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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 10107/01-07-2021 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 34/01-07-2021 

Σήμερα, 1 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:45, 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. Ειρήνη Βερροιοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
.................................................................................................................................................... 
Θέμα: Έγκριση του υπ΄ αρ. 5/30-6-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες 

 του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» 

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. 5/30-6-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τον υπ. αριθμ. πρωτ. 

2149/11.03.2021 Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (αρ. πρωτ.: 1880/30-06-2021): 

«ΠΡΑΞΗ 5/30-06-2021 

Στην Αθήνα σήμερα, 30-06-2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:10, στα γραφεία του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής  Πολιτικής (ΙΕΠ) και στον έβδομο (7ο) όροφο αυτού (Γραφείο 707), επί 

της οδού Αναστασίου Τσόχα αριθμ. 36, συνήλθε σε συνεδρίαση 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 
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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 αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συμμετέχοντος 

υποψήφιου 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, ΤΚ 15232, Μεταμόρφωση Αττικής 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 επιλογή Αναδόχου.  

 

Με την έναρξη της διαδικασίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού έλαβε το λόγο, υπενθύμισε στα 

μέλη της ότι: Στη συνεδρίαση της 21ης-04-2021 (αριθμός πρακτικού 1/21-04-2021) 

αποσφραγίστηκε η μοναδική υποβληθείσα προσφορά 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, ΤΚ 15232, Μεταμόρφωση Αττικής, νόμιμα 

εκπροσωπούμενης. Διαπιστωθείσης δε, κατά τους όρους της οικείας διακήρυξης,  της πληρότητας 

των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή είχε αιτηθεί από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., με 

το υπ’ αριθμόν 2/18-05-2021 Πρακτικό της, τον ορισμό ειδικού εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα 

μπορούσε να αποφανθεί επί της πληρότητας και ισχύος των αναγραφομένων στους Πίνακες 

Συμμόρφωσης 1-6, με βάση τις απαιτήσεις της Διακήρυξης (άρθρο 2.4.3.2 «Τεχνική Προσφορά»), 

και ιδίως με βάση την αντιπαραβολή όσων αναγράφονται με το τεκμηριωτικό υλικό (τεχνικά 

φυλλάδια, δηλώσεις κ.λπ.) που έχει συνυποβληθεί. 

Το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με το υπ' αριθμ. 26/20-05-2021 Απόσπασμα Πρακτικού 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 

(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 
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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. Λαμβάνοντας υπόψη 

την ως άνω έκθεση του εμπειρογνώμονα κ. Λαδιά και τα σχετικά παραστατικά, στη συνεδρίαση που 

ακολούθησε, της 27ης-05-2021, αξιολογήθηκε από την Επιτροπή η Τεχνική Προσφορά του ως άνω 

Οικονομικού φορέα, η οποία κρίθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις της οικείας διακήρυξης. Στη 

συνέχεια, συντάχθηκε και υπογράφηκε το υπ’ αριθμόν 3/27-05-2021 πρακτικό, το οποίο 

διαβιβάσθηκε στο Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής προς έγκρισή του (αρ. Πρωτ. Διαβιβαστικού 

6433/28-05-2021), με σκοπό τη συνέχιση στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι 

αυτό της αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς της ανωτέρω εταιρίας. Το Δ.Σ. της 

Αναθέτουσας Αρχής με την υπ’ αριθμόν 29/03-06-2021 Πράξη του (αρ. πρωτ. 7052/04-06-2021, 

ΑΔΑ: ΨΗ13ΟΞΛΔ-ΨΕΝ) ενέκρινε το ως άνω πρακτικό υπ’ αριθμ. 3/27-05-2021, αποδεχόμενο την 

προσφορά του μοναδικού υποψήφιου Οικονομικού φορέα, όπως και τη συνέχιση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας. Τέλος, στη συνεδρίαση της 7ης-06-2021, αποσφραγίστηκε, ελέγχθηκε 

και έγινε αποδεκτή η οικονομική προσφορά του Υποψηφίου Οικονομικού Φορέα και η Επιτροπή 

εισηγήθηκε προς το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, υπό την αίρεση του προσυμβατικού ελέγχου από 

την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ 

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ", την κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος) του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού. Το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής ενέκρινε το ως άνω πρακτικό (04/07-06-2021) με την 

υπ’ αριθμόν 30/10-06-2021 Πράξη του (αρ. πρωτ. 7553/11-06-2021, ΑΔΑ: ΨΓΦΜΟΞΛΔ-ΒΝΧ).  

 

Η Επιτροπή, παρέλαβε το υπ΄ αρ. πρωτ. 8566/22-06-2021 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, 

Διαγωνισμών και Συμβάσεων της Αναθέτουσας Αρχής (ΙΕΠ), με το οποίο διαβιβάζεται ο υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 8550/22-06-2021 σφραγισμένος φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 

υποψήφιου οικονομικού φορέα «Cosmos Business Systems – Συστήματα πληροφορικής & 

Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία» και με δ.τ. «COSMOS COMPUTERS 

Α.Ε.Β.Ε.», για συμμετοχή του στον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Τα μέλη της Επιτροπής, 

αφού μονόγραψαν τον προαναφερθέντα έντυπο φάκελο, τον αποσφράγισαν και μονόγραψαν τα 

δικαιολογητικά που περιέχονταν σε αυτόν, ήτοι τα 35 έγγραφα (σύνολο 57 σελίδες). 

 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα με τους κωδικούς (διαπιστευτήρια/όνομα 

χρήστη και προσωπικό κωδικό) και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 105936. Η Επιτροπή, στις 

11:20, προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου “ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ” του υποψήφιου Οικονομικού φορέα, σύμφωνα με την διακήρυξη (άρθρο 3.2), και 

διαπίστωσε ότι ο ανωτέρω υποψήφιος Οικονομικός φορέας είχε συνυποβάλει (από 22-06-2021) 

τον υποφάκελο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο «.pdf»), με 

τίτλο “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ”, στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ για τον υπ’ αριθμ. 105936 

Διαγωνισμό, κατά τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη. 

 

Ακολούθησε αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που είχαν κατατεθεί 

εμπρόθεσμα σε ηλεκτρονική μορφή pdf στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, όσο και αυτών που είχαν 

αποσταλεί με τον υπ’ αρ. πρωτ. 8550/22-06-2021 έντυπο Φάκελο. 

 

Από την ενδελεχή μελέτη των δικαιολογητικών, προέκυψε ότι ο Υποψήφιος Οικονομικός Φορέας 

έχει υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο «3.2. 

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου» της οικείας Διακήρυξης και συνεπώς πληροί τις προϋποθέσεις της. 
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Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω ενδελεχούς μελέτης, η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στο ότι τα 

κατατεθέντα δικαιολογητικά της προσωρινής Αναδόχου πληρούν τις προϋποθέσεις της οικείας 

Διακήρυξης. Ομόφωνα, επίσης, αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, υπό την 

αίρεση του προσυμβατικού ελέγχου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ", την έγκριση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της ως άνω προσωρινής Αναδόχου, καθώς και την κατακύρωση (οριστική) του 

ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού Διαγωνισμού με αριθμ. Πρωτ. 2149/11.03.2020, 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, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής, στον Οικονομικό 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, ΤΚ 15232, Μεταμόρφωση Αττικής νόμιμα εκπροσωπούμενης, ως προσφέρουσα το ποσό των 

τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων οκτώ ευρώ (34.708,00€) (καθαρή αξία), και με τον 

αναλογούντα Φ.Π.Α 24%, από οκτώ χιλιάδες τριακόσια είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά 

(8.329,92€), ήτοι συνολική αξία, ποσού σαράντα τριών χιλιάδων τριάντα επτά ευρώ και ενενήντα 

δύο λεπτών (43.037,92€), ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού για το έργο: «Προμήθεια 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» στο πλαίσιο του Υποέργου 7 

της Πράξης με MIS 5008057 και του Υποέργου 10 της Πράξης με MIS 5027220. 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 12:15 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, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει το ως άνω υπ΄ 

αρ. 5/30-6-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – 

Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τον υπ. αριθμ. πρωτ. 2149/11.03.2021 Ανοικτό 

Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό. 

.................................................................................................................................................... 
Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:00, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Ιωάννης Αντωνίου  Ειρήνη Βερροιοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 

ΑΔΑ: Ψ2ΣΙΟΞΛΔ-ΣΕΔ
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