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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 8353/08-12-2017 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 50/07-12-2017 

Σήμερα 7 Δεκεμβρίου 2017, 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.: Κώστας Βρατσάλης 

και Γεωργία Φέρμελη. 

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

Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Εισήγηση για επαναπροκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τα 

κλιματιστικά μηχανήματα των γραφείων του Ι.Ε.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.: 2626/05-12-2017): 

«Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 5925/11.09.2017 (ΑΔΑ:6ΗΟ9ΟΞΛΔ-ΒΨΕ) απόφαση Δ.Σ. περί έρευνας αγοράς 

για την επισκευή δύο (2)  ανεμιστήρων κεντρικών κλιματιστικών μηχανημάτων. 
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2. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αρ. πρωτ. 5955/12.09.2017 και ΑΔΑ: ΨΕΟΗΟΞΛΔ-ΔΟ3) 

με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850,00€) για 

την επισκευή δύο (2)  ανεμιστήρων κεντρικών κλιματιστικών μηχανημάτων. 

3. Την υπ’ αρ. 43/19-10-2017 (αρ. πρωτ. 7395/01.11.2017 και ΑΔΑ:6ΗΟ9ΟΞΛΔ-ΒΨΕ) απόφαση 

Δ.Σ. περί έγκρισης α) επισκευής πέντε (5) ψυκτικών κυκλωμάτων β) συντήρησης κεντρικών 

κλιματιστικών μηχανημάτων και γ) δέσμευσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων 

ογδόντα δύο ευρώ (4.482,00€) για τις ανωτέρω εργασίες. 

4. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αρ. πρωτ. 7644/08.11.2017 και ΑΔΑ: 7ΗΒ7ΟΞΛΔ-4ΨΡ) 

με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων 

ογδόντα δύο ευρώ (4.482,00€) για την κάλυψη των δαπανών α. επισκευής πέντε ψυκτικών 

κυκλωμάτων και β. συντήρησης των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του συστήματος 

κλιματισμού του κτιρίου που στεγάζεται το Ι.Ε.Π. σε βάρος της πίστωσης του Τακτικού 

Προϋπολογισμού του Προϋπολογισμού του Ι.Ε.Π. του οικονομικού έτους 2017, του 

λογαριασμού 62.07 «Επισκευές και συντηρήσεις». 

 

Σε συνέχεια της υπ. αρ. 43/19-10-2017 (αρ. πρωτ. 7395/01.11.2017 και ΑΔΑ: 6ΗΟ9ΟΞΛΔ-ΒΨΕ) 

απόφασης του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι αρχικά ζητήθηκε να αποσταλούν προσφορές 

έως την Παρασκευή 24.11.2017 και ώρα 15:00. Η ανωτέρω πρόσκληση αναρτήθηκε στην 

ιστοσελίδα του φορέα και κοινοποιήθηκε και σε εταιρίες του χώρου. Έως και τις 24.11.2017 δεν 

είχαν υποβληθεί προσφορές και ως εκ τούτου πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής δόθηκε 

παράταση έως και την Παρασκευή 1.12.2017 και ώρα 15:00.  

Εν τέλει, υπέβαλε προσφορά μία εταιρία με το υπ’ αρ. πρωτ. 8258/04-12-2017 του ΙΕΠ. Η εν λόγω 

προσφορά δε γίνεται δεκτή, καθότι αφενός υπεβλήθη εκπρόθεσμα (Παρασκευή 01.12.2017 και 

ώρα 18:04) και αφετέρου απουσιάζει η φορολογική ενημερότητα.  

Ως εκ τούτου, εισηγούμαστε την επαναπροκήρυξη της εν λόγω πρόσκλησης με τις ίδιες 

προδιαγραφές και με προθεσμία υποβολής προσφορών τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης, δεδομένου ότι το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 

του 2017, καθώς η συνολική δαπάνη καλύπτεται από τον τακτικό Προϋπολογισμό του 2017 του ΙΕΠ. 

Η σχετική απόφαση Δ.Σ./Ι.Ε.Π. θα αναρτηθεί αφενός στην ιστοσελίδα του φορέα και αφετέρου στον 

σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο: https://diavgeia.gov.gr, δυνάμει των διατάξεων του Ν. 

3861/2010 περί της εφαρμογής του προγράμματος «Δι@ύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

και στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» δυνάμει των Ν. 4013/2011, Ν. 

4155/2013 καθώς και του Ν. 4281/2014, όπως ισχύουν. 

Στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή/και διευκρίνιση.  

 

Συνημμένα:  

1. Η υπ’ αρ. πρωτ. 8258/04-12-2017 του ΙΕΠ προσφορά της εταιρίας «Energy Pro» Παναγιώτης 

Βουτσίδης». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα, 

αποφασίζει να εγκρίνει την επαναπροκήρυξη της εν λόγω πρόσκλησης με τις ίδιες 

προδιαγραφές και με προθεσμία υποβολής προσφορών τριών (3) εργάσιμων ημερών 
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από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης, δεδομένου ότι το έργο πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί εντός του 2017, καθώς η συνολική δαπάνη καλύπτεται από τον τακτικό 

Προϋπολογισμό του 2017 του ΙΕΠ. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 12:20, 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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