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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5754/04-09-2017 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 34/01-09-2017 

Σήμερα 1 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:15, 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.: Κώστας 

Βρατσάλης και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και 

Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μαρία Τριανταφυλλίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός 

στο Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση του με αριθμ. 11/31-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών σχετικά με την έγκριση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του υποψηφίου αναδόχου του υπ’ αριθμ. πρωτ. 3501/06-06-2017 

Συνοπτικού Διαγωνισμού (Αρ. Διακήρυξης 03/2017): «Υπηρεσίες Τεχνικού 

Συμβούλου για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020» της Πράξης 

«Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής», Υποέργο 3 (ΑΔΑ: 

ΨΜΣ5ΟΞΛΔ-81Ω)π 

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

Ιωάννης Μπαθιανάκης, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας 

και του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων, έχει καταθέσει προς έγκριση την 

παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 1518/31-08-2017): 

«Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. 11/31-08-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών σχετικά με την έγκριση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του υποψηφίου 
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αναδόχου του υπ’ αρ. πρωτ. 3501/06-06-2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού (Αρ. Διακήρυξης 

03/2017, ΑΔΑ: ΨΜΣ5ΟΞΛΔ-81Ω): «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποβολή 

προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020» της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής», Υποέργο 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρωπίνου 

δυναμικού, εκπαίδευση και διά βίου μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ 2014-2020): 

ΠΡΑΞΗ 11/31.08.2017 

 Στην Αθήνα, σήμερα, την  τριακοστή πρώτη (31η) Αυγούστου 2017, ημέρα της εβδομάδας 

Πέμπτη και ώρα 14:00  στα γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και 

 στον ένατο (9ο) 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 κλ. ΠΕ13, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) , η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 24/08-06-2017 

Πράξη του ΔΣ του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  με την υπ’ αριθμόν 

3593/09.06.2017  Απόφαση του Αντιπροέδρου του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: ΨΗΩΧΟΞΛΔ-665).  

 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής κ. Ελένη Καραγιάννη, 

Εισηγήτρια του Ι.Ε.Π. και κ. Νικόλαος Γραμμένος Σύμβουλος Γ’ του Ι.Ε.Π.  

 

 Χρέη γραμματέα άσκησε η κ. Μερόπη Πανταζίδου, 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, όπως ισχύει, προχώρησε στις εργασίες της και 

ειδικότερα στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι: 

 Την αποσφράγιση του φακέλου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 

υποψήφιου αναδόχου στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του συνοπτικού 

διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 3501/06-06-2017, αρ. διακήρυξης 03/2017) με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την υλοποίηση του έργου 

«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020» της 

Πράξης «Τεχνική βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» του Επιχειρησιακού 

προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από 

εθνικούς πόρους ΕΣΠΑ 2014-2020, προϋπολογισμένης δαπάνης μέχρι του ποσού των 

59.000,00 ευρώ (πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ.  

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, άρχισε η συζήτηση του θέματος επί της ημερήσιας διάταξης. 

Ο κ. Πρόεδρος, αφού πήρε τον λόγο, είπε τα εξής:  Σας γνωρίζω ότι το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την 

υπ’ αριθμόν 29/20-07-2017 Πράξη του (αρ. πρωτ. 4724/20-07-2017 και ΑΔΑ: Ω1ΒΛΟΞΛΔ-

75Σ) αποφάσισε ότι ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει  κατακύρωση του 

συνοπτικού διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 3501/06-06-2017, αρ. διακήρυξης 03/2017) είναι η 

εταιρεία με την επωνυμία «AQS Advanced Quality Services Ltd. (πλήρης τίτλος 

ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε.Π.Ε)», νόμιμα εκπροσωπούμενη, καθόσον 

προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας-τιμής για την υλοποίηση του ως άνω έργου. Ως εκ τούτου η Επιτροπή, 

στην παρούσα διαδικασία, θα προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 
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κατακύρωσης του ανωτέρω υποψήφιου αναδόχου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις 

διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147) ως και στην οικεία διακήρυξη. 

Ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης καταχωρήθηκε ως εισερχόμενο έγγραφο στο 

πρωτόκολλο του Ι.Ε.Π. την 21η/08/2017, με αριθμό 5453, ήτοι εντός της προθεσμίας των 

δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων 

(σχετικό το από 26/7/2017 ηλεκτρονικό μήνυμα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 

21η/08/2017) και ως εκ τούτου, νομίμως και προσηκόντως, ο ως άνω ανάδοχος συμμετέχει 

στην παρούσα διαδικασία. Ακολούθως, αποσφραγίστηκε ο φάκελος των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και κάθε έγγραφο αυτού και ανά φύλλο μονογράφτηκε από τα μέλη της 

Επιτροπής και διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των οριζομένων στην παρ. 15 

με τίτλο «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» και στο οικείο κεφάλαιο «Τα  ημεδαπά νομικά 

πρόσωπα» της υπ’ αριθμόν 3/2017 διακήρυξης. 

 

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο 

του Ι.Ε.Π. την έγκριση των δικαιολογητικών του εν λόγω υποψηφίου και την κατακύρωση 

του συνοπτικού διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 3501/06-06-2017) με σφραγισμένες προσφορές, 

καθόσον προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την υλοποίηση του έργου  

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

«AQS Advanced Quality Services Ltd.  

(πλήρης τίτλος ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

Ε.Π.Ε)» 

ΑΦΜ 095570589 

ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
29.988,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 
37.185,12€ 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 15:00 μ.μ. μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η 

Επιτροπή περάτωσε τις εργασίες της, αφού συνέταξε την παρούσα πράξη, η οποία 

υπογράφεται ως ακολούθως: …» 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το Πρακτικό 11/31-08-2017 της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών σχετικά με την έγκριση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του υποψηφίου αναδόχου του υπ’ αριθμ. πρωτ. 3501/06-06-2017 

Συνοπτικού Διαγωνισμού (Αρ. Διακήρυξης 03/2017): «Υπηρεσίες Τεχνικού 

Συμβούλου για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020» της Πράξης 

«Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής», Υποέργο 3 (ΑΔΑ: 

ΨΜΣ5ΟΞΛΔ-81Ω), ομόφωνα, αποφασίζει: 

α. την έγκριση των δικαιολογητικών του υποψηφίου αναδόχου και την 

κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού στον ανάδοχο «AQS Advanced Quality 

Services Ltd. (πλήρης τίτλος ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε.Π.Ε)», 

ΑΦΜ.: 095570589, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, καθόσον προσέφερε την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για 
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την υλοποίηση του έργου, ήτοι τριάντα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ 

και δώδεκα λεπτά (37.185,12€) και 

β. την ανάθεση και την υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία ανάδοχο «AQS 

Advanced Quality Services Ltd» για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικού 

Συμβούλου για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020» της 

προαναφερόμενης Πράξης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:30, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Γεράσιμος Κουζέλης  Μαρία Τριανταφυλλίδου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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