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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2723/29-03-2019 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 12/28-03-2019 

Σήμερα 28 Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, 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 τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου κ.κ.: Ιωάννης Ρουσσάκης, Αλιβίζος Σοφός και Ελένη Τσίκιζα. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Παύλος Χαραμής, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Γεωργία Φέρμελη. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μάρθα Θωμοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση: α. του υπ’ αρ. 3/27.03.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 1305/14.02.2019 

συνοπτικό διαγωνισμό – απόφαση κατακύρωσης και β. της απευθείας ανάθεσης 

του έργου παροχής υπηρεσιών μετακίνησης 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευανθία-Μαρίνα 

Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, έχει καταθέσει προς 

έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 841/27-03-2019): 

«Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. 3/27.03.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 

και Αξιολόγησης Προσφορών το οποίο αφορά:  

Α. στον υπ’ αρ. πρωτ. 1305/14.02.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004462599, αρ. διακ. 03/2019) συνοπτικό 

διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου: «Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Εκπαίδευση παιδιών 

προσφύγων: Επιμορφωτικές και υποστηρικτικές δράσεις για την ενδυνάμωση της σχολικής 

κοινότητας» και  

Β. στην απευθείας ανάθεση του έργου της παροχής υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής 

συμμετεχόντων στην ημερίδα με θέμα «Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων: Επιμορφωτικές και 

υποστηρικτικές δράσεις για την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας»  
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στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του 

εκπαιδευτικού συστήματος», Δράση 4 «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης 

παιδιών προσφύγων»: 

Πράξη 3 / 27. 3. 2019 

Στην Αθήνα, σήμερα, την εικοστή εβδόμη (27η) Μαρτίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 9:30 

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. Ισαβέλλα 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. 

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 και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, των συμμετεχόντων στον 

συνοπτικό διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης: 03/2019 και ΑΔΑ: 6ΞΥΤΟΞΛΔ-Φ4Α με αριθμό πρωτ. 

1305/14.2.2019 με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου/-ων για την προμήθεια 

γραφικής ύλης και την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας. 

 

Με την έναρξη της διαδικασίας, ο πρόεδρος της επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη αυτής ότι με την υπ’ 

αριθμ. 10/14-03-2019 πράξη του το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 9Ω51ΟΞΛΔ-8ΔΤ)  ενέκρινε την υπ’ αριθμ. 

2/04-03-2019 πράξη της παρούσας επιτροπής με την οποία είχε εισηγηθεί την κατακύρωση 

(Προσωρινοί Ανάδοχοι) της ως άνω διακήρυξης και ανά τμήμα αυτής ως εξής: 

Για το Τμήμα Α: «Συνεδριακό υλικό και υλικό δημοσιοποίησης» στην υποψήφια ανάδοχο εταιρία:  

«CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS MON. IKE» (Αρ. Πρωτ.: 2529/21-3-2019) με έδρα τo 

Hράκλειο Αττικής, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμ. 63, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

Για το Τμήμα Β: «Υπηρεσίες εστίασης (catering)» στην υποψήφια ανάδοχο εταιρία: 

«ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.» (Αρ. Πρωτ.: 2476/20-3-2019) με έδρα την Κόρινθο, στην θέση 

Μπαθαρίστρα, νόμιμα εκπροσωπούμενης, καθόσον πληρούσαν τα κριτήρια της οικείας διακήρυξης. 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι η 

υποψήφια ανάδοχος Μ.Γ. απέστειλε το από 16.3.2019 ηλεκτρονικό μήνυμα στο Τμήμα Προμηθειών 

και Συμβάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, εκφράζοντας αιτιάσεις ως προς τον αποκλεισμό της από την 

διαγωνιστική διαδικασία. Τα μέλη της Επιτροπής, μελετώντας το περιεχόμενο αυτού κρίνουν ότι δεν 

αποτελεί ένσταση, κατά την έννοια του νόμου, προκειμένου να παραπεμφθεί  στην αρμόδια 

Επιτροπή Ενστάσεων και να αποφανθεί επ΄ αυτού. 

Κατόπιν των ανωτέρω το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων απευθυνόμενο στις ως άνω 
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προσωρινούς αναδόχους προσκάλεσε αυτές όπως καταθέσουν εντός προθεσμίας 10 ημερών 

φακέλους με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης κατά τα οριζόμενα στο υπ’ αριθμόν 14 άρθρο της 

οικείας διακήρυξης. 

Συγκεκριμένα η εταιρία «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS MON. IKE» απέστειλε φάκελο 

ο οποίος πρωτοκολλήθηκε με αριθμό πρωτ. Ι.Ε.Π. 2529/21-3-2019. Η Επιτροπή αποσφράγισε τον ως 

άνω φάκελο και μονόγραψε τα συμπεριληφθέντα εντός αυτού δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα εντός 

του φακέλου υπήρχαν τα εξής: 

 Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 775222.1115684/8-3-2019 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης εκδοθέν από 

το Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ/ΕΒΕΑ από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος 

της ανωτέρω εταιρίας. 

 Η υπ’ αριθ. Πρωτ. 127193/15-3-2019 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της ανωτέρω  

εταιρίας, εκδοθείσα από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

 Η υπ’ αριθ. Πρωτ. 1388/26-10-2018 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του νόμιμου 

εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ,  εκδοθείσα από τον Ενιαίο 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

 Το με αριθμό πρωτοκόλλου 91923/7-3-2019 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Τμήματος 

Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. 

 Η υπ’ αριθ. Πρωτ.1811023/20-11-2015 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, εκδοθείσα 

από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε.. 

 Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 1819/7-3-2019 Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του Ε.Β.Ε.Α.. 

 Το υπ΄ αριθ. 66327019/28.2.2019 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, 

εκδοθέν από την Α.Α.Δ.Ε.. 

Η Εταιρία «ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε» ανταποκρινόμενη στο ως άνω μήνυμα της Αναθέτουσας Αρχής, 

απέστειλε φάκελο ο οποίος πρωτοκολλήθηκε με αριθμό πρωτ. Ι.Ε.Π. 2476/20-3-2019. Η Επιτροπή 

αποσφράγισε τον φάκελο και μονόγραψε τα συμπεριληφθέντα εντός αυτού δικαιολογητικά. 

Συγκεκριμένα εντός του φακέλου υπήρχαν:  

 Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4011/7-3-2019 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Τμήματος 

Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου, για την  Κορδαλή Χριστίνα. 

 Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4020/7-3-2019 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Τμήματος 

Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου, για τον Πιετρή Πέτρο. 

 Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4015/7-3-2019 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Τμήματος 

Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου, για τον Πιετρή Θεοφάνη. 

 Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 766366.1102454/22-2-2019 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 

εκδοθέν από το Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Κορινθίας, από το 

οποίο προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρίας. 

 Η υπ’ αριθ. Πρωτ. 302279/8-3-2019 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, εκδοθείσα από 

τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

 Η υπ’ αριθ. Πρωτ. 1535086/24-12-2018 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, εκδοθείσα 

από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

 Η υπ’ αριθ. Πρωτ. 110737/6-3-2019 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της εταιρίας, 

εκδοθείσα από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

 Το υπ’ αριθ. Πρωτ.66327978/28-2-2019 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το 

Δημόσιο, εκδοθέν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Α.Α.Δ.Ε.. 

 Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 105/25-2-2019 Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα του Επιμελητηρίου 

Κορινθίας. 
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 Ο από 13.11.2018 πίνακας προσωπικού της εταιρίας (έντυπο 4). 

 Η από 19.3.2019 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ανωτέρω εταιρείας.  

 

Από την επισκόπηση των ως άνω δικαιολογητικών τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι 

οι προσωρινές ανάδοχες εταιρίες, ήτοι η εταιρία «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS MON. 

IKE» (Αρ. Πρωτ.: 2529/21-3-2019) με έδρα τo Hράκλειο Αττικής, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, 

αριθμ. 63, νόμιμα εκπροσωπούμενη και η εταιρία  «ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.» (Αρ. Πρωτ.: 2476/20-3-

2019) με έδρα την Κόρινθο, στην θέση Μπαθαρίστρα, νόμιμα εκπροσωπούμενη, κατόπιν της 

προσήκουσας σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση προσκομιδής των ως άνω δικαιολογητικών 

εγγράφων, πληρούν τα κριτήρια για την κατακύρωση σε αυτές  του συνοπτικού διαγωνισμού 

(Αριθμός Διακήρυξης: 3/2019) με αριθμό πρωτ. 1305/14.2.2019 και ΑΔΑ: 6ΞΥΤΟΞΛΔ-Φ4Α με 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου/-ων για την προμήθεια γραφικής ύλης και την 

παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας. 

 

Ως προς το ΤΜΗΜΑ Γ΄. «Μετακίνηση και διαμονή συμμετεχόντων» της ανωτέρω διακήρυξης , κατ’ 

εφαρμογή της υπ΄ αριθμόν 10/14.03.2019 απόφασης του Δ.Σ της Αναθέτουσας Αρχής, το Τμήμα 

Προμηθειών και Συμφάσεων, διαβίβασε προς την Επιτροπή, την από 22.03.2019 προσφορά της Ε.Ε 

με την επωνυμία «Γ. ΤΣΟΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Σταδίου, αριθμ. 43, ΑΦΜ 

800352923, Δ.Ο.Υ Α΄. Αθηνών, νόμιμα εκπροσωπούμενη,  η οποία προσφέρει το ποσό  των χιλίων 

διακοσίων πενήντα ευρώ και ενός λεπτού (1.250,01) , το οποίο ευρίσκεται εντός του 

προϋπολογισμού του υπό ανάθεση  έργου, ήτοι στο ποσό των χιλίων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων 

ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (1.334,68) και πληροί τους λοιπούς όρους της οικείας διακήρυξης. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει όπως εισηγηθεί στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (α) την 

οριστική κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού (Αριθμός Διακήρυξης: 3/2019) με αριθμό πρωτ. 

1305/14.2.2019 και ΑΔΑ: 6ΞΥΤΟΞΛΔ-Φ4Α με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου/-ων 

για την προμήθεια γραφικής ύλης και την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας στις εταιρίες: 

Για το Τμήμα Α: «Συνεδριακό υλικό και υλικό δημοσιοποίησης» στην υποψήφια ανάδοχο εταιρία: 

«CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS MON. IKE» (Αρ. Πρωτ.: 2529/21-3-2019) με έδρα τo 

Hράκλειο Αττικής, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμ. 63, νόμιμα εκπροσωπούμενη. 

Για το Τμήμα Β: «Υπηρεσίες εστίασης (catering)» στην υποψήφια ανάδοχο εταιρία: «ΠΙΕΤΡΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.» (Αρ. Πρωτ.: 2476/20-3-2019) με έδρα την Κόρινθο, στην θέση Μπαθαρίστρα, νόμιμα 

εκπροσωπούμενη. 

Για το ΤΜΗΜΑ Γ΄: «Μετακίνηση και διαμονή συμμετεχόντων» της ανωτέρω διακήρυξης , στην Ε.Ε με 

την επωνυμία «Γ. ΤΣΟΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Σταδίου, αριθμ. 43, ΑΦΜ 

800352923, Δ.Ο.Υ Α΄. Αθηνών, νόμιμα εκπροσωπούμενη. 

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 11:00 λύνεται η συνεδρίαση και 

υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής: …». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα: 
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α. αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει το υπ’ αρ. 3/27.03.2019 Πρακτικό της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για: i. τον υπ’ αρ. πρωτ. 

1305/14.02.2019 συνοπτικό διαγωνισμό ii. την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής 

υπηρεσιών μετακίνησης. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 11:30, 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 

ΑΔΑ: 6Π3ΘΟΞΛΔ-4Ω0
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