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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 7052/04-06-2021 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 29/03-06-2021 

Σήμερα, 3 Ιουνίου 2021, 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.: Αναστάσιος 

Εμβαλωτής, Νικόλαος Μαρίνης και Ανδρονίκη Χαριτωνίδου. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Ζωή Γείτονα και 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. 3/27-05-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες του 

υπ’ αρ. πρωτ. 2149/11-03-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008273922, Αρ. Διακ. 01/2021) 

Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής πολιτικής» στο πλαίσιο 

του Υποέργου 7 της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα 

μαθητείας» με MIS 5008057 και του Υποέργου 10 της Πράξης «Αναβάθμιση 

περιεχομένου σπουδών στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο 

Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» με MIS 5027220. 

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

Παππάς, Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων, 

διαβιβάζει προς έγκριση το υπ’ αρ. 3/27-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες του υπ’ αρ. 

πρωτ. 2149/11-03-2021 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αρ. πρωτ.: 1587/02-

06-2021): 

«ΠΡΑΞΗ 3/27-05-2021 
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Στην Αθήνα σήμερα, 27-05-2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε 

συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτής, κ. Ευστάθιου 

Στυλιάρη, αποσπασμένου εκπαιδευτικού στο ΙΕΠ, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών, 

Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής» στο πλαίσιο του Υποέργου 7 της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε 

θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 και του Υποέργου 10 της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου 

σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη 

Μαθητείας» με MIS 5027220, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 11/04-03-2021 

Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ 

αριθμ. 2132/10-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΗΧ7ΟΞΛΔ-ΜΕΣ) απόφαση του Ι.Ε.Π.. 

 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, κ. Σοφία Γιοβάνογλου, Σύμβουλος Α΄ 

στο ΙΕΠ, και κ. Ελένη Ταράτσα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ. Χρέη γραμματέως άσκησε η κ. 

Βασιλική Χρύση, διοικητική υπάλληλος ΥΠΑΙΘ 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 προχώρησε στις εργασίες της, 

και ειδικότερα στο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα με 

την επωνυμία «Cosmos Business Systems – Συστήματα πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμη 

Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία» και με δ.τ. «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» με ΑΦΜ: 094223430, 

και έδρα επί της οδού Παύλου Μπακογιάννη αρ. 44, Μεταμόρφωση Αττικής, νόμιμα 

εκπροσωπούμενης, που συμμετέχει στον Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμ. Πρωτ. 

2149/11-03-2021, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 105936 και Α.Δ.ΑΜ: 21PROC008273922 (Αρ. Διακήρυξης: 

01/2021), με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» 

στο πλαίσιο του Υποέργου 7 της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα 

μαθητείας» με MIS 5008057 και του Υποέργου 10 της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών 

στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» με 

MIS 5027220 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής.  

 

Για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και σε συνέχεια των υπ’ αριθμ.  1/21-04-2021 και 2/18-

05-2021 Πρακτικών της, η Επιτροπή είχε αιτηθεί από το ΔΣ του ΙΕΠ, με το υπ’ αριθμ. 2/18-05-2021 

Πρακτικό της, τον ορισμό ειδικού εμπειρογνώμονα, Για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας 

και σε συνέχεια των υπ’ αριθμ.  1/21-04-2021 και 2/18-05-2021 Πρακτικών της, η Επιτροπή είχε 

αιτηθεί από το ΔΣ του ΙΕΠ, με το υπ’ αριθμ. 2/18-05-2021 Πρακτικό της, τον ορισμό ειδικού 

εμπειρογνώμονα, προκειμένου να αποφανθεί  ως προς  τη πληρότητα και ισχύ  των δηλούμενων 

χαρακτηριστικών της τεχνικής του προσφοράς και εάν αυτά συνάδουν με τις απαιτήσεις της  της 

Διακήρυξης (άρθρο 2.4.3.2 «Τεχνική Προσφορά»), και όπως αυτές αποτυπώνονται   στους Πίνακες 

Συμμόρφωσης 1-6,  και ιδίως με βάση την αντιπαραβολή όσων αναγράφονται με το τεκμηριωτικό 

υλικό (τεχνικά φυλλάδια, δηλώσεις κ.λπ.) που έχει συνυποβληθεί από τον πιο πάνω οικονομικό 

φορέα. 

Το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με το υπ' αρ. 26/20-05-2021 Πρακτικό του, με θέμα «Έγκριση των υπ’ αρ. 1/21-04-

2021 και 2/18-05-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων –

Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες του υπ’ αρ. πρωτ. 2149/11-03-2021 

ΑΔΑ: ΨΗ13ΟΞΛΔ-ΨΕΝ



Σελ. 3 από 4. 

(ΑΔΑΜ:21PROC008273922, Αρ. Διακ. 01/2021) Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με 

τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής πολιτικής» στο πλαίσιο 

του Υποέργου 7 της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»  με 

MIS5008057  και  του  Υποέργου  10  της  Πράξης  «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στην 

Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» με 

MIS5027220, του ΙΕΠ.», που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με αριθμ. Πρωτ. 6117/21-05-2021 και ΑΔΑ: 

6ΒΙΛΟΞΛΔ-ΣΔΛ, όρισε ως ειδικό εμπειρογνώμονα τον κ. Γεώργιο Λαδιά, Προϊστάμενο του Τμήματος 

Πληροφορικής, Διαλειτουργικότητας και Δικτύων, προκειμένου να καταθέσει σχετική έκθεση με 

σκοπό την μόρφωση της κρίσης της Επιτροπής, ούτως ώστε στη συνέχεια  να προβεί στην 

ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Οικονομικού 

φορέα.  Ο ορισθείς εμπειρογνώμονας  με το από 26.5.2021 ηλεκτρονικό του μήνυμα (ώρα 09:42), 

που καταχωρήθηκε με αρ. Πρωτ. 6355/27-05-2021, κοινοποίησε, προς την παρούσα Επιτροπή, τη 

συνημμένη έκθεση, η οποία ενσωματώνεται στο παρόν πρακτικό, αποτελεί δε ένα όλο με αυτό, και 

έχει επιλέξει ως εξής:  

 

«Έκθεση του εμπειρογνώμονα Γεωργίου Λαδιά 

προς την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων - Μητρώων Φυσικών Προσώπων 

 

Εισαγωγικό σημείωμα. 

Με την Αρ. Πρωτοκόλλου 6117/21-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΒΙΛΟΞΛΔ-ΣΔΛ) Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ ορίστηκα 

ως εμπειρογνώμονας για την τεχνική προσφορά που αφορά τον υπ’ αρ. πρωτ. 2149/11-03-2021 

(ΑΔΑΜ:21PROC008273922, Αρ. Διακ. 01/2021) Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο: 

«Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής πολιτικής» στο πλαίσιο του 

Υποέργου 7 της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»  με 

MIS5008057  και  του  Υποέργου  10  της  Πράξης  «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στην 

Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» με 

MIS5027220, του ΙΕΠ. 

 

Στις 25/05/2021 έλαβα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την Τεχνική προσφορά της εταιρίας 

«COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αριθμό - Α/Α Συστήματος: 105936 και Αριθμός 

Προσφοράς: 216408. 

 

Ελέγχοντας την τεχνική προσφορά της εταιρίας βάση των πινάκων συμμόρφωσης του διαγωνισμού 

καθώς και την αναλυτική προσφορά με τα είδη, έχω να παρατηρήσω τα εξής: 

 

Η προσφορά της εταιρίας υπερκαλύπτει τις ανάγκες του διαγωνισμού με την εξής παρατήρηση για 

τους δυο τύπους σταθερού ηλεκτρονικού υπολογιστή ως προς τη θήκη τους: 

Στην απαίτηση: 

3.4 Πάχος πλαϊνών panel (mm) ,όχι λιγότερο από 7 

Η εταιρία στη θήκη που προσφέρει αναφέρει ότι το πάχος των πλαϊνών πάνελ είναι 0,7mm. Η εν λόγω 

απαίτηση είναι ήσσονος σημασίας και παρόλο που δεν καλύπτει την ανάγκη που έχει θέσει ο 

διαγωνισμός δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόβλημα ως προς την συνέχισή του. 

 

Ακολουθεί ονοματεπώνυμο και υπογραφή.» 

 

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν της την ανωτέρω έκθεση του ορισθέντος από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

ειδικού εμπειρογνώμονα, κ. Γεωργίου Λαδιά, η Επιτροπή, η οποία κατά τη σύνταξη του 
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προηγηθέντος Πρακτικού (υπ’ αριθμ. 2/18-05-2021), είχε διαπιστώσει ότι η απαιτούμενη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα ήταν πλήρως συμπληρωμένη και ψηφιακά υπογεγραμμένη, σύμφωνα με τους 

όρους της οικείας Διακήρυξης, προχώρησε στην ολοκλήρωση του ελέγχου του υπο-φακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στο μέρος που αφορά στην Τεχνική Προσφορά, 

η οποία υποβλήθηκε ηλεκτρονικά από τον ως άνω οικονομικό φορέα με τη μορφή αρχείου .pdf στον 

(υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία 

«Cosmos Business Systems – Συστήματα πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμη Εμπορική & 

Βιομηχανική Εταιρεία» και με δ.τ. «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» με ΑΦΜ: 094223430, και έδρα 

επί της οδού Παύλου Μπακογιάννη αρ. 44, ΤΚ 15232, Μεταμόρφωση Αττικής, νόμιμα 

εκπροσωπούμενης, πληροί τις προϋποθέσεις της οικείας διακήρυξης ως προς την πληρότητα του 

υπο-φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – 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»). Εισηγείται, δε, προς το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. την έγκριση του παρόντος 

πρακτικού, προκειμένου να επακολουθήσει το επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι 

αυτό της αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ανωτέρω οικονομικού φορέα. 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 13:00 μ.μ., μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση, η Επιτροπή 

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, λαμβάνοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη της κ. Ευτυχίας 

Χαλβαντζή, Προϊσταμένης του Τμήματος Έργων και Δράσεων, ομόφωνα, αποφασίζει να 

εγκρίνει ως έχει το ως άνω υπ’ αρ. 3/27-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες του υπ’ αρ. 

πρωτ. 2149/11-03-2021 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:25, 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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