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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 9303/11-09-2020 

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. 9/30.07.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

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

8106/17.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΣΣΕΟΞΛΔ-Β75, ΑΔΑΜ: 20PR0C007047053) συνοπτικό 

διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 03/2020) 

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. 9/30.07.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και 

Αξιολόγησης Προσφορών του Ι.Ε.Π. για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 8106/17.07.2020 συνοπτικό 

διαγωνισμό (αρ. πρωτ.: 2415/04-09-2020): 

«Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. Εισερχ. 9139/4-9-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών αρ. 9/30.07.2020, που αφορά την προσωρινή 

κατακύρωση μετά την αποσφράγιση  και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, των Τεχνικών και των 

Οικονομικών Προσφορών των υποψηφίων αναδόχων του υπ΄ αρ. πρωτ. 8106/17.07.2020 (ΑΔΑ: 

ΩΣΣΕΟΞΛΔ-Β75, ΑΔΑΜ: 20PR0C007047053) συνοπτικoύ διαγωνισμού (Αρ. Διακ.: 03/2020).  
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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, καλώντας τον  προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») μετά την πάροδο της προθεσμίας για άσκηση 

ενστάσεων, να υποβάλει σε φάκελο με ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 16 του υπ’ αρ. πρωτ. 8106/17.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΣΣΕΟΞΛΔ-

Β75, ΑΔΑΜ: 20PR0C007047053) συνοπτικoύ διαγωνισμού (Αρ. Διακ.: 03/2020), εντός προθεσμίας 

10 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. 

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

ή/και διευκρίνιση».  

 

«ΠΡΑΞΗ  09/30.07.2020 

  

 Στην Αθήνα, σήμερα, την τριακοστή (30η ) Ιουλίου  2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11:30 

στα γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και στον έβδομο (7ο) 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., παρουσία του κ. Αράπογλου Ιωάννη, νόμιμου εκπροσώπου της 

υποψηφίας αναδόχου εταιρείας «ΓΟΥΑΊΝΤ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΙΚΕ», με δ.τ. “WIDE SERVICES” νόμιμα 

εκπροσωπούμενης. 

  

Χρέη γραμματέα άσκησε ο  κ. Μιχσήλ Ασημαντώνης στη θέση του κου Νικολάου Νταούλα, 

αποσπασμένου εκπαιδευτικού στο  Ι.Ε.Π. λόγω υπηρεσιακού κωλύματος. 

  

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: 

  

Τον έλεγχο και την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν  στο 

συνοπτικό διαγωνισμό (Αριθμός Διακήρυξης: 03/2020) με αρ. πρωτ. 8106/17.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΣΣΕΟΞΛΔ-

Β75) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.» της πράξης 

«Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής», με κωδικό MIS 5001259, Υποέργο 6. 

 

 Με την έναρξη της διαδικασίας, ο Πρόεδρος της επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη αυτής ότι με την υπ’ 

αριθ. Πράξη 36/16.07.2020 του Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανάθεση του έργου «Παραμετροποίηση /Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επιμόρφωσης του 

ΙΕΠ» στο πλαίσιο του Υποέργου 6 της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001259 ενέκρινε τον ανωτέρω διαγωνισμό. 

 Έως την καταληκτική ημερομηνία (29.07.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00) υποβολής προσφορών και 

όπως ειδικότερα αναφέρεται στον διαγωνισμό υπεβλήθη προσφορά από έναν (01) υποψήφιο ανάδοχο 

ως εξής: 
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1. «ΓΟΥΑΊΝΤ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΙΚΕ», με δ.τ. “WIDE SERVICES” (Αρ. Πρωτ. 8441/29-07-2020) με έδρα 

την Καλλιθέα, επί της Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμ. 46-48, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

Κατόπιν η Επιτροπή, προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης της ανωτέρω προσφοράς  ως ακολούθως: 

 

Η Επιτροπή  αρχικά αποσφράγισε τον ενιαίο «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και διαπίστωσε την ύπαρξη εντός 

αυτού τριών ανεξάρτητων σφραγισμένων φακέλων με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ Α΄. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ Β΄. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και   «ΦΑΚΕΛΟΣ Γ΄. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι 

φάκελοι μονογραφήθηκαν και αριθμήθηκαν εξωτερικά και, στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τον 

«ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα  προσκομισθέντα έγγραφα 

πληρούν τις προϋποθέσεις των οριζόμενων στα άρθρα 8.1 και 14.1 με τίτλο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της  προαναφερθείσας διακήρυξης.  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 και διαπίστωσε εντός αυτού την 

με χρονολογία Ιούλιος 2020 τεχνική προσφορά που περιείχε όσα ορίζοντα στο άρθρο 14.2 της οικείας 

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

προχώρησε στη βαθμολόγηση αυτής ως εξής:  

ΚΡΙΤΗΡ

ΙΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ              

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

 και ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Κ1 Μεθοδολογική 

προσέγγιση υλοποίησης 

σύμβασης: 

Σαφήνεια και πληρότητα 

προσφοράς 

20% 130 (αναλυτικότατη 

προσφορά) 

Κ2 Μεθοδολογική 

προσέγγιση υλοποίησης 

σύμβασης: 

Καταλληλότητα 

μεθοδολογικής προσέγγισης  

και βαθμός προσαρμογής στις 

ειδικές απαιτήσεις και 

προδιαγραφές του 

αντικειμένου 

20% 120 (χρήση εγνωσμένων 

ηλεκτρονικών εργαλείων   εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης  

δυνατότητες ευελιξίας και 

προσαρμογής)  

Κ3 Μεθοδολογική 

προσέγγιση υλοποίησης 

σύμβασης: 

Σαφήνεια και πληρότητα 

ανάλυσης των προσφερόμενων 

υπηρεσιών η οποία θα 

τεκμηριώνεται από την 

υποβολή σχετικού δείγματος 

(demos) 

35% 120  (σαφής ανάδειξη των 

προσφερόμενων υπηρεσιών και 

επαλήθευση παροχής τους μέσω 

κατάλληλου και λειτουργικού 

demo) 

Κ4 Μεθοδολογική 

προσέγγιση υλοποίησης 

σύμβασης: 

Σαφήνεια και πληρότητα 

ανάλυσης των παραδοτέων και 

του χρονοδιαγράμματος  

5% 130 (ευδιάκριτη και πλήρης 

ανάλυση των παραδοτέων) 
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Κ5 Μεθοδολογική 

προσέγγιση υλοποίησης 

σύμβασης: 

Περιγραφή των 

διαδικασιών επικοινωνίας της 

Ομάδας έργου με τα στελέχη 

της Αναθέτουσας Αρχής και 

τους υπόλοιπους 

εμπλεκόμενους  

15% 125   (αναλυτική περιγραφή 

συνεργασίας των εμπλεκομένων 

και της Ομάδας Εργου) 

Κ6 Μεθοδολογική 

προσέγγιση υλοποίησης 

σύμβασης:  

Περιγραφή του 

συστήματος λειτουργίας και 

διοίκησης της Ομάδος Έργου 

5% 130 (σαφής περιγραφή της 

λειτουργίας και διοίκησης της 

Ομάδας Εργου) 

 

Η τεχνική προσφορά συγκέντρωσε βαθμολογία  με βάση τον εξής προβλεπόμενο τύπο (στην 

υποενότητα 15.2 της πρόσκλησης): 

U τεχνικής= σ1*Κ1 + σ2*Κ2 + σ3*Κ3 + σ4*Κ4 + σ5*Κ5+ σ6*Κ6  

U τεχνικής= (20%*130) + (20%*120) + (35%*120) + (5%*130) + (15%*125) + (5%*130) 

U τεχνικής= 123,75 

 

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

εταιρίας 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 πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 

(59.400€) πλέον ΦΠΑ από 24%, ήτοι συνολικά το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων και εξακοσίων 

πενήντα έξι ευρώ (73.656,00€) με ΦΠΑ. 

Έπειτα, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) 

της υποψήφιας Αναδόχου, ήτοι U= 123,75,  προχώρησε στην τελική βαθμολόγηση της Συνολικής 

Προσφοράς της υποψήφιας Αναδόχου, ως εξής:  

 

Οικονομική Προσφορά: Λi= (80)*(Ui/Umax) + (20)*(Fmin/Fi) 

 

Λi (η συμφερότερη προσφορά) =  80 Χ (123,75/123,75) + 20 Χ (59.400/ 59.400)  = 80,00+20= 

100 

 

Από τα ως άνω προκύπτει ότι η βαθμολογία της υποβληθείσας συνολικής προσφοράς 

ανέρχεται σε Λi=100, ήτοι ικανοποιεί τους όρους της οικείας Διακήρυξης ως προς το σύνολο των 

κριτηρίων. 

Κατόπιν αυτών,  η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει όπως εισηγηθεί προς το Δ.Σ της 

Αναθέτουσας Αρχής την κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος)  του ως άνω συνοπτικού 

διαγωνισμού στην εταιρεία με την επωνυμία  «ΓΟΥΑΊΝΤ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΙΚΕ», με δ.τ. “WIDE SERVICES” με 

έδρα την Καλλιθέα, επί της Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμ. 46-48, νόμιμα 

εκπροσωπούμενης, καθόσον η μοναδική υποβληθείσα οικονομική προσφορά της ανέρχεται στο 

ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (59.400€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

ήτοι εβδομήντα τριών χιλιάδων και εξακοσίων πενήντα έξι ευρώ (73.656,00€) 
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συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 24%, ευρισκόμενος εντός του προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος 

έργου.  

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 13:30 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: 

1) να εγκρίνει ως έχει το ως άνω Πρακτικό 9/30.07.2020 της Επιτροπής Διενέργειας 

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

8106/17.07.2020 συνοπτικό διαγωνισμό, 

2) τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, καλώντας τον προσφέροντα στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») μετά την 

πάροδο της προθεσμίας για άσκηση ενστάσεων, να υποβάλει σε φάκελο με 

ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, 

σύμφωνα με το άρθρο 16 του υπ’ αρ. πρωτ. 8106/17.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΣΣΕΟΞΛΔ-

Β75, ΑΔΑΜ: 20PR0C007047053) συνοπτικoύ διαγωνισμού (Αρ. Διακ.: 03/2020), 

εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. 

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

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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