ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚOY Δ.Σ.
Στο Ψυχικό σήμερα 26-3-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ι.Π., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του κου
Κωνσταντίνου Τσουκαλά και υπό την προεδρία του.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν:
ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ηλίας Νικολακόπουλος, η Ταμίας κα Ιουλία Σκουνάκη και τα
μέλη, κ. Πασχάλης Κιτρομηλίδης, κ. Παναγιώτης Κουνάδης.
Παρόντες μέσω τηλεδιάσκεψης (εφαρμογή SKYPE) ήταν τα μέλη: κα Αθηνά Αθανασίου,
κ. Δημήτρης Κυρτάτας κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, κ. Μιχάλης Σπουρδαλάκης και κ.
Γιάννης Ψυχοπαίδης.
Απόντες ήταν τα μέλη του Δ.Σ.: κ. Κώστας Γαβράς, και κ. Κωνσταντίνος Γραμμένος.
Επίσης απών ο κ. Μιχαήλ Ευστράτιος Δαρατζίκης, ορισθείς ως μέλος του ΔΣ καθ’
υπόδειξη του Υπουργείου Εξωτερικών, του οποίου η αντικατάσταση (λόγω διορισμού του
ως Πρέσβη της Ελλάδας στην Πολωνία) έχει ζητηθεί από το ΥπΠΟΑ (C-OUT 5512/19-112019).
Καθήκοντα γραμματέως εκτελεί η κα.Ελένη Σουκούρογλου.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου, ακολούθησε συζήτηση και
στη συνέχεια απόφαση επί του πιο κάτω θέματος:
Απόφαση 316/1
ΘΕΜΑ :
Έγκριση δεύτερου πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «κάτω των ορίων» ΕΙΠ
1/2020 «Ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς και Φιλοξενίας για την πραγματοποίηση
της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης 07 - 10 Μαΐου 2020» και
ματαίωση του διαγωνισμού.
Το Δ.Σ. του Ε.Ι.Π., λαμβάνοντας υπόψη:



τις υπ. αριθμ. 313/1/27.02.2020 και 310/10.02.2020 αποφάσεις του Δ.Σ. του
Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού σχετικά με τη διενέργεια του διαγωνισμού,
τις υπ/ αριθμ. 251/2-14.11.2016, 256/2-10.4.2017, 271/5-18.12.2017, 282/55.6.2018, 288/7-15.1.2019 και 308/1-10.01.2020 αποφάσεις του Δ.Σ του
Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού σχετικά με τον ορισμό των μελών των
Επιτροπών,






την υπό στοιχεία 1/2020 διακήρυξη του διαγωνισμού του θέματος,
την υπ. αριθμ. 313/1/27.02.2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος
Πολιτισμού με την οποία εγκρίθηκε το από 27.02.2020 πρακτικό με αριθμό ένα (1)
της επιτροπής αξιολόγησης,
την με αρ. πρωτ. COUT B 5954/17.03.2020 απόφαση του Ελληνικού Ιδρύματος
Πολιτισμού σχετικά με την αναβολή της 17ης ΔΕΒΘ λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού,
το πρακτικό με αριθμό δύο (2) της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος,

εγκρίνει το παραπάνω πρακτικό της συνεδρίασης της επιτροπής αξιολόγησης σύμφωνα με
το οποίο ο διαγωνισμός ματαιώνεται, για λόγους ανωτέρας βίας και λόγους δημόσιας
υγείας.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς

Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού
Αναρτητέα στο Διαδίκτυο, στο ΕΣΗΔΗΣ και στη Διαύγεια

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» ΕΙΠ 1/2020
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 17ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
07 – 10 ΜΑΙΟΥ 2020»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 2
Στην Αθήνα σήμερα, Τρίτη, 24.03.2020 και ώρα 09:00 στα γραφεία του Ελληνικού
Ιδρύματος Πολιτισμού στο Π. Ψυχικό, Στρατηγού Καλλάρη 50, συνήλθε κατόπιν
πρόσκλησης της Προέδρου, η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Κάτω των Ορίων» για την επιλογή Αναδόχου του Έργου
«Ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς και Φιλοξενίας για την πραγματοποίηση της 17ης
Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης 07 - 10 Μαΐου 2020», η οποία συστάθηκε με τις
251/2-14.11.2016, 256/2-10.4.2017, 271/5-18.12.2017, 282/5-5.6.2018, 288/7-15.1.2019
και 308/1-10.01.2020 αποφάσεις του Δ.Σ του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, για να
εξετάσει την πορεία του ανωτέρω διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός εγκρίθηκε με τις υπ’ αριθμ. 313/1/27.02.2020 και 310/10.02.2020
αποφάσεις του Δ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στις
05.03.2020, ημέρα Πέμπτη, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων,
όπου έλαβε κωδικό ΑΔΑΜ 20PROC006384595, στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στο διαδίκτυο
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Ιδρύματος
Πολιτισμού. Την ίδια ημέρα απεστάλη για δημοσίευση σε εφημερίδες.
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α)
ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 89669. Η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 23.03.2020, ώρα 17:00, και η
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 30.03.2020 και ώρα 09:00 μ.μ.
Παρευρέθησαν τα μέλη της Επιτροπής:
1. Μαριάννα Σωτηροπούλου, Πρόεδρος
2. Ελένη Σουκούρογλου, Μέλος
3. Παναγιώτα Μπαγετάκου, Μέλος
Η επιτροπή συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό
προσωπικό κωδικό πρόσβασης) της Προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό

89669 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα
ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχε υποβληθεί στο σύστημα προσφορά από τον
υποψήφιο με την επωνυμία:
- ΤΕΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (υποβολή στις
23.03.2020, 14:47:47).
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
- την με αρ. πρωτ. COUT B 5954/17.03.2020 απόφαση του Ελληνικού Ιδρύματος
Πολιτισμού σχετικά με την αναβολή της 17ης ΔΕΒΘ λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού,
- την πρόβλεψη του άρθρου 3.5 της διακήρυξης ότι: «Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει
ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για
τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη
της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού»
Σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν. 4412/2016: "2. Ματαίωση της διαδικασίας
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής (δηλ. του ΔΣ), μετά από γνώμη του αρμόδιου
οργάνου (δηλαδή της Επιτροπής Αξιολόγησης), στις ακόλουθες περιπτώσεις: ......
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
... στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας
υγείας [...]."
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού εισηγείται στο Δ.Σ. τη
ματαίωση της διαδικασίας για λόγους ανωτέρας βίας και λόγους δημόσιας υγείας.
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