπύρου, αποχώρησε της συνεδρίασης ,χωρίς να διατυπώσει 

οποιαδήποτε επιφύλαξη ως προς την διενεργηθείσα διαδικασία 

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

Αρχή (Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.) την κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος) της ανωτέρω πρόσκλησης στην 

εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. », (Αρ. Πρωτ.: 5143/4-6-2019) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Πατησίων, αριθμ. 

81 & Χέυδεν 8, νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθόσον προσέφερε το ποσό των τριών χιλιάδων  

ευρώ (3.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. από 24% και συνολικά το ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων 

είκοσι ευρώ (3.720,00€) με Φ.Π.Α., ήτοι την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως 

προσφορά βάσει τιμής. 

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 13:00 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 το υπ’ αρ. 12/12.6.2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π. 6166/25.06.2019) 

Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών, για 

την υπ’ αρ. πρωτ. 4846/29.05.2019 (ΑΔΑ: 6ΟΥΣΟΞΛΔ-ΦΗΕ, ΑΔΑΜ: 19PROC005027995) 

Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών 

της διενέργειας του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οικονομικής χρήσης 2018», και 

β. την κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος) της ανωτέρω Πρόσκλησης στην εταιρεία με 

την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Α.Ε. », (Αρ. Πρωτ.: 5143/4-6-2019) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Πατησίων, αριθ. 81 

και Χέυδεν 8, νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθόσον προσέφερε το ποσό των τριών 

χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (3.720,00€) με Φ.Π.Α., ήτοι την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει τιμής. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 12:15, 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 

ΑΔΑ: 9ΥΚ7ΟΞΛΔ-ΙΥ1
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