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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 10605/08-10-2019 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 40/03-10-2019 

Σήμερα, 3 Οκτωβρίου 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. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 22/03.10.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 9511/19.09.2019 

(ΑΔΑ: 6ΝΛΛΟΞΛΔ-ΖΝΕ, ΑΔΑΜ: 19PR0C005586399) Πρόσκληση - Απόφαση 

Κατακύρωσης 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Ιωάννης 

Μπαθιανάκης, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης της Οικονομικής Υπηρεσίας, διαβιβάζει 

προς έγκριση το υπ’ αρ. 22/03-10-2019 (αρ. εισ. Πρωτ.: 10116/03-10-2019) Πρακτικό της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του Ι.Ε.Π. για την υπ’ αρ. 

πρωτ. 9511/19.09.2019 (ΑΔΑ: 6ΝΛΛΟΞΛΔ-ΖΝΕ, ΑΔΑΜ: 19PR0C005586399) Πρόσκληση (αρ. 

πρωτ.: 2666/03-10-2019): 

«ΠΡΑΞΗ  22/03.10.2019 

 Στην Αθήνα, σήμερα, την τρίτη (3η) Οκτωβρίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 

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

επί της οδού Τσόχα, αριθ. 36, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτής 
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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 39/26-09-2019 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμόν 10014/01-10-2019 (ΑΔΑ: Ω22ΚΟΞΛΔ-ΡΞ2) απόφαση του 

Προέδρου του Ι.Ε.Π.. 

  

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος τα τακτικά μέλη κ. Παρασκευή Τρούκη, Προσωπικό Ι.Ε.Π. και κ. Μιχαήλ 

Ασημαντώνης, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. Χρέη γραμματέα άσκησε η κ. Φωτεινή 

Παπαδοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός 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 φακέλων των προσφορών  των συμμετεχόντων  στην από 

9511/19.09.2019 πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου της 

«προμήθειας έντυπου και ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού», στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές 

Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανόπαιδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης» με MIS 

5003740 και με κριτήριο ανάθεσης 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΄ 

αριθμόν 38/19.09.2019 (αρ. πρωτ. 9511/19.09.2019, ΑΔΑ: 6ΝΛΛΟΞΛΔ-ΖΝΕ) απόφασή του το Δ.Σ. του 

Ι.Ε.Π. περί έγκρισης διενέργειας Πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια έντυπου 

και ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού» με επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές στο πλαίσιο του 

Υποέργου 1 «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία 

της Θράκης» της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα 

Νηπιαγωγεία της Θράκης» με κριτήριο αξιολόγησης της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος την 

πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη, βάσει τιμής. 

  

Έως την καταληκτική ημερομηνία (01.10.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00) υποβολής προσφορών 

και όπως ειδικότερα αναφέρεται στην οικεία πρόσκληση υπεβλήθη προσφορά από έναν (01) 

υποψήφιο ανάδοχο ως εξής: 

1. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. (αρ. πρωτ. 9913/3009-2019) με έδρα την Αλεξανδρούπολη, επί 

της οδού Ε. Βενιζέλου, αριθμ.  49, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είχε υποβάλει την προσφορά του εμπρόθεσμα και 

κατά τον προσήκοντα τρόπο, ακολούθως, ο φάκελος αριθμήθηκε με τον αύξοντα αριθμό 1 και 

μονογραφήθηκε στο εξωτερικό μέρος αυτού, ενώ, στη συνέχεια, ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι θα 

αποσφραγιστεί ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς του ανωτέρω υποψηφίου αναδόχου της 

προκηρυχθείσας πρόσκλησης, θα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής του, καθώς και η 

πληρότητα της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση. 

  

Έτσι η Επιτροπή αποσφράγισε τον ενιαίο «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» για: «Προμήθεια έντυπου και 

ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού» και διαπίστωσε την ύπαρξη εντός αυτού τριών ανεξάρτητων 

σφραγισμένων φακέλων με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και ως εκ τούτου πληρούνται 

στο πρόσωπο της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας οι προϋποθέσεις της οικείας πρόσκλησης. Οι 

φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν εξωτερικά και, στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε 

τον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εντός του οποίου υπήρχαν:  

 

(1)  Το υπ’ αρ. πρωτ 92546/27-09-2019 Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Έβρου από το οποίο 

προκύπτει ότι η ανωτέρω εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του εν λόγω Επιμελητηρίου, 

ενώ  καταχωρούνται οι ασκούμενες από αυτή επαγγελματικές δραστηριότητες  (2) Το υπ’ αρ. πρωτ. 

12455/27-09-2019 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, 

Τμήμα Ποινικού Μητρώου, με το οποίο βεβαιώνεται η ποινική κατάσταση (μηδέν)  της  νομίμου 

εκπροσώπου της ανωτέρω εταιρείας (3) (i) Τα υπ’ αρ. πρωτ. 67370863/25-09-2019 , 

67370946/25.09.2019  και 67350182/23.09.2019 Αποδεικτικά Ενημερότητας για χρέη προς το 

Δημόσιο, εκδοθέντα από την ΑΑΔΕ (ii) Οι υπ’ αρ. πρωτ. 439450/26-08-2019 (Δημητριάδης και ΣΙΑ 

Ι.Κ.Ε.) και 1143566/27-09-2019 (κ. Καλογιαννίδου Φωτεινή) Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

ΕΦΚΑ, από τις οποίες προκύπτει ότι δεν υπάρχουν οφειλές (4) Το  καταστατικό  σύστασης της 

Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε) «Δημητριάδης& ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» και με διακριτικό τίτλο 

«Βιβλιοπωλεία Δημητριάδης Ι.Κ.Ε», με αρ. ΓΕΜΗ 54403621000, σύμφωνα με το οποίο η κ. 

Καλογιαννίδου Φωτεινή ορίζεται νόμιμη εκπρόσωπος  της διαγωνιζόμενης εταιρείας και (5) η από 

28/09/2019 Υπεύθυνη δήλωση της νομίμου εκπροσώπου της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας κ. 

Καλογιαννίδου Φωτεινής, συμπληρωμένη, κατά το περιεχόμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

οικεία πρόσκληση.  

Έτσι η Επιτροπή μονόγραψε κάθε φύλλο αυτής. 

 

Συνεχίζοντας τις εργασίες της, η Επιτροπή  αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 

διαπίστωσε την πληρότητα αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Β της ανωτέρω 

προκήρυξης  και μονόγραψε κάθε φύλλο αυτού. 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», βάσει της οποίας 

προσφέρει για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται, ειδικώς και λεπτομερώς, στην 

οικεία διακήρυξη το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και σαράντα 

λεπτών (2.579,40€) πλέον ΦΠΑ από 6%, ήτοι συνολικά το ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα 

τεσσάρων ευρώ και δεκαέξι λεπτών (2.734,16€) με Φ.Π.Α., ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού 

του αποκηρυχθέντος έργου, δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ευρώ και δεκαεννέα λεπτών 

(2.830,19€) άνευ ΦΠΑ ήτοι τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (6%). 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.  

πληροί τους όρους της οικείας πρόσκλησης καθόσον η οικονομική του προσφορά ευρίσκεται εντός 

του προϋπολογισμού του υπό διακήρυξη έργου. Έτσι, αποφάσισε ομόφωνα την οριστική 

κατακύρωση  στην υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.», με 

έδρα την Αλεξανδρούπολη, επί της οδού Βενιζέλου, αριθμ. 49,  νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

 

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 11:30 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: 
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α. να εγκρίνει, ως έχει, το υπ’ αρ. 22/03-10-2019 (αρ. εισ. Πρωτ.: 10116/03-10-2019) 

Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του Ι.Ε.Π. 

για την υπ’ αρ. πρωτ. 9511/19.09. Πρόσκληση για την ανάληψη του έργου της 

«προμήθειας έντυπου και ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού», στο πλαίσιο της Πράξης 

«Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανόπαιδων στα Νηπιαγωγεία 

της Θράκης, 

β. την οριστική κατακύρωση στην υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία 

«ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.», με έδρα την Αλεξανδρούπολη, επί της οδού Βενιζέλου, αριθ. 

49, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:00, 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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