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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1643/14-02-2020 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 8/13-02-2020 

Σήμερα, 13 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, 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. Ιωάννη Αντωνίου. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. 

κ. Γεώργιος Μπαραλής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ζωή Γείτονα, 

Αναστάσιος Εμβαλωτής, Νικόλαος Μαρίνης και Ανδρονίκη Χαριτωνίδου. 

Απουσιάζει η κ. Χρυσούλα Σοφιανοπούλου. 

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. 03/29.01.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 658/22.01.2020 

(ΑΔΑ: 6ΤΨ9ΟΞΛΔ-0ΟΣ, ΑΔΑΜ: 20PROC006187282) Πρόσκληση υποβολής 

προσφοράς για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς- Οριστική κατακύρωση 

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

Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών, έχει 

καταθέσει προς έγκριση το Πρακτικό 03/29.01.2020 της Επιτροπής για την υπ’ αρ. πρωτ. 

658/22.01.2020 (ΑΔΑ: 6ΤΨ9ΟΞΛΔ-0ΟΣ, ΑΔΑΜ: 20PROC006187282) Πρόσκληση υποβολής 

προσφοράς για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (αρ. πρωτ.: 406/06-02-2020): 

«ΠΡΑΞΗ   3/29.01.2020 

 Στην Αθήνα, σήμερα, την εικοστή ενάτη (29η) Ιανουαρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και 

ώρα 14:00 στα γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και στον έβδομο (7ο) όροφο 

αυτού, επί της οδού Τσόχα, αριθ. 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 
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συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 39/26-09-2019 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμόν 10014/01-10-2019 (ΑΔΑ: Ω22ΚΟΞΛΔ-ΡΞ2) απόφαση του 

Προέδρου του Ι.Ε.Π..  

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος τα τακτικά μέλη: κ. Παρασκευή Τρούκη, Προσωπικό Ι.Ε.Π. και κ. 

Μιχαήλ Ασημαντώνης, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.. 

Χρέη γραμματέα άσκησε η κ. Φωτεινή Παπαδοπούλου, 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, προχώρησε στις εργασίες της και ειδικότερα στο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, ήτοι: 

  

Την αποσφράγιση και τον έλεγχο των φακέλων των προσφορών  της συμμετέχουσας   στην με αριθμό 

πρωτ. 658/22.01.2020 πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάληψη του έργου της «παροχής 

υπηρεσιών ταχυμεταφοράς», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 και με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. 

  

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

αριθμόν 3/16.01.2020 (αρ. πρωτ. 438/17.01.2020, ΑΔΑ: 6ΞΓ4ΟΞΛΔ-1Υ6) απόφασή του το Δ.Σ. του 

Ι.Ε.Π. ενέκρινε τη διενέργεια έρευνας αγοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής 

υπηρεσιών ταχυμεταφοράς στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιμόρφωση 

Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ: 5008057, με κριτήριο 

αξιολόγησης της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη, βάσει τιμής. 

Έως την καταληκτική ημερομηνία (28.01.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00) υποβολής προσφορών 

και όπως ειδικότερα αναφέρεται στην οικεία πρόσκληση υπεβλήθη προσφορά από έναν (01) 

υποψήφιο ανάδοχο ως εξής: 

1. F.I.S. COURIER SERVICES ΙΚΕ (αρ. πρωτ. 934/27-01-2020) με έδρα το Ηράκλειο Αττικής, επί της 

οδού Κωστή Παλαμά, αριθμ. 9, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είχε υποβάλει την προσφορά του εμπρόθεσμα και 

κατά τον προσήκοντα τρόπο, ακολούθως, ο φάκελος αριθμήθηκε με τον αύξοντα αριθμό 1 και 

μονογραφήθηκε στο εξωτερικό μέρος αυτού, ενώ, στη συνέχεια, ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι θα 

αποσφραγιστεί ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς του ανωτέρω υποψηφίου αναδόχου της 

προκηρυχθείσας πρόσκλησης, θα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής του, καθώς και η 

πληρότητα της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση. 

Έτσι η Επιτροπή αποσφράγισε τον ενιαίο «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» για: «Παροχή υπηρεσιών 

ταχυμεταφοράς» και διαπίστωσε την ύπαρξη εντός αυτού των: Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,  Β. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  προσκομίσθηκαν τα ακόλουθα: 

1.        Βεβαίωση  περί εγγραφής στο μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ-Γενική άδεια 

παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (έγκυρη βεβαίωση μέσω διαδικτυακής εφαρμογής ΕΕΤΤ βάσει 

ΦΕΚ 1700/Β/10-07-2013-ημερομηνία έκδοσης αντιγράφου: 20/02/2017) 

2.       Οι από 27/01/2020 Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 των νόμιμων εκπροσώπων της 

υποψήφιας αναδόχου εταιρείας, κ. Μοσχοπούλου Ελισάβετ Ευδοξία και κ. Μοσχόπουλο Κύριλλο 

συμπληρωμένες, κατά το περιεχόμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση. 

ΑΔΑ: ΩΕΥ4ΟΞΛΔ-6ΕΝ





Σελ. 3 από 3. 

Όσον αφορά την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ο υποψήφιος ανάδοχος προσκόμισε συμπληρωμένο τον 

πίνακα της Τεχνικής Προσφοράς καθώς και Πίνακα πέντε σελίδων (5) του εθνικού του δικτύου ως 

στοιχείο τεκμηρίωσης αυτής, βάσει των όσων ορίζει η αναθέτουσα αρχή στη σχετική πρόσκληση. 

Τέλος, προσκομίσθηκε συμπληρωμένος ο πίνακας της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, όπου 

αναγράφονται ευκρινώς οι τιμές για καθεμία από τις ομάδες υπηρεσιών χωρίς Φ.Π.Α.. 

Στο σημείο αυτό τα μέλη της Επιτροπής μονόγραψαν κάθε φύλλο των ανωτέρω δικαιολογητικών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα, όπως εισηγηθεί στο Δ.Σ της 

Αναθέτουσας Αρχής, ότι η υποψήφια ανάδοχος εταιρεία με την επωνυμία «F.I.S. COURIER SERVICES 

ΙΚΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενης, πληροί τους όρους της οικείας πρόσκλησης καθόσον η οικονομική 

της προσφορά ευρίσκεται εντός του προϋπολογισμού (έως εξαντλήσεως του ποσού δύο χιλιάδων 

πεντακοσίων ευρώ [2.500,00€] μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή έως την λήξη της Πράξης) του υπό 

διακήρυξη έργου και ως εκ τούτου την οριστική  κατακύρωση στην υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με 

την επωνυμία «F.I.S. COURIER SERVICES ΙΚΕ» με έδρα το Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Κωστή 

Παλαμά, αριθ. 9, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

 

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 14:30 μ.μ. λύεται η συνεδρίαση και 

υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής:  …». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει: 

α. το Πρακτικό 03/29.01.2020 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και 

Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 658/22.01.2020 (ΑΔΑ: 6ΤΨ9ΟΞΛΔ-0ΟΣ, 

ΑΔΑΜ: 20PROC006187282) Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών 

ταχυμεταφοράς, και  

β. την οριστική κατακύρωση στην υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία 

«F.I.S. COURIER SERVICES ΙΚΕ» με έδρα το Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Κωστή Παλαμά, 

αριθ. 9, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:30, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Ιωάννης Αντωνίου  Μάρθα Θωμοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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