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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 9715/25-09-2020 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 46/24-09-2020 

Σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη 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.: Ζωή Γείτονα, 

Αναστάσιος Εμβαλωτής, Νικόλαος Μαρίνης, Χρυσούλα Σοφιανοπούλου και Ανδρονίκη 

Χαριτωνίδου. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 12/17.9.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του Ι.Ε.Π. για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 

7983/14.07.2020 (ΑΔΑ: 9Τ8ΒΟΞΛΔ-ΡΑΝ, ΑΔΑΜ: 20PR0C007025330) συνοπτικό 

διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 02/2020) που αφορά την ανάθεση του έργου «Εσωτερική 

Αξιολόγηση της Πράξης «Επιμόρφωσηεκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και 

εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη» (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ 

ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» με κωδικό ΟΠΣ 5000065 

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

Παππάς, Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς 

έγκριση το υπ’ αρ. 12/17.9.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και 

Αξιολόγησης Προσφορών του Ι.Ε.Π. για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 7983/14.07.2020 συνοπτικό 

διαγωνισμό (αρ. πρωτ.: 2600/18-09-2020): 

«Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. Εισερχ. 9463/17-9-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών αρ. 12/17.9.2020, που αφορά την αποσφράγιση  και την 
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αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των τριών (3) υποψηφίων αναδόχων σύμφωνα με το 

άρθρο 13 του υπ΄ αρ. πρωτ. 7983/14.07.2020 (ΑΔΑ: 9Τ8ΒΟΞΛΔ-ΡΑΝ, ΑΔΑΜ: 20PR0C007025330) 

συνοπτικoύ διαγωνισμού (Αρ. Διακ.: 02/2020).  

 

Ως εκ τούτου εφόσον το πρακτικό εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εισηγούμαι: 

Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου-δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 της διακήρυξης 

του ανωτέρω διαγωνισμού. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία 

ή/και διευκρίνιση».  

 

«ΠΡΑΞΗ  12/17.09.2020 

  

 Στην Αθήνα, σήμερα, την δεκάτη εβδόμη (17η ) Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και 

ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και στον ένατο (9ο) όροφο 

αυτού, επί της οδού Τσόχα, αριθμ. 36, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του 

Αναπληρωτή Προέδρου αυτής κ. Μιχαήλ Ασημαντώνη, αποσπασμένου εκπαιδευτικού στο Ι.Ε.Π., λόγω 

κωλύματος του Προέδρου κ. Μάριου Ευαγγελινού, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και 

Αξιολόγησης Προσφορών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), η οποία συγκροτήθηκε με την 

υπ’ αριθμόν 9/20-02-2020 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την 

υπ’ αριθμόν πρωτ. 1908/ 25.02.2020  (ΑΔΑ: ΩΚΚ6ΟΞΛΔ-Ε1Κ) απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.  

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος τα τακτικά μέλη κ. Δημήτριος Χαλκιώτης, Σύμβουλος Β΄ και κ. Παρασκευή 

Τρούκη Προσωπικό του Ι.Ε.Π. 

  

Χρέη γραμματέα άσκησε ο κος Μιχαήλ Ασημαντώνης, αποσπασμένος  εκπαιδευτικός στο  Ι.Ε.Π. λόγω 

υπηρεσιακού κωλύματος του κ. Νικόλαου Νταούλα. 

 

 Με την έναρξη της διαδικασίας, ο Πρόεδρος της επιτροπής ενημέρωσε  εκ νέου τα μέλη αυτής για με την 

υπ’ αριθ. Πράξη 35/09.07.2020 του Δ.Σ.του Ι.Ε.Π. με θέμα: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού 

διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική Αξιολόγηση της Πράξης «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική 

πράξη» (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» με κωδικό ΟΠΣ 5000065 περί έγκρισης του ανωτέρω 

διαγωνισμού. 

 

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: στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των τριών(3) υποψηφίων εταιρειών, όπως αυτές 

έχουν ήδη προκριθεί να συμμετάσχουν στο παρόν στάδιο, μετά τις διαπιστώσεις επί των φακέλων των 

προσφορών τους και ειδικότερα επί της πληρότητας και νομιμότητας των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τους και των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ τους , όπως αυτά αποτυπώθηκαν προηγουμένως 

την 30/7/2020 και 4/9/2020 στα Πρακτικά με αριθμό 8 και 10 της παρούσας Επιτροπής. 

 

 Η Επιτροπή στη συνέχεια αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ Γ΄. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της εταιρείας  με 

την επωνυμία ««PREMIUM CONSULTING E. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ - Μ. ΜΑΝΙΑΤΗ Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»», νόμιμα εκπροσωπούμενης  και διαπίστωσε την ύπαρξη εντός αυτού συμπληρωμένου 

του «Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς», βάσει της οποίας προσφέρει για την εκτέλεση του έργου, όπως 

αυτό περιγράφεται, ειδικώς και λεπτομερώς, στην οικεία διακήρυξη το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων 

τριακοσίων πενήντα ευρώ (4.350€) πλέον ΦΠΑ από 24%, ήτοι συνολικά το ποσό των πέντε χιλιάδων 
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τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (5.394,00€) με ΦΠΑ, ευρισκόμενος εντός του προϋπολογισμού του 

προκηρυχθέντος έργου, των  οκτώ χιλιάδων επτακόσιων εννέα ευρώ και εξήντα επτά λεπτών 

(8.709,67€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η παραπάνω προσφορά αξιολογήθηκε και ευρέθη 

σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.3 και 13 της Διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού. 

 

Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι τα μέλη της Επιτροπής, έθεσαν την υπογραφή τους στα ως άνω 

έγγραφα και δη σε κάθε φύλλο χωριστά. Η παραπάνω προσφορά αξιολογήθηκε και ευρέθη σύμφωνη με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 12.3 και 13 της Διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού. 

 

 Η Επιτροπή στη συνέχεια αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ Γ΄. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της εταιρείας  με 

την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενης  και διαπίστωσε την ύπαρξη εντός αυτού 

συμπληρωμένου του «Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς», βάσει της οποίας προσφέρει για την εκτέλεση 

του έργου, όπως αυτό περιγράφεται, ειδικώς και λεπτομερώς, στην οικεία διακήρυξη το ποσό των πέντε 

χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (5.400€) πλέον ΦΠΑ από 24%, ήτοι συνολικά το ποσό των έξι χιλιάδων 

εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (6.696,00€) με ΦΠΑ, ευρισκόμενος εντός του προϋπολογισμού του 

προκηρυχθέντος έργου, των  οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (8.709,67€) 

μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι τα μέλη της Επιτροπής, έθεσαν την υπογραφή τους στα ως άνω 

έγγραφα και δη σε κάθε φύλλο χωριστά. Η παραπάνω προσφορά αξιολογήθηκε και ευρέθη σύμφωνη με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 12.3 και 13 της Διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού. 

 

Η Επιτροπή στη συνέχεια αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ Γ΄. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». της εταιρείας  με 

την επωνυμία «PROJECT 4 IKE, νόμιμα εκπροσωπούμενης  και διαπίστωσε την ύπαρξη εντός αυτού 

συμπληρωμένου του «Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς», βάσει της οποίας προσφέρει για την εκτέλεση 

του έργου, όπως αυτό περιγράφεται, ειδικώς και λεπτομερώς, στην οικεία διακήρυξη το ποσό των  

τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.200€) πλέον ΦΠΑ από 24%, ήτοι συνολικά το ποσό των πέντε 

χιλιάδων διακοσίων οκτώ ευρώ (5208,00€) με ΦΠΑ, ευρισκόμενος εντός του προϋπολογισμού του 

προκηρυχθέντος έργου, των  οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (8.709,67€) 

μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι τα μέλη της Επιτροπής, έθεσαν την υπογραφή τους στο ως άνω 

έγγραφο και δη σε κάθε φύλλο χωριστά. Η παραπάνω προσφορά αξιολογήθηκε και ευρέθη σύμφωνη με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 12.3 και 13 της Διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού. 

 

Η Επιτροπή, κατόπιν της σύγκρισης των παραπάνω οικονομικών προσφορών εκτιμά ότι αυτή, η οποία 

πληροί τις προϋποθέσεις επιλογής της προκειμένου ο αντίστοιχος υποψήφιος φορέας να κηρυχθεί 

προσωρινός ανάδοχος είναι η τρίτη κατά σειρά δηλαδή της εταιρείας «PROJECT4 IKE» και συνεπώς η εν 

λόγω εταιρεία πρέπει να αναδειχθεί προσωρινή ανάδοχος. 

                         

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 11:30 π.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: 
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1)  να εγκρίνει ως έχει το ως άνω Πρακτικό 12/17.9.2020 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του Ι.Ε.Π. για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 

7983/14.07.2020 συνοπτικό διαγωνισμό, 

2) τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - δικαιολογητικά κατακύρωσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 14 της διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού. 

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

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

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Ιωάννης Αντωνίου  Κυριακή Σημαιοφορίδου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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