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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 7182/09-07-2019 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 27/04-07-2019 

Σήμερα 4 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, 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. 17/03.7.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

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

5268/06.06.2019 (ΑΔΑ: ΨΨΘΦΟΞΛΔ-Ν1Λ, ΑΔΑΜ: 19PROC005069534) 

πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος – Έγκριση διαδικασίας 

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. 17/03.7.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και 

Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 5268/06.06.2019 πρόσκληση (αρ. πρωτ.: 

1790/04-07-2019): 

«Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. 17/03.7.2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΙΕΠ 6903/04.07.2019) πρακτικό της 

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

5268/06.06.2019 (ΑΔΑ: ΨΨΘΦΟΞΛΔ-Ν1Λ, ΑΔΑΜ: 19PROC005069534) πρόσκληση υποβολής 

ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Προμήθεια αναλωσίμων/γραφικής 

ύλης/εκπαιδευτικών παιχνιδιών νηπιαγωγείου, έντυπου και ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού.»  
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Το  πρακτικό αφορά στο στάδιο του ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων 

αναδόχων για την προσωρινή κατακύρωση του Τμήματος Α και τη ματαίωση για τα Τμήματα Β και Γ 

του έργου της πρόσκλησης.   

 

Επισημαίνεται ότι στην παρ. 2.α. του άρθρου 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του ν. 4412/2016 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει αναφέρεται ότι από την Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιλεχθεί η 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στην περίπτωση:    

«…………………………….. 

α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση 

συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι 

κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την 

προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά της……………….». 

 

Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη ότι με την υπ’ πρωτ. 5268/06.06.2019 (ΑΔΑ: ΨΨΘΦΟΞΛΔ-Ν1Λ, 

ΑΔΑΜ: 19PROC005069534) πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος πληρούνται οι προϋποθέσεις της 

παρ. 2.α. του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 καθώς:  

α) Έχει προηγηθεί ανοικτή διαδικασία (δημοσίευση σε ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ). 

β) Δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά (σύμφωνα με το υπ’αρ. 17/03.07.2019 πρακτικό) 

γ) Δεν τροποποιούνται οι αρχικοί όροι της σύμβασης κατά την προσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση 

 

και εφόσον  το πρακτικό εγκριθεί, και το Δ.Σ του ΙΕΠ κρίνει την αναγκαιότητα, εισηγούμαι την 

έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για τα Τμήματα Β και Γ της υπ’ πρωτ. 

5268/06.06.2019 (ΑΔΑ: ΨΨΘΦΟΞΛΔ-Ν1Λ, ΑΔΑΜ: 19PROC005069534) πρόσκλησης υποβολής 

ενδιαφέροντος.  

 

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

ή/και διευκρίνιση».  

 

«Πράξη 17/ 03.7.2019 

Στην Αθήνα, σήμερα, την τρίτη (3η) Ιουλίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00 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. 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. ως και το αναπληρωματικό μέλος κ. Ισαβέλα Τσιαντούλα, αποσπασμένη 

εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους 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. 
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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  των  προσφορών   με  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής, των 

τεχνικών και οικονομικών προσφορών  των συμμετεχόντων  της υπ΄αριθμόν πρωτ. 5268/6.6.2019  

(ΑΔΑ: ΨΨΘΦΟΞΛΔ-Ν1Λ, ΑΔΑΜ: 19PROC005069534 2019-06-06)  πρόσκλησης  με κριτήριο 

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

Αναδόχου/-ων για την προμήθεια αναλωσίμων/γραφικής ύλης/εκπαιδευτικών παιχνιδιών 

νηπιαγωγείου, έντυπου και ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο 

πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανόπαιδων στα 

Νηπιαγωγεία της Θράκης» με MIS5003740. 

Η σχετική σύμβαση υποδιαιρείται, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η 

ανωτέρω πρόσκληση , στα κάτωθι τμήματα: 

Τμήμα Α: «Προμήθεια αναλωσίμων/γραφικής ύλης/εκπαιδευτικών παιχνιδιών» 

Τμήμα Β: «Προμήθεια έντυπου και ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού» 

Τμήμα Γ: «Αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού» 

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη αυτής ότι στο 

πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 5268/6.6.2019  (ΑΔΑ: ΨΨΘΦΟΞΛΔ-Ν1Λ, ΑΔΑΜ: 

19PROC005069534)   με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, υπεβλήθησαν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 

(Δευτέρα 24.06.2019 και ώρα 15:00 μ.μ.), όπως αυτή παρατάθηκε με το υπ΄αρ. πρωτ. 

5602/14.06.2019 (ΑΔΑ: ΨΦΒΘΟΞΛΔ-ΖΣΒ και ΑΔΑΜ: 19PROC005118908 2019006-14)έγγραφο του 

Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων της Αναθέτουσας Αρχής και των παρασχεθεισών 

διευκρινίσεων επ΄αυτής (πρόσκλησης ) προσφορές από δύο (2) υποψηφίους αναδόχους ως εξής: 

1.         «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», (Αρ. Πρωτ.: 5871/20-6-2019) με έδρα την Αραβησσό 

Γιαννιτσών, ΤΘ 85, ΤΚ 581 00, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

2.      «Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ O.Ε. – ΝΕΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ» (Αρ. Πρωτ.: 6136/24-6-2019) με έδρα την 

Αθήνα, επί της οδού Βαθέος 20, ΤΚ 115 22 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, 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 

1-2 και μονογραφήθηκαν, στο εξωτερικό μέρος αυτών, ενώ, στη συνέχεια, ο Πρόεδρος επεσήμανε 

ότι θα αποσφραγιστούν οι ενιαίοι φάκελοι των προσφορών των ανωτέρω υποψηφίων αναδόχων 

της προκηρυχθείσας πρόσκλησης, θα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους, καθώς και η 

πληρότητα των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, κατά τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση. 

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι και οι εσωτερικοί φάκελοι, μετά την αποσφράγισή τους λάμβαναν τους 

ανωτέρω αύξοντες αριθμούς ανά υποψήφιο ανάδοχο. 

Κατόπιν η  Επιτροπή, προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ανά Τμήμα ως 

ακολούθως: 

Τμήμα Α: «Προμήθεια αναλωσίμων/γραφικής ύλης/εκπαιδευτικών παιχνιδιών», έχουν 

καταθέσει  προσφορές και οι δύο  ως άνω υποψήφιοι ανάδοχοι: 

1.       «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», (Αρ. Πρωτ.: 5871/20-6-2019) με έδρα τα Γιαννιτσά, στην 

Αραβησσό Γιαννιτσών, ΤΘ 85, ΤΚ 581 00, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

2.       «Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ O.Ε. – ΝΕΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ» (Αρ. Πρωτ.: 6136/24-6-2019) με έδρα την 

Αθήνα, επί της οδού Βαθέος 20, ΤΚ 115 22 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

Έτσι η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της υπό στοιχείο (1) υποψήφιας 

αναδόχου εταιρίας και διαπίστωσε εντός αυτού την ύπαρξη δύο ανεξάρτητων σφραγισμένων 

φακέλων με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και ως εκ τούτου πληρούνται στο πρόσωπο της 
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υποψήφιας αναδόχου εταιρίας οι προϋποθέσεις της παρ. 6  της οικείας πρόσκλησης. Οι φάκελοι 

αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό 1 και μονογραφήθηκαν εξωτερικά και, στη συνέχεια, η 

Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εντός 

του οποίου υπήρχε για το Τμήμα Α: «Προμήθεια αναλωσίμων/γραφικής ύλης/εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών» (α) η από 19/6/2019 τεχνική προσφορά, συνοδευόμενη με βεβαίωση γενικών τεχνικών 

προδιαγραφών για τα προσφερόμενα  είδη και το Toner-Drum, (β) το υπ’ αριθμ. 2994/14-06-2019 

πιστοποιητικό εγγραφής της ως άνω εταιρίας στα μητρώα του Επιμελητηρίου  Πέλλας  από το 

οποίο προκύπτουν οι δραστηριότητες της εταιρείας αλλά και η ταμειακή τακτοποίηση αυτής  προς 

το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ, με σκοπό την απόδειξη της  απαίτησης  της παρ. Α1 της οικείας πρόσκλησης (γ) 

το υπ’ αριθμ. 129563/19-4-2019 αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για τη Δέσποινα Τεκτερίδου, 

εκδοθέν  από την Γενική Δ/νση Διοίκησης Δικαιοσύνης Διεθνών Νομικών Σχέσεων & Ανθρώπινων 

Δικαιωμάτων/Τμήμα Ποινικού Μητρώου & Απονομής Χάριτος  το Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (δ) το υπ’ αριθμ. 53319/15-4-2019 αντίγραφο Ποινικού 

Μητρώου για την Ευαγγελία Τεκτερίδου, εκδοθέν  από την Εισαγγελία Πρωτοδικών 

Θεσσαλονίκης/Τμήμα Ποινικού Μητρώου (ε) το υπ’ αριθμ. 3498/15-4-2019 αντίγραφο Ποινικού 

Μητρώου για τον Στέργιο Μπόλλα, εκδοθέν  από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Γιαννιτσών/Τμήμα 

Ποινικού Μητρώου  (στ)    το υπ’ αριθμ. 3504/15-4-2019 αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για τον 

Βασίλειο Καφετζάκη, εκδοθέν  από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Γιαννιτσών /Τμήμα Ποινικού 

Μητρώου (ζ) το υπ’ αριθμ. 66830335/10-06-2019 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το 

Δημόσιο της ως άνω εταιρίας, εκδοθέν από την ΑΑΔΕ (η) την υπ’ αριθμ. 262468/23-5-2019 

βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ της  Δ/νσης Εφαρμογών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (θ) την υπ’ αριθμ. 324312/14-03-2019 βεβαίωση Ασφάλισης στα Μητρώα ΕΦΚΑ της 

Δέσποινας Τεκτερίδου, εκδοθείσα  από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης  (ι) την υπ’ αριθμ. 323871/14-03-2019 βεβαίωση Ασφάλισης στα Μητρώα 

ΕΦΚΑ της Ευαγγελίας Τεκτερίδου, εκδοθείσα  από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (κ) την από 19/06/2019 Υπεύθυνη Δήλωση της Δέσποινας Τεκτερίδου , 

συμπληρωμένη με το περιεχόμενο της παρ. Α4 της οικείας  πρόσκλησης  (κα) το υπ’ αριθμ. 330/19-

6-2019 Πρακτικό Συνεδρίασης Δ.Σ. της ως άνω εταιρίας (κβ) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 

841696.1216328/14-06-2019 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, εκδοθέν από το Γ.Ε.ΜΗ. / 

Τμήμα Μητρώου του Ε.Β.Ε.Α., εμφαίνον την καταχώριση της εταιρίας στα οικεία μητρώα (κγ) την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 1182662/1-6-2018 Ανακοίνωση της ως άνω εταιρίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

(κδ) το υπ’ αριθμ. 841696.1216236/14-6-2019 Γενικό Πιστοποιητικό, , εκδοθέν από το Γ.Ε.ΜΗ. / 

Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου Πέλλας, εμφαίνον την καταχώριση της εταιρίας στα οικεία 

μητρώα (κε) την υπ’ αριθμ. 48/9-1-2013 Ανάκληση και μεταφορά δεδομένων στο Γ.Ε.Μ.Η. 

στοιχείων της ως άνω ανώνυμης εταιρίας (κστ) την υπ΄ αριθμ. 682359.976792/12-9-2018  Γ.Ε.ΜΗ  

κωδικοποίηση του καταστατικού (κζ) το υπ’ αριθμ. 6617/21-11-1995 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ & Ε.Π.Ε. ως και 

τεύχος καταχώρησης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 

αντίστοιχα) εμφαίνοντα τη καταχώριση της ανωτέρω εταιρίας. 

Έτσι, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των οριζόμενων στις παρ. Α1 έως Α5 

(δικαιολογητικά συμμετοχής)  ως και της παρ. 6 Α (τεχνική προσφορά)  της οικείας πρόσκλησης. 

Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι τα μέλη της Επιτροπής, έθεσαν την υπογραφή τους στα ως άνω 

έγγραφα και δη σε κάθε φύλλο χωριστά. 

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

προσφέρει για την εκτέλεση του έργου (ΤΜΗΜΑ Α΄.) όπως αυτό περιγράφεται, ειδικώς και 

λεπτομερώς, στην οικεία πρόσκληση στο ποσό των έξι χιλιάδων τετρακοσίων έξι ευρώ και δεκαέξι 

λεπτών (6.406,16€) με ΦΠΑ, ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου 

των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) με ΦΠΑ. 
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Σελ. 5 από 6. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε για το Τμήμα Α: «Προμήθεια αναλωσίμων/γραφικής 

ύλης/εκπαιδευτικών παιχνιδιών» τον ενιαίο φάκελο της δεύτερης υποψήφιας αναδόχου εταιρίας 

με την επωνυμία: «Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ O.Ε. – ΝΕΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ» (Αρ. Πρωτ.: 6136/24-6-2019) με 

έδρα την Αθήνα, επί της οδού Βαθέος 20, ΤΚ 115 22 (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ), νόμιμα εκπροσωπούμενης, 

και διαπίστωσε εντός αυτού την ύπαρξη τριών ανεξάρτητων σφραγισμένων φακέλων με την 

ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και ως εκ τούτου πληρούνται στο πρόσωπο της 

υποψήφιας αναδόχου εταιρίας οι προϋποθέσεις της  παρ. 6  της οικείας πρόσκλησης . Οι φάκελοι 

αριθμήθηκαν με τον α.α.(2). και μονογραφήθηκαν εξωτερικά. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εντός του 

οποίου υπήρχε (α) το υπ’ αριθμ. 5385/18-06-2019 πιστοποιητικό εγγραφής της ως άνω εταιρίας 

στα μητρώα  του Ε.Β.Ε.Α. με καταχωρημένες  τις  δραστηριότητες της εταιρείας και με σκοπό την 

πλήρωση της παρ. 6 Α(1) της οικείας πρόσκλησης  (β) το υπ’ αριθμ. 181932/13-5-2019 αντίγραφο 

Ποινικού Μητρώου για τη Γεωργία Οικονόμου, εκδοθέν  από την Εισαγγελία Πρωτοδικών 

Αθηνών/Τμήμα Ποινικού Μητρώου  (γ) το υπ’ αριθμ. 181960/13-5-2019 αντίγραφο Ποινικού 

Μητρώου για τον Παναγιώτη Οικονόμου, εκδοθέν  από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών/Τμήμα 

Ποινικού Μητρώου (δ) το υπ’ αριθμ. 66886383/20-06-2019 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη 

προς το Δημόσιο της ως άνω εταιρίας, εκδοθέν από την ΑΑΔΕ (ε) την υπ’ αριθμ. 33401/22-1-2019 

βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ της  Δ/νσης Εφαρμογών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (στ) την από 14-06-2019 βεβαίωση Ασφάλισης στα Μητρώα ΕΦΚΑ του Παναγιώτη 

Οικονόμου από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  (ζ) την 

από 14-06-2019 βεβαίωση Ασφάλισης στα Μητρώα ΕΦΚΑ της Γεωργίας Οικονόμου από το 

Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (η) την από 18/06/2019 

Υπεύθυνη Δήλωση του Παναγιώτη Οικονόμου, συμπληρωμένη σύμφωνα με το περιεχόμενο της 

παρ. 6 Α4 της οικείας πρόσκλησης (θ) το από 22-9-2010 κωδικοποιημένο καταστατικό της  

υποψήφιας αναδόχου εταιρείας (ι) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 23564/2013 Πιστοποιητικό Μεταβολών, 

εκδοθέν  από το Πρωτοδικείο Αθηνών /  Τμήμα Εταιρειών  και Σωματείων (κ) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 

842010/1216697/19-6-2019 Γενικό Πιστοποιητικό της ως άνω εταιρίας, εκδοθέν από  το Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο/Ηπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ/Ε.Β.Ε.Α.  (κα) το υπ’ αριθμ. 841696.1216236/14-6-2019 Γενικό 

Πιστοποιητικό, εκδοθέν από το Γ.Ε.ΜΗ. / Τμήμα Μητρώου του Ε.Β.Ε.Α., εμφαίνον την καταχώριση 

της εταιρίας στα οικεία μητρώα. 

Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι τα μέλη της Επιτροπής, έθεσαν την υπογραφή τους στα ως άνω 

έγγραφα και δη σε κάθε φύλλο χωριστά. 

Συνεχίζοντας τις εργασίες της η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εντός 

του οποίου υπήρχε η από 24/6/2019 τεχνική προσφορά, συμπληρωμένη σύμφωνα με τον οικείο 

πίνακα συμμόρφωσης της πρόσκλησης. 

Έτσι η επιτροπή διαπίστωσε την πληρότητα αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω 

πρόσκληση και μονόγραψε  κάθε  φύλλο αυτής. 

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 πρόσκληση, το ποσό των έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι ενός λεπτών 

(6.368,21€) με ΦΠΑ., ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου των επτά 

χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) με ΦΠΑ. 

Για το Τμήμα Β: Τμήμα Β: «Προμήθεια έντυπου και ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού»,  δεν έχουν 

κατατεθεί προσφορές 

Για το Τμήμα Γ: Τμήμα Γ: «Αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού», ομοίως, δεν έχουν κατατεθεί 

προσφορές . 
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Σελ. 6 από 6. 

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

Αρχή (Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.) την κατακύρωση (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ) της ανωτέρω πρόσκλησης: 

για το Τμήμα Α στην υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία, «Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ O.Ε. 

– ΝΕΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ» (Αρ. Πρωτ.: 6136/24-6-2019) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Βαθέος 20, ΤΚ 

115 22 (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ), νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθόσον η υποβληθείσα προσφορά της  είναι 

η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής και επιπρόσθετα ευρίσκεται εντός των 

ορίων του προϋπολογισμού της οικείας πρόσκλησης, ήτοι προσέφερε συνολικά το ποσό των έξι 

χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (6.368,21€) με ΦΠΑ. 

Για το Τμήμα Β και για  Τμήμα Γ της ανωτέρω πρόσκλησης η Επιτροπή, αποφασίζει ομόφωνα όπως 

εισηγηθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή, (Δ.Σ του Ι.Ε.Π) , κατ΄ άρθρο 106 παρ. 1 του ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , τη ματαίωση της διαδικασίας   σύναψης της σύμβασης ή των 

συμβάσεων. 

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 13:30   μ.μ. λύεται η παρούσα  συνεδρίαση 

και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει: 

α) ως έχει το ως άνω Πρακτικό 17/03.07.2019 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών, 

β) την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για το Τμήμα Β και 

διαπραγμάτευση για το Τμήμα Γ της υπ’ αρ. πρωτ. 5268/06.06.2019 (ΑΔΑ: ΨΨΘΦΟΞΛΔ-

Ν1Λ, ΑΔΑΜ: 19PROC005069534) πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:30, 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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