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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 9292/10-09-2020 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 44/10-09-2020 

Σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, 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.: Ζωή Γείτονα, 

Αναστάσιος Εμβαλωτής, Νικόλαος Μαρίνης και Ανδρονίκη Χαριτωνίδου. 

Απουσιάζει η κ. Χρυσούλα Σοφιανοπούλου. 

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. 10/4.9.2020 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) 

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. 10/4.9.2020 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.: 2506/10-09-2020): 

«Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. Εισερχ. 9285/10-9-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών αρ. 10/4.9.2020, που αφορά την αποσφράγιση  και τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων αναδόχων του υπ΄ αρ. 

πρωτ. 7983/14.07.2020 (ΑΔΑ: 9Τ8ΒΟΞΛΔ-ΡΑΝ, ΑΔΑΜ: 20PR0C007025330) συνοπτικoύ διαγωνισμού 

(Αρ. Διακ.: 02/2020).  
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Ως εκ τούτου εφόσον το πρακτικό εγκριθεί   από  το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εισηγούμαι: 

Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των 

οικονομικών προσφορών των τριών (3) οικονομικών φορέων σύμφωνα με το άρθρο 13 της 

διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού. 

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

ή/και διευκρίνιση».  

 

«ΠΡΑΞΗ  10/04.09.2020 

  

 Στην Αθήνα, σήμερα, την τετάρτη (4η ) Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή 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, η οποία 

κοινοποιήθηκε στους υποψήφιους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την 2/9/2020, δια 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, λόγω υπηρεσιακού κωλύματος, ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής, ως άνω. 

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

αριθ. Πράξη 35/09.07.2020 του ΔΣ 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 εγκρίσεως του ανωτέρω 

διαγωνισμού. 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη συγκρότηση της Επιτροπής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 

13 και 14 του Ν. 2690/1999 προχώρησε στις εργασίες της και ειδικότερα στην εξέταση των δύο θεμάτων 

της ημερήσιας διάταξης, ήτοι: 

 Κατά πρώτον την επικύρωση και αποδοχή νομιμότητας των προσφορών ως προς τους φακέλους 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ των δύο εκ των τριών υποψηφίων εταιρειών, 

ήτοι των : 1.«Ε. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ – Μ.ΜΑΝΙΑΤΗ Ο.Ε. », και τον δ.τ. «PREMIUM CONSULTING» (Αρ. 

Πρωτ. 8443/29-07-2020) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Θέτιδος, αριθμ. 10, νόμιμα 

εκπροσωπούμενης και 2. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», και τον δ.τ. «KNOWLEDGE SOCIETY» (Αρ. Πρωτ. 8319/24-

07-2020) με έδρα την Αθήνα, επί της Λ. Κηφισίας, αριθμ. 89-91, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

Κατά δεύτερο, την προσκόμιση εκ μέρους της τρίτης υποψήφιας εταιρείας «Project 4 ΙΚΕ» (Αρ. Πρωτ. 

8417/28-07-2020) με έδρα την Θεσσαλονίκη, επί της οδού Βούλγαρη, αριθμ. 50, νόμιμα 

εκπροσωπούμενης, των αιτουμένων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως και όσα αναφέρθηκαν και 

ζητήθηκαν με την με αρ. 8/30-7-2020 Πράξη της παρούσας Επιτροπής, ώστε να εξεταστεί η πληρότητα 

των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  και να προβεί στη συνέχεια στον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς 

της  

Επί των παραπάνω θεμάτων η Επιτροπή ενέκρινε οριστικά τη συμμετοχή των παραπάνω δύο 

υποψηφίων εταιρειών στην επόμενη φάση της διαδικασίας , παράλληλα δε διαπίστωσε ότι: α) 

κοινοποιήθηκαν, με το από 24-8-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην  τρίτη υποψήφια 

εταιρεία, σχετικές οδηγίες περί του πρακτέου, ήτοι λόγω των παραπάνω ασαφειών η Επιτροπή αιτείτο να  
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προσκομίσει η υποψήφια εταιρεία, έγγραφα, τα οποία να αποδεικνύουν από το περιεχόμενό τους τη 

απαιτούμενη δια της Διακηρύξεως συνάφεια (άρθρο 8 παρ 1) και τίτλους σπουδών και εμπειρίας που να 

αποδεικνύουν, τις σχετικές με το αντικείμενο του έργου ειδικότητες (άρθρο 8 παρ. 2), β) Ορίζετο 

προθεσμία επτά (7) ημερών για την προσκόμιση των παραπάνω διευκρινιστικών εγγράφων , αρχομένης 

από την ημέρα γνωστοποίησης της παρούσας απόφασης και γ) Με σχετικό απαντητικό ηλεκτρονικό 

μήνυμα εμπρόθεσμα η εν λόγω υποψήφια εταιρεία κάλυψε τις διαπιστωθείσες ασάφειες και 

διευκρινίσεις, την 28-08-2020 (σχετικό το με αρ. πρωτ.  9202/07-09-2020  μήνυμά της ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου) με (17) δέκα επτά συνολικά σχετικά έγγραφα. 

 Ως εκ τούτου, κρίθηκε νομότυπη ως προς το «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», η συμμετοχή 

της υποψήφιας εταιρείας. Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι τα μέλη της Επιτροπής, έθεσαν την 

υπογραφή τους στα ως άνω έγγραφα και δη σε κάθε φύλλο χωριστά. 

 

Μετά η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της τρίτης υποψήφιας εταιρείας 

και διαπίστωσε εντός αυτού την με χρονολογία Ιούλιος 2020 τεχνική προσφορά, με συμπληρωμένες τις 

στήλες του πίνακα συμμόρφωσης και αντίστοιχη παραπομπή στις σελίδες αυτής, όπως ορίζει η οικεία 

διακήρυξη. Έτσι καλύφτηκαν οι προϋποθέσεις της διακήρυξης αναφορικά και με την τεχνική προσφορά. 

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

έγγραφο. 

 

Κατόπιν των παραπάνω, η Επιτροπή αποφάσισε τη συμμετοχή και των τριών (3) ως άνω, υποψηφίων 

εταιρειών στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, ήτοι αυτό της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών 

(κατ΄άρθρο 13 της Διακήρυξης). 

 

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 11:30 π.μ. ανέβαλε η Επιτροπή για την επόμενη 

συνεδρίασή της την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των τριών(3) υποψηφίων αναδόχων, 

οπότε και λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει: 

1) να εγκρίνει ως έχει το ως άνω Πρακτικό 10/4.9.2020 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 αποσφράγιση και την 

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των τριών (3) οικονομικών φορέων 

σύμφωνα με το άρθρο 13 της διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού. 

.................................................................................................................................................... 
Στο σημείο αυτό, και ώρα 15:30, 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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