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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 20087/12-11-2021 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 61/12-11-2021 

Σήμερα, 12 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, 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.: Αναστάσιος 

Εμβαλωτής, Νικόλαος Μαρίνης, Χρυσούλα Σοφιανοπούλου και Ανδρονίκη Χαριτωνίδου. 

Απουσιάζει η κ. Ζωή Γείτονα. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Ειρήνη Βερροιοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 4/10-11-2021 (αρ. πρωτ. εισερχ. 19941/10-11-2021) 

Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, και Αξιολόγησης Προσφορών 

προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., με υποχρέωση χρήσης του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με θέμα την έγκριση  

των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης και οψιγενών μεταβολών 

της προσωρινής αναδόχου για τις ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού με τίτλο : «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής», Αριθμός Ηλεκτρονικής Προσφοράς: 

238375, Αναθέτουσα Αρχή : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Αριθμός 

συστημικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ : 136294,1 

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

Παππάς, Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων, 

διαβιβάζει προς έγκριση το υπ’ αρ. 4/10-11-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών, και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., με 
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υποχρέωση χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για τον 

με αριθμ. Πρωτ. 12742/04-08-2021, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 136294,1 και Α.Δ.ΑΜ: 

21PROC009036924 2021-08-05 (Αρ. Διακήρυξης: 04/2021) (αρ. πρωτ.: 3456/11-11-2021): 

«ΠΡΑΞΗ 4/10-11-2021 

 

Στην Αθήνα σήμερα, 10-11-2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε εξ 

αποστάσεως συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτής, κ. Ευστάθιου Στυλιάρη, 

αποσπασμένου εκπαιδευτικού στο ΙΕΠ, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης 

Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π. η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με το υπ’ 

αριθμ. 44/02-09-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμ. 14002/09-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΤ74ΟΞΛΔ-Α3Υ) απόφαση του Ι.Ε.Π. 

 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος ο Πρόεδρος, Ευστάθιος Στυλιάρης και τα τακτικά μέλη της 

Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος Στουραΐτης, Σύμβουλος Α΄ στο ΙΕΠ και κ. Ελένη Ταράτσα, αποσπασμένη 

εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ. Χρέη γραμματέως άσκησε η κ. Ουρανία Καρύγιαννη, αποσπασμένη 

εκπαιδευτικός που υπηρετεί στο ΙΕΠ. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη συγκρότηση αυτής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 13 

και 14 του Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες 

της, και ειδικότερα στο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης του υποψήφιου οικονομικού 

φορέα, με την επωνυμία «Cosmos Business Systems – Συστήματα πληροφορικής & 

Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία» και με δ.τ. «COSMOS COMPUTERS 

Α.Ε.Β.Ε.» με ΑΦΜ: 094223430, και έδρα επί της οδού Παύλου Μπακογιάννη αρ. 44, ΤΚ 15232, 

Μεταμόρφωση Αττικής στον Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμ. Πρωτ. 12742/04-08-

2021, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 136294,1 και Α.Δ.ΑΜ: 21PROC009036924 2021-08-05 (Αρ. Διακήρυξης: 

04/2021), με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής» και 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’ 

αριθμ. 55/14-10-2021 (αρ. πρωτ. 17666/18-10-2021και ΑΔΑ:ΩΧΞΗΟΞΛΔ-9ΤΘ) Πράξη του Δ.Σ. της 

Αναθέτουσας Αρχής (Ι.Ε.Π.) εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ. 3/07-10-2021 Πρακτικό της παρούσας 

Επιτροπής, κατά τα οποία η ανάθεση του ανωτέρω έργου κατακυρώθηκε προσωρινά στην ως άνω 

εταιρεία, νόμιμα εκπροσωπούμενη. 

 

Η Επιτροπή, παρέλαβε το υπ΄ αρ. πρωτ. 19468/03-11-2021 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, 

Διαγωνισμών και Συμβάσεων της Αναθέτουσας Αρχής (ΙΕΠ), με το οποίο διαβιβάζεται ο υπ’ αρ. 

πρωτ. 19447/03-11-2021 έντυπος φάκελος που περιέχει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης του υποψήφιου οικονομικού φορέα «Cosmos Business Systems – Συστήματα 

πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία» και με δ.τ. 

«COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», για τη σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του ως άνω ανοικτού 

διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού.  

 

Στα κατατεθέντα δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνονται: α) Φορολογική ενημερότητα με ισχύ μέχρι 

19 Νοεμβρίου 2021, β) Υπεύθυνη Δήλωση περί οψιγενών μεταβολών, σύμφωνα με το άρθρο 104 
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του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι έχει επέλθει τροποποίηση στη σύνθεση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα εξελέγη ο κ. Ρίζος Ηλίας, ως νέο μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου και έχουν κατατεθεί τα  νομιμοποιητικά έγγραφα που τεκμηριώνουν την εν λόγω 

μεταβολή. 

Κατόπιν ενδελεχούς μελέτης των δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα «3.2. 

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου» και «3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης» της οικείας Διακήρυξης, για τον Ανοικτό 

Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αριθμ. Πρωτ. 12742/04-08-2021, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 136294,1 

και Α.Δ.ΑΜ: 21PROC009036924 2021-08-05 (Αρ. Διακήρυξης: 04/2021), με τίτλο: «Προμήθεια 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» και κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την επιλογή 

Αναδόχου, η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στο ότι τα κατατεθέντα δικαιολογητικά του προσωρινού 

Αναδόχου πληρούν τις προϋποθέσεις της οικείας Διακήρυξης και εισηγείται τη συνέχιση της 

διαδικασίας. 

Στο σημείο αυτό και ώρα 10:00 η Επιτροπή ολοκλήρωσε 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 ως έχει το ως άνω υπ’ 

αρ. 4/10-11-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, και Αξιολόγησης 

Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., με υποχρέωση χρήσης του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για τον με αριθμ. Πρωτ. 12742/04-08-

2021, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 136294,1 και Α.Δ.ΑΜ: 21PROC009036924 2021-08-05 (Αρ. 

Διακήρυξης: 04/2021). 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:50, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Ιωάννης Αντωνίου  Ειρήνη Βερροιοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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