
Σελ. 1 από 4. 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6371/27-06-2019 

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. 14/20.6.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 4036/24.04.2019 

(ΑΔΑΜ: 19PROC004858196, Αρ. Διακ.: 05/2019) συνοπτικό διαγωνισμό – Απόφαση 

κατακύρωσης 

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. 14/20.6.2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΙΕΠ 6241/26.06.2019) Πρακτικό της 

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

4036/24.04.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004858196, αρ. διακ. 05/2019) συνοπτικό διαγωνισμό για 

την ανάληψη του έργου: «Προμήθεια αναλωσίμων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού».  

Το Πρακτικό αφορά στο στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

προσωρινού αναδόχου για τα τμήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ του έργου της διακήρυξης (αρ. πρωτ.: 

1675/26-06-2019): 

«ΠΡΑΞΗ 14/20.6.2019 

Στην Αθήνα, σήμερα, την εικοστή (20η) Ιουνίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 

στα γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και στον τέταρτο (4ο) όροφο αυτού, 
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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:ΨΔΘ5ΟΞΛΔ-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  

«ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», (Αρ. Πρωτ.: 5515/13-6-2019) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού 

Μάρνη αριθμ. 18 & 3ης Σεπτεμβρίου, νόμιμα εκπροσωπούμενης», στον υπ’ αριθμ 4036/24-04-2019 

συνοπτικό διαγωνισμό (ΑΔΑ: ΨΗΒΠΟΞΛΔ--ΨΒΦ), 9αριθμός διακήρυξης 05/2019) για την προμήθεια 

αναλωσίμων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο των Πράξεων «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης 

για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με MIS5004204 και 

«Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανόπαιδων στα Νηπιαγωγεία της 

Θράκης» με MIS5003740. 

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

21/06.06.2019 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ. 06/13.05.2019 

πρακτικό της παρούσας επιτροπής με το οποίο το ως άνω έργο κατακυρώθηκε προσωρινά στην 

υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία: 

«ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», (Αρ. Πρωτ.: 5515/13-6-2019) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού 

Μάρνη αριθμ. 18 & 3ης Σεπτεμβρίου, νόμιμα εκπροσωπούμενης», 

Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας των ενστάσεων η  ως άνω εταιρεία υπέβαλε την 

13/06/2019 (αριθμός πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 5515/13.6.2019) τα εξής δικαιολογητικά 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της προαναφερθείσας διακήρυξης : 

1) Το με αρ. πρωτ. 213691/06-06-2019 αντίγραφο ποινικού μητρώου του Παναγιώτη Κόντη για γενική 

χρήση  εκδοθέν από το Τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών . 

2) Το με αρ. πρωτ. 66683035/14-05-2019  αποδεικτικό ενημερότητας  για χρέη στο Δημόσιο, εκδοθέν 

από την ΑΑΔΕ. 

3) Την με αρ. πρωτ. 652213/27-12-2018 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας  της υποψήφιας 

αναδόχου εταιρείας, εκδοθείσα από τον  ΕΦΚΑ, ισχύος έως την 26.06.2019. 
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4) Την με αρ. πρωτ. 491777/17-04-2019 Βεβαίωση  του ΕΦΚΑ/ Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από την οποία προκύπτει ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της 

υποψήφιας αναδόχου εταιρείας (Παναγιώτης Κόντης) είναι ασφαλιστικά ενήμερος έως την 

30η.09.2019. 

5) Την από 13/06/2019 υπεύθυνη δήλωση του Παναγιώτη Κόντη με την οποία δηλώνεται ότι οι 

ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο 

προσωπικό είναι ο ΕΦΚΑ Μισθωτών και μη Μισθωτών και ότι δεν υπάρχει καμιά οφειλή στους 

αμέσως ως άνω φορείς. 

6) Την από 13/06/2019 υπεύθυνη δήλωση του Παναγιώτη Κόντη με την οποία δηλώνεται  ότι δεν 

συντρέχουν, λόγοι αποκλεισμού συμμετοχής στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία,  στο πρόσωπο 

τόσο του ιδίου όσο και της υπ΄ αυτού εκπροσωπούμενης εταιρείας  και ειδικότερα όσα ορίζονται 

στην παρ. 8.3 της διακήρυξης 

7) Το υπ΄ αριθμόν πρωτ. 3197/02/04/2019 πιστοποιητικό του ΕΒΕΑ από το οποίο προκύπτουν οι 

ασκούμενες από την υποψήφια ανάδοχο εταιρεία δραστηριότητες. 

Διευκρινίζεται ότι τόσο ο εξωτερικός φάκελος με αριθμό πρωτ. 5515/13-6-2019  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 διακήρυξη. 

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 διακήρυξης με αριθμό πρωτ. 4036/24-4-2019, (ΑΔΑ: ΨΗΒΠΟΞΛΔ-ΨΒΦ) 

στην εταιρεία με την επωνυμία: «ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», (Αρ. Πρωτ.: 5515/13-6-2019) με 

έδρα την Αθήνα, επί της οδού Μάρνη αριθμ. 18 & 3ης Σεπτεμβρίου, νόμιμα εκπροσωπούμενης», με 

οικονομική προσφορά ευρισκόμενη εντός του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου και 

ειδικότερα η ως άνω υποψήφια ανάδοχος εταιρεία προσφέρει για την εκτέλεση του έργου όπως αυτό 

περιγράφεται, ειδικώς και λεπτομερώς, στην ανωτέρω διακήρυξη τα εξής ποσά: Α) Για το Τμήμα Α΄. 

το ποσό των εννιακοσίων επτά ευρώ και σαράντα λεπτών (907,40), Β) Για το Τμήμα Β΄. το ποσό των 

τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (3.162,75), Γ) Για το Τμήμα Γ΄. 

το ποσό των εξακοσίων εβδομήντα εννιά ευρώ και σαράντα εξ λεπτών (679,46) χωρίς ΦΠΑ . 

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 13:30 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 την έγκριση:  

α. του υπ’ αρ. 14/20.6.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και 

Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 4036/24.04.2019 (ΑΔΑΜ: 

19PROC004858196, Αρ. Διακ.: 05/2019) συνοπτικό Διαγωνισμό,  

β. των δικαιολογητικών κατακύρωσης της υποψηφίας αναδόχου εταιρείας με την 

επωνυμία: «ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», (Αρ. Πρωτ.: 5515/13-6-2019) με έδρα την 

Αθήνα, επί της οδού Μάρνη αριθμ. 18 και 3ης Σεπτεμβρίου, νόμιμα εκπροσωπούμενης» 

και  
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γ. την κατακύρωση (οριστική) της διακήρυξης με αριθμό πρωτ. 4036/24-4-2019, (ΑΔΑ: 

ΨΗΒΠΟΞΛΔ-ΨΒΦ) στην ως άνω εταιρεία, με οικονομική προσφορά ευρισκόμενη εντός 

του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου.  

Ειδικότερα η προσφορά της ως άνω υποψήφιας ανάδοχου εταιρείας για την εκτέλεση του 

έργου, όπως αυτό περιγράφεται ειδικώς και λεπτομερώς στην ανωτέρω διακήρυξη, είναι 

η εξής: Α) Για το Τμήμα Α΄: εννιακόσια επτά ευρώ και σαράντα λεπτά (907,40), Β) Για το 

Τμήμα Β΄: τρεις χιλιάδες εκατό εξήντα δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (3.162,75), Γ) 

Για το Τμήμα Γ΄: εξακόσια εβδομήντα εννιά ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (679,46), μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

 

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

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 
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