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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15528/27-01-2023 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 4/26-01-2023 

Σήμερα, 26 Ιανουαρίου 2023, 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. 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 και Χρυσούλα Σοφιανοπούλου. 

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 των υπ’ αρ. 1/20-01-2023 και 2/23-01-2023,  Πρακτικών της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και 

υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., με υποχρέωση χρήσης του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τις ανάγκες του Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 38196/29-12-2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

180824 και ΑΔΑΜ: 22PROC011927436  (Αρ. Διακήρυξης: 08/2022), με τίτλο: 

«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης-μικροβιοκτονίας, 

απεντόμωσης-μυοκτονίας και τεχνικών εργασιών μικρής κλίμακας για τις ανάγκες 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευτυχία 

Χαλβαντζή, Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, διαβιβάζει προς 

έγκριση τα υπ’ αρ. 1/20-01-2023 και 2/23-01-2023,  Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., με 

υποχρέωση χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

για τις ανάγκες του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 38196/29-12-2022 

(αρ. πρωτ.: 334/25-01-2023): 

«ΠΡΑΞΗ 1/20-01-2023 
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(Διακήρυξη 8/2022, αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 180824) 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα, 20-01-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και συγκεκριμένα, στον όγδοο (8ο) όροφο αυτού (Γραφείο 809), επί 

της οδού Αναστασίου Τσόχα αριθμ. 36, συνήλθε σε 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: 

1) ο κ. Ευστάθιος Στυλιάρης, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ,  ως Πρόεδρος 

2) ο κ. Κωνσταντίνος Στουραΐτης, Σύμβουλος Α΄ στο ΙΕΠ, ως τακτικό μέλος και 

3) η κ. Ελένη Ταράτσα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ, ως τακτικό μέλος. 

 Χρέη γραμματέως άσκησε η κ. Χριστίνα – Ερριέττα Συκά, αποσπασμένη εκπαιδευτικός 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 άρχισε τις εργασίες της, και 

ειδικότερα στο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Την ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του 

ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των συμμετεχόντων στον Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό με αριθμ. Πρωτ. 38196/29-12-2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 180824 και Α.Δ.ΑΜ: 

22PROC011927436  2022-12-29 (Αρ. Διακήρυξης: 8/2022), με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας, απολύμανσης - μικροβιοκτονίας, απεντόμωσης- μυοκτονίας και τεχνικών εργασιών 

μικρής κλίμακας για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής». 

 

Με την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού έλαβε τον λόγο, είπε ότι το Ι.Ε.Π., 

ως Αναθέτουσα Αρχή, με την υπ’ αριθμ. 8/2022 Διακήρυξή του ενδιαφέρεται για την επιλογή 

Αναδόχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, που αφορά την τακτική παροχή  

α) υπηρεσιών καθαριότητας,  

β) υπηρεσιών απολύμανσης - μικροβιοκτονίας και απεντόμωσης-μυοκτονίας,  

γ) υπηρεσιών τεχνικών εργασιών μικρής κλίμακας  

στο κτίριο που στεγάζεται το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), επί της οδού Αν. Τσόχα 36, 

Αθήνα, σε χώρους γραφείων, αποθηκών και κοινόχρηστων χώρων. 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα 

ευρώ (87.250,00,€) άνευ ΦΠΑ, ήτοι εκατόν οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ (108.190,00€) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και επιμερίζεται ανά έτος ως εξής:  

α) 2023: σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00€) άνευ ΦΠΑ, ήτοι σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ευρώ 

(49.600,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

β) 2024: σαράντα επτά χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (47.250,00€) άνευ ΦΠΑ, ήτοι πενήντα οχτώ 

χιλιάδες πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (58.590,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους 
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κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 90911200-8: Υπηρεσίες καθαρισμού 

κτιρίων και συμπληρωματικού CPV: 90921000-9: Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 01-03-2023 έως και 31-12-2024.  

 

Ο διαγωνισμός διεξάγεται με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, και έχει 

λάβει τον αύξοντα αριθμό (α/α) συστήματος ηλεκτρονικού διαγωνισμού 180824. Η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με την ως άνω διακήρυξη, Δευτέρα 

16/01/2023 και ώρα 15:00 μμ. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ευστάθιος Στυλιάρης και το μέλος της επιτροπής Ελένη 

Ταράτσα συνδέθηκαν στην πλατφόρμα με τους κωδικούς τους (διαπιστευτήρια/όνομα χρήστη και 

προσωπικό κωδικό) και επέλεξαν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 180824. 

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι στον διαγωνισμό είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα, μία (01) προσφορά, ως 

εξής: 

στις 16/01/2023 και ώρα 10:42:55 με αρ. ηλεκτρονικής προσφοράς πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ 322156, 

από τον παρακάτω Υποψήφιο Ανάδοχο: 

 

Επωνυμία Έδρα ΑΦΜ ΔΟΥ Νόμιμος Εκπρόσωπος 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ «ΝΕΟΙ 

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» 

Αθήνα, Οδός 

Δεριγνύ 28-30,  

Τ.Κ. 10434 

997287945 Δ’ Αθηνών Παναγιώτης Φραγκιάς 

 

 

 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ.282/20-01-2023 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, Διαγωνισμών και 

Συμβάσεων του ΙΕΠ, διαβιβάστηκε στην Επιτροπή ο υπ’ αριθμ. πρωτ. του ΙΕΠ 12726/17-01-2023 

κλειστός φάκελος προσφοράς του Οικονομικού φορέα με δ.τ. «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.-ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», με την 

ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό Πρωτοκόλλου: 

13356/20-10-2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 180824 (Αρ. Διακήρυξης: 08/2022), με τίτλο: με τίτλο: 

«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης - μικροβιοκτονίας, απεντόμωσης- μυοκτονίας και 

τεχνικών εργασιών μικρής κλίμακας για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής», ο 

οποίος εστάλη εμπρόθεσμα ταχυδρομικά, βάσει των οριζόμενων στην οικεία διακήρυξη, ήτοι πριν 

από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παράγραφο 3.1 της 

Διακήρυξης. 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής αποσφράγισαν τον φάκελο και διαπίστωσαν ότι περιέχονταν 

σε αυτόν τρεις υποφάκελοι (Φάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής», Φάκελος «Τεχνική προσφορά» 

και Φάκελος «Οικονομική Προσφορά»). Η Επιτροπή άνοιξε τους υποφακέλους «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής» και «Τεχνική προσφορά» οι οποίοι περιείχαν μία (1) εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

(Άρθρο 2.2.2 «Εγγύηση συμμετοχής» της οικείας Διακήρυξης) και άλλα δικαιολογητικά συμμετοχής, 

τα οποία μονόγραψαν.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο του ηλεκτρονικού και έντυπου (υπο)φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής». Από την ενδελεχή μελέτη των δικαιολογητικών προέκυψε ότι η 

Υποψήφια Ανάδοχος, με δ.τ. «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.-ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», έχει υποβάλει, σε συμφωνία με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της οικείας 

Διακήρυξης, τα κάτωθι σχετικά: 

 

1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), το οποίο πληροί τις προδιαγραφές της 

οικείας διακήρυξης και συγκεκριμένα το άρθρο 2.4.3.1. 

2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 851476/16-01-2023 Εγγυητική Επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων εγγυητική επιστολή αξίας χιλίων επτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (1.745,00€) η οποία 

πληροί τις προδιαγραφές της οικείας διακήρυξης και συγκεκριμένα το άρθρο 2.4.3.1. 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποφάσισε να διαβιβάσει την ως άνω ηλεκτρονική εγγυητική επιστολή του 

υποψηφίου αναδόχου, στην Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας ΙΕΠ προς έλεγχο γνησιότητας και 

φύλαξη. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η ως άνω υποψήφια ανάδοχη εταιρεία 

με δ.τ. «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.-ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»,  με ΑΦΜ: 997287945, και έδρα επί της οδού Δεριγνύ 28-30,  

Τ.Κ. 10434, Αθήνα, πληροί τις προϋποθέσεις της οικείας διακήρυξης, στο σύνολό της, ως προς τα 

δικαιολογητικά του υπο-φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής». 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 11:30 π.μ. η Επιτροπή, διέκοψε τις εργασίες της, αφού συνέταξε την 

παρούσα πράξη, η οποία υπογράφεται ως ακολούθως.» 

 

«ΠΡΑΞΗ 2/23-01-2023 

(Διακήρυξη 8/2022, αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 180824) 

 

Στην Αθήνα σήμερα, 23-01-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και στον ένατο (9ο) όροφο αυτού (Γραφείο 902), επί της οδού 

Αναστασίου Τσόχα αριθμ. 36, συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτής, 

κ. Ευστάθιου Στυλιάρη, 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: 

1) ο κ. Ευστάθιος Στυλιάρης, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ,  ως Πρόεδρος 

2) ο κ. Κωνσταντίνος Στουραΐτης, Σύμβουλος Α΄ στο ΙΕΠ, ως τακτικό μέλος και 

3) η κ. Ελένη Ταράτσα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ, ως τακτικό μέλος. 

 

Χρέη γραμματέως άσκησε η κ. Χριστίνα – Ερριέττα Συκά, 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 άρχισε τις εργασίες της, και 

ειδικότερα στο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 
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Την αξιολόγηση των φακέλων των προσφορών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των συμμετεχόντων στον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 

αριθμ. Πρωτ. 38196/29-12-2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 180824 και Α.Δ.ΑΜ: 22PROC011927436  2022-

12-29 (Αρ. Διακήρυξης: 8/2022), με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης - 

μικροβιοκτονίας, απεντόμωσης- μυοκτονίας και τεχνικών εργασιών μικρής κλίμακας για τις 

ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής», και ειδικότερα, 

 

τον έλεγχο της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της υποψήφιας εταιρείας με δ.τ. «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.-

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ». 

 

Με την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού έλαβε τον λόγο, ενημέρωσε την 

Επιτροπή ότι με το από υπ’ αρ. πρωτ. Ε283/20-01-2023 έγγραφό της, διαβιβάστηκε η έντυπη 

εγγυητική επιστολή του υποψηφίου αναδόχου προς την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας για 

έλεγχο εγκυρότητας και φύλαξη, ενώ στις 23/01/2023 παρελήφθη με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου η έγκριση γνησιότητάς της. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου 

αναδόχου με δ.τ. «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.-ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»,  με ΑΦΜ: 997287945, και έδρα επί της οδού 

Δεριγνύ 28-30,  Τ.Κ. 10434, Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Φραγκιά Παναγιώτη και 

διαπίστωσε ότι, η τεχνική προσφορά, η οποία υποβλήθηκε ηλεκτρονικά και εντύπως, στην 

απαιτούμενη ειδική ηλεκτρονική φόρμα ήταν πλήρως συμπληρωμένη και ψηφιακά υπογεγραμμένη, 

σύμφωνα με τους όρους της οικείας Διακήρυξης. 

Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς προκειμένου να αποφανθεί 

ως προς τη πληρότητα και ισχύ των δηλούμενων χαρακτηριστικών της τεχνικής του προσφοράς και 

εάν αυτά συνάδουν με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης (άρθρο 2.4.3.2 «Τεχνική Προσφορά»), και όπως 

αυτές αποτυπώνονται στους Πίνακες Συμμόρφωσης 1-5. Ελέγχοντας την τεχνική προσφορά της 

εταιρείας βάσει των πινάκων συμμόρφωσης του διαγωνισμού καθώς και την αναλυτική προσφορά 

με τα είδη η επιτροπή συμπέρανε ότι η προσφορά της εταιρίας υπερκαλύπτει τις ανάγκες του 

διαγωνισμού και ως εκ τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ο οικονομικός φορέας με δ.τ. 

«ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»  πληροί τις προϋποθέσεις της οικείας διακήρυξης ως προς την πληρότητα του 

υπο-φακέλου «Τεχνική Προσφορά» στο σύνολό του, καθώς και την τήρηση όλων των 

υποχρεωτικών απαιτήσεων εκ μέρους του, βάσει της οικείας διακήρυξης (άρθρο 2.4.3.2 «Τεχνική 

Προσφορά»).  

Στη συνέχεια, η Επιτροπή συνέχισε το έργο της με τον έλεγχο της Οικονομικής Προσφοράς του ως 

άνω Υποψήφιου Οικονομικού Φορέα. Η Επιτροπή προέβη στην ενδελεχή μελέτη του υποφακέλου 

Οικονομική Προσφορά, από την οποία προέκυψε ότι ο Υποψήφιος Οικονομικός Φορέας έχει 

υποβάλει προσφορά για την εκτέλεση του προκηρυχθέντος έργου ποσού εβδομήντα επτά χιλιάδων 

τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (77.385,68€) (καθαρή αξία), και με τον 

αναλογούντα Φ.Π.Α 24%, δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα έξι 

λεπτών (18.572,56€), ήτοι συνολική αξία, ποσού ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα οκτώ 

ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (95.958,24€).  

Αναλυτικότερα, η υποβληθείσα οικονομική προσφορά αποτυπώνεται στον πίνακα του υποφακέλου 

(οικονομική προσφορά), του υποψήφιου οικονομικού φορέα, όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ως ακολούθως: 
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Σελ. 6 από 7. 

 

Η υποβληθείσα Οικονομική Προσφορά βρίσκεται εντός των ορίων του προϋπολογισμού του υπό 

διακήρυξη έργου, έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος III της 

οικείας διακήρυξης, με τίτλο «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», και γίνεται αποδεκτή, 

εφόσον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 2.4.4 «Περιεχόμενα 

Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών» 

αυτής. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει όπως εισηγηθεί στο Δ.Σ. της Αναθέτουσας 

Αρχής την κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αριθμός 

Πρωτ. 38196/29-12-2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 180824 και Α.Δ.ΑΜ: 22PROC011927436  2022-12-29 

(Αρ. Διακήρυξης: 8/2022), με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης - 

μικροβιοκτονίας, απεντόμωσης- μυοκτονίας και τεχνικών εργασιών μικρής κλίμακας για τις ανάγκες 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» με δ.τ. «ΝΕΟΙ 

ΑΔΑ: Ρ96ΚΟΞΛΔ-9ΔΚ



Σελ. 7 από 7. 

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» με ΑΦΜ: 997287945, και έδρα επί της οδού Δεριγνύ αρ. 28-30, ΤΚ 10434, Αθήνα νόμιμα 

εκπροσωπούμενης από τον κ Παναγιώτη Φραγκιά, καθώς η υποβληθείσα εκ μέρους του Οικονομική 

Προσφορά βρίσκεται εντός των ορίων του προϋπολογισμού του υπό διακήρυξη έργου, ήτοι 

προσφέρει το ποσό εβδομήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ 

λεπτών (77.385,68€) (καθαρή αξία), και με τον αναλογούντα Φ.Π.Α 24%, δεκαοκτώ χιλιάδων 

πεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (18.572,56€), ήτοι συνολική αξία, ποσού 

ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (95.958,24€). 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 11:30 π.μ, η Επιτροπή μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση, 

περάτωσε 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 τα υπ’ αρ. 1/20-01-2023 

και 2/23-01-2023,  Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης 

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

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τις ανάγκες του Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 38196/29-12-2022. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:05, 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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