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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 9671/24-09-2020 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 46/24-09-2020 

Σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, 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. Ιωάννη Αντωνίου. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του 

Ι.Ε.Π. κ. Γεώργιος Μπαραλής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ζωή Γείτονα, 

Αναστάσιος Εμβαλωτής, Νικόλαος Μαρίνης, Χρυσούλα Σοφιανοπούλου και Ανδρονίκη 

Χαριτωνίδου. 

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. 13/22.09.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του Ι.Ε.Π. για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 

8904/26.08.2020 (ΑΔΑΜ: 20PR0C007225695) συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 

04/2020) για «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής» 

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

Παππάς, Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς 

έγκριση το υπ’ αρ. 13/22.09.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και 

Αξιολόγησης Προσφορών του Ι.Ε.Π. για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 8904/26.08.2020 συνοπτικό 

διαγωνισμό (αρ. πρωτ.: 2640/22-09-2020): 

«Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. Εισερχ. 9594/22.09.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του Ι.Ε.Π. αρ. 13/22.09.2020, που αφορά στην απόφαση 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο μετά την αποσφράγιση, τον έλεγχο και την έγκριση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του υποψηφίου αναδόχου του υπ΄ αρ. πρωτ. 8904/26.08.2020 

(ΑΔΑΜ: 20PR0C007225695) συνοπτικού διαγωνισμού (Αρ. Διακ.: 04/2020) με σφραγισμένες 
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προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής σχετικά με την ανάληψη του έργου «Υπηρεσίες καθαρισμού στο Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής», ποσού δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι επτά ευρώ και εβδομήντα 

δύο λεπτών (12.827,72€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ευρισκόμενο εντός του 

προϋπολογισμού αυτού. 

 

Ως εκ τούτου εφόσον το πρακτικό εγκριθεί   από  το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εισηγούμαι: 

 

Την κατάρτιση και υπογραφή της σχετικής σύμβασης, που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους 

όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.  

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

ή/και διευκρίνιση».  

 

«Πράξη 13/22.09.2020 

Στην Αθήνα, σήμερα, στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. στα 

γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και στον έβδομο (7ο) όροφο αυτού, επί 

της οδού Τσόχα, αριθμ. 36, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτής, 

κου Μάριου Ευαγγελινού, Συμβούλου Β΄ του Ι.Ε.Π., η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και 

Αξιολόγησης Προσφορών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), η οποία συγκροτήθηκε 

με την υπ’ αριθμόν 9/20-02-2020 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 1908/ 25.02.2020  (ΑΔΑ: ΩΚΚ6ΟΞΛΔ-Ε1Κ) απόφαση του 

Προέδρου του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

 Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος ο Πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής κ. Μάριος Ευαγγελινός και τα 

τακτικά μέλη κ. Δημήτριος Χαλκιώτης (με τηλεδιάσκεψη), Σύμβουλος Β΄ και κ. Παρασκευή Τρούκη, 

Προσωπικό του Ι.Ε.Π.. Χρέη γραμματέα άσκησε ο κ. Μάριος Ευαγγελινός. 

 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 συνεταιριστικής 

επιχείρησης με την επωνυμία  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» στο συνοπτικό διαγωνισμό (Αριθμός Διακήρυξης: 04/2020) με αρ. 

πρωτ. 8904/26.08.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007225695) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή 

Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι η  υποψήφια ανάδοχος επιχείρηση είχε υποβάλει τα δικαιολογητικά 

εμπρόθεσμα και κατά τον προσήκοντα τρόπο, ακολούθως μονογραφήθηκε και αποσφραγίστηκε  ο 

εξωτερικός φάκελος με αριθμό πρωτ.9490/18-09-2020. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε την πληρότητα των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

ανωτέρω πρόσκληση και μονόγραψε κάθε φύλλο ξεχωριστά. Ειδικότερα, προσκομίστηκαν το με αρ. 

πρωτ. 25169/21-07-2020 αντίγραφο ποινικού μητρώου, το με αρ. πρωτ. 69308318/17-09-2020 

αποδεικτικό για χρέη στο Δημόσιο της ΑΑΔΕ, την με 444417/11-06-2020 βεβαίωση ασφαλιστικής 

ενημερότητας του ΕΦΚΑ, ως και τις από 18-09-2020 υπεύθυνες δηλώσεις (3 στον αριθμό) του 

νόμιμου εκπροσώπου της υποψήφιας αναδόχου ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π με ταυτόσημο περιεχόμενο των 

παραγράφων 8.2 και 8.3 της διακήρυξης. Πλέον των ανωτέρω προσκομίστηκαν από την Ειδική 

Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας-Δ/νση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας -Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α. η από 04-09-2020 με αρ. πρωτ ΚΟ2486 βεβαίωση τροποποιήσεων του 

καταστατικού, η από 23-09-2014 βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής 
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Επιχειρηματικότητας και η από 19-12-2019 βεβαίωση περί μη λύσης-μη εκκαθάρισης της ως άνω 

υπηρεσίας καθώς και η από 23-08-2020 βεβαίωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ για τη 

σχέση του επιτηδεύματος της επιχείρησης με το αντικείμενο της σύμβασης.  

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 της  διακήρυξης με αριθμό Διακήρυξης: 04/2020 και με αρ. πρωτ. 8904/26.08.2020 

(ΑΔΑΜ: 20PROC007225695) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για την 

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθόσον έχει προσφέρει 

οικονομική προσφορά για την υλοποίηση του προκηρυχθέντος έργου, ποσού δώδεκα χιλιάδων 

οκτακοσίων είκοσι επτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (12.827,72€), συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ ,ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού αυτού. 

 Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 14:00 μ.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: 

1) να εγκρίνει ως έχει το ως άνω Πρακτικό 13/22.09.2020 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του Ι.Ε.Π. για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 

8904/26.08.2020 συνοπτικό διαγωνισμό, 

2) την κατάρτιση και υπογραφή της σχετικής σύμβασης που περιλαμβάνει 

λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του 

Έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

μερών. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:50, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Ιωάννης Αντωνίου  Κυριακή Σημαιοφορίδου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 




