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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 8193/01-08-2019 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 32/01-08-2019 

Σήμερα 1 Αυγούστου 2019, 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 Αντιπροέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.) κ. Παύλου Χαραμή. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση τα μέλη του Διοικητικού 

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

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Γεράσιμος Κουζέλης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη. 

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. 19/31.7.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 5268/06.06.2019 

(ΑΔΑ: ΨΨΘΦΟΞΛΔ-Ν1Λ, ΑΔΑΜ: 19PROC005069534) Πρόσκληση υποβολής 

ενδιαφέροντος – Απόφαση κατακύρωσης 

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

Μαρίνα Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, διαβιβάζει 

προς έγκριση το υπ’ αρ. 19/31.07.2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π. 8108/31.07.2019) 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.» (αρ. πρωτ.: 2074/31-07-2019): 

 

«ΠΡΑΞΗ 19/31.07.2019 

Στην Αθήνα, σήμερα, την τριακοστή πρώτη (31η) Ιουλίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:30 

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. Νικόλαου 
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Ράπτη, 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 ΙΕΠ και  το αναπληρωματικό μέλος κ. Ισαβέλα Τσιαντούλα, αποσπασμένη 

εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους κ. Νικολάου Γ ραμμένου. 

 

Χρέη γραμματέα άσκησε   το μέλος της Επιτροπής κ. Ισαβέλα Τσιαντούλα,  λόγω κωλύματος των 

γραμματέων (τακτικής και αναπληρώτριας) που έχουν οριστεί με την ανωτέρω απόφαση.  

  

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  οριστική κατακύρωση  της υπ΄ αριθμόν πρωτ. 5268/6.6.2019 (ΑΔΑ:ΨΨΘΦΟΞΛΔ-Ν1Λ, ΑΔΑΜ: 

19PR0C005069534 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, για το ΤΜΗΜΑ Α΄. «Προμήθεια αναλωσίμων/γραφικής  ύλης/εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών» στην εταιρεία με την επωνυμία «Π.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε-ΝΕΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ», με  έδρα 

την Αθήνα, επί της οδού Βαθέος, αριθ. 20, (Αμπελόκηποι), νόμιμα εκπροσωπούμενης.  

 

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

αριθμόν 27/04.07.2019 (αριθμός πρωτ. 7182/9.7.2019, ΑΔΑ: 67ΔΦΟΞΛΔ-ΙΡΤ)  πράξη του Δ.Σ της 

Αναθέτουσας Αρχής (Ι.Ε.Π) εγκρίθηκε το υπ΄ αριθμόν 17/3.7.2019 πρακτικό της παρούσας επιτροπής 

με την οποία το ως άνω τμήμα της  οικείας πρόσκλησης κατακυρώθηκε προσωρινά στην ως άνω 

εταιρεία. Με την πάροδο  άπρακτης της προθεσμίας των ενστάσεων (καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής αυτών η 15η.07.2019 και  ώρα 15η μ.μ.) και με δεδομένο ότι η προαναφερθείσα πρόσκληση 

δεν προβλέπει την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, άλλως θεωρούνται ως ταυτόσημα τα 

κατατεθέντα ως δικαιολογητικά  συμμετοχής στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, ως εκ τούτου 

η Επιτροπή ομόφωνα, αποφασίζει όπως εισηγηθεί προς το Δ.Σ της Αναθέτουσας Αρχής την 

κατακύρωση (οριστικός ανάδοχος)  της ως άνω πρόσκλησης  για το ΤΜΗΜΑ Α΄ «Προμήθεια 

αναλωσίμων/γραφικής  ύλης/εκπαιδευτικών παιχνιδιών» στην εταιρεία με την επωνυμία 

«Π.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε-ΝΕΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ», με  έδρα την Αθήνα, επί της οδού Βαθέος, αριθμ. 20, 

(Αμπελόκηποι), νόμιμα εκπροσωπούμενης καθόσον η υποβληθείσα οικονομική 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 ευρώ) με Φ.Π.Α. 

 

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 12:00 μ.μ. λύνεται η συνεδρίαση και 

υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής: …». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα, 

αποφασίζει να εγκρίνει:  

1. το υπ’ αρ. 19/31.07.2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π. 8108/31.07.2019) 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. 

2. Την ανάθεση του έργου «Προμήθεια αναλωσίμων/γραφικής ύλης/εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών» στην εταιρεία «Π. Οικονόμου & ΣΙΑ ΟΕ» (αποκαλούμενος στη συνέχεια ο 

Ανάδοχος), που εδρεύει στην οδό Βαθέος 20, Τ.Κ. 115 22, Αμπελόκηποι Αθήνα με Α.Φ.Μ. 

084110310, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, καθώς προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

απόψεως προσφορά, βάσει τιμής.  

Αντικείμενο του έργου της ανάθεσης είναι η προμήθεια και η αποστολή 

αναλωσίμων/γραφικής ύλης/εκπαιδευτικών παιχνιδιών στα νηπιαγωγεία στο πλαίσιο της 

Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα 

Νηπιαγωγεία της Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003740, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

υπ’ αρ. πρωτ. 5268/06.06.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005069534) πρόσκληση και την υπ’ αρ. 

πρωτ. 6136/24.06.2019 προσφορά του Αναδόχου.   

Η διάρκεια του έργου της ανάθεσης ορίζεται από την ημερομηνία απευθείας ανάθεσης 

και ανάρτησης της σχετικής απόφασης Ι.Ε.Π. στο Μητρώο ΚΗΜΔΗΣ, έως τις 30.10.2019. 

Ο προϋπολογισμός του συνόλου του έργου ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων 

τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και εικοσιενός λεπτών (6.368,21€) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24% και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.  

Ειδικότερα στοιχεία ως προς τις επιμέρους υποχρεώσεις του Αναδόχου και την εν γένει 

εφαρμογή της παρούσας ορίζονται στη σύμβαση, η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της 

Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Η σύμβαση αυτή θα στηριχθεί στο τεύχος της 

Πρόσκλησης καθώς και στην προσφορά του Αναδόχου. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 11:00, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Παύλος Χαραμής  Μάρθα Θωμοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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