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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 7333/31-10-2017 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 44/30-10-2017 

Σήμερα 30 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα 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.: Κώστας Βρατσάλης 

και Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Γεωργία Φέρμελη και Κρυσταλλία 

Χαλκιά-Θεοδωρίδου. 

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. 14/04-09-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών του Ι.Ε.Π. σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

αξιολόγησης του υποψηφίου αναδόχου του υπ’ αριθμ. πρωτ. 5982/13-9-2017 

Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού των 

Πράξεων «Τεχνική βοήθεια του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» με MIS 

5001259 και «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού 

εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

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

Μπαθιανάκης, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας και του Τ.Δ.Σ., 

διαβιβάζει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 2146/25-10-2017): 

 

«Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αρ. πρωτ. 7220/25-10-2017 Εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών του Ι.Ε.Π., με την οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας το υπ’ αρ. 14/24-10-2017 
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Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

αξιολόγησης του υποψηφίου αναδόχου για τον υπ’ αριθμ. πρωτ. 5982/13-9-2017 Συνοπτικό 

Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων» του Υποέργου 1 της 

πράξης «Τεχνική βοήθεια του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» με MIS 5001259 και του 

Υποέργου 1 της πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού 

εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313 που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

το Ευρωπαϊκό κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, ΕΣΠΑ 2014-2020 (υπ’ αρ. 04/2017 

Διακήρυξη, ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ). 

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

πληροφορία ή/και διευκρίνιση: 

 

«ΠΡΑΞΗ 14/24-10-2017 

Στην Αθήνα σήμερα την εικοστή τετάρτη (24η ) Οκτωβρίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και 

ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και στον ένατο (9ο) 

όροφο αυτού, επί της οδού Τσόχα Αναστασίου αριθμός 36, συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από 

πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νικολάου Ράπτη, αποσπασμένου εκπαιδευτικού στο Ι.Ε.Π., 

κλάδου ΠΕ13, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 37/21-9-2017 πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και 

αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμόν 6346/26-9-2017 (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΞΛΔ-

Α9Θ) απόφαση του Αντιπροέδρου του Ι.Ε.Π.. 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος, τα μέλη της Επιτροπής κ. Ελένη Καραγιάννη, Εισηγήτρια του Ι.Ε.Π. 

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

Χρέη γραμματέα άσκησε η κ. Βασιλική Χρύση, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. του κλάδου 

ΠΕ05 και αναπληρώτρια γραμματέας της Επιτροπής, λόγω κωλύματος της τακτικής γραμματέως 

κ. Ελισάβετ Αναστασοπούλου. 

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 ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης (πληρότητα τεχνικής και 

οικονομικής προσφοράς) της συμμετέχουσας εταιρίας στο συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 

5982/13-9-2017 (ΑΔΑ: 7ΥΞΚΟΞΛΔ-4ΑΒ) με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης τη 

χαμηλότερη οικονομική προσφορά άνευ Φ.Π.Α. για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την 

«Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων» του Υποέργου 1 της πράξης «Τεχνική 

βοήθεια του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» με MIS 5001259 και του Υποέργου 1 της 

πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με 

MIS 5001313 που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό κοινωνικό 

Ταμείο και από εθνικούς πόρους, ΕΣΠΑ 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού δεκαεπτά 

χιλιάδων εβδομήντα εννέα ευρώ και έξι λεπτών (17.079,06 €). 

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε το λόγο είπε ότι με την 

υπ’ αριθμόν 13/ 13-10-2017 πράξη της, η παρούσα Επιτροπή, αξιολογώντας την υποβληθείσα 

προσφορά συμμετοχής από τη μοναδική υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία «T.B.S. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο 

«Τ.Β.S. Α.Ε.» με έδρα τη Ν. Σμύρνη Αττικής επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 99 στην 

ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία και κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εγγράφων του 

υποφακέλου με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» διαπίστωσε ότι αυτός ήταν εν μέρει ελλιπής, 

ήτοι δεν είχαν προσκομιστεί τα τεχνικά φυλλάδια για τα είδη 3 και 16, όπως αυτά περιγράφονται 
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στη σχετική διακήρυξη, ούτε υπήρχε αντίστοιχη παραπομπή στις οικείες σελίδες αυτής (τεχνικής 

προσφοράς), παρά τα οριζόμενα στην παρ. 11 εδ. 2 της προαναφερθείσας σχετικής διακήρυξης. 

Ωστόσο, η Eπιτροπή, κατά την ανωτέρω συνεδρίαση, αποφάνθηκε ομόφωνα, ότι δεν συντρέχει 

περίπτωση αποκλεισμού από το διαγωνισμό της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας δοθέντος ότι η 

μη προσκόμιση αυτών θεραπεύεται, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ.2 του αρ. 102 του 

ν.4412/2016 με την πρόσκληση, μέσω του αρμόδιου τμήματος του Ι.Ε.Π., να καταθέσει τα σχετικά 

τεχνικά φυλλάδια για τα είδη (3) και (16) της εν λόγω διακήρυξης, με ταυτόχρονη συμπλήρωση 

των αντίστοιχων στηλών της υποβληθείσας τεχνικής προσφοράς. 

Κατόπιν αυτών, το Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. με το από 17-10-2017 

ηλεκτρονικό του μήνυμα απευθυνόμενο προς την υποψήφια ανάδοχο εταιρεία προσκάλεσε αυτή 

όπως προσκομίσει τα αιτηθέντα, ως άνω στοιχεία, ως την 25η Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15:00μ.μ. 

Η εν λόγω υποψήφια ανάδοχος κατέθεσε στη γραμματεία του Πρωτοκόλλου του Ι.Ε.Π., τον με αρ. 

πρωτ. 7012/18-10-2017 σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ». 

Μετά την ανωτέρω ενημερωτική εισήγηση η Επιτροπή μονόγραψε τον εξωτερικό φάκελο και 

ακολούθως, αποσφράγισε αυτόν μονογράφοντας άμα κάθε σχετικό έγγραφο και ανά σελίδα 

αυτών. 

Από τον ενδελεχή έλεγχο των «Τεχνικών Φυλλαδίων» ως και του πίνακα συμμόρφωσης (Τεχνικών 

Προδιαγραφών) προκύπτει ότι η υποβληθείσα τεχνική προσφορά, είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα 

στην παρ. 11 της υπ’ αρ. 4/17 διακήρυξης. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή, αφού μονόγραψε εξωτερικά τον υποφάκελο με την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποσφράγισε αυτόν, μονόγραψε ανά σελίδα κάθε σχετικό έγγραφο 

και διαπίστωσε ότι η υποβληθείσα προσφορά είναι σύμφωνη με την παρ. 12 της ανωτέρω 

διακήρυξης και το προτεινόμενο αντάλλαγμα για το σύνολο της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 

των δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (16.955,50 €) χωρίς 

Φ.Π.Α. και είκοσι μια χιλιάδων είκοσι τεσσάρων ευρώ και ογδόντα δυο λεπτών (21.024,82 €) με 

Φ.Π.Α. ήτοι εντός του προϋπολογισμού της διακήρυξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα όπως εισηγηθεί στο Δ.Σ. ότι η υποψήφια 

και μοναδική ανάδοχος (προσωρινός ανάδοχος) στην οποία πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του 

συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΠ: 5982/13-9-2017, αριθμός διακήρυξης 4/2017) με σφραγισμένες 

προσφορές συνολικού προϋπολογισμού δεκαεπτά χιλιάδες εβδομήντα εννέα ευρώ και μηδέν έξι 

λεπτά (17.079,06 €) και με κριτήριο  ανάθεσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά άνευ Φ.Π.Α. 

είναι η εταιρεία με την επωνυμία «T.B.S. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «Τ.Β.S. Α.Ε.» με έδρα τη Ν. Σμύρνη Αττικής επί της Λεωφόρου 

Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 99 καθόσον πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 14 της ανωτέρω 

διακήρυξης, ενώ η υποβληθείσα οικονομική προσφορά ευρίσκεται εντός του προϋπολογισμού 

του προκηρυχθέντος έργου.  

Στο σημείο αυτό και ώρα 12:30 μ.μ., μη υπάρχοντος άλλου θέματος για 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, ομόφωνα αποφασίζει να εγκρίνει:  

α. Το Πρακτικό 14/24-10-2017 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και 

ΑΔΑ: ΩΝΝ3ΟΞΛΔ-ΨΕΙ





Σελ. 4 από 4. 

β. την κατακύρωση του συνοπτικού Διαγωνισμού (Αρ. Πρωτ.: 5982/13-9-2017, 

αριθμός διακήρυξης 4/2017) με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού 

προϋπολογισμού δεκαεπτά χιλιάδων εβδομήντα εννέα ευρώ και μηδέν έξι λεπτών 

(17.079,06€) και με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά άνευ 

Φ.Π.Α., στην εταιρεία με την επωνυμία «T.B.S. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «Τ.Β.S. Α.Ε.», με έδρα τη Ν. Σμύρνη 

Αττικής, καθόσον πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 14 της ανωτέρω διακήρυξης, ενώ η 

υποβληθείσα οικονομική προσφορά ευρίσκεται εντός του προϋπολογισμού του 

προκηρυχθέντος έργου.  

 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:20, 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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