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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4724/20-07-2017 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 29/20-07-2017 

Σήμερα 20 Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, 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. Γεράσιμου Κουζέλη. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. 

κ. Παύλος Χαραμής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης, 

Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζει η κ. Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου. 

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 με αριθμ. 08/10-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών σχετικά με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και την 

εισήγηση προς το Δ.Σ. κατακύρωσης του υπ’ αριθμ. πρωτ. 3501/06-06-2017 

Συνοπτικού Διαγωνισμού (Αρ. Διακήρυξης 03/2017): «Υπηρεσίες Τεχνικού 

Συμβούλου για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020» της Πράξης «Τεχνική 

Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής», Υποέργο 3 (ΑΔΑ: ΨΜΣ5ΟΞΛΔ-81Ω) 

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

Μπαθιανάκης, Προϊστάμενος του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς 

έγκριση το Πρακτικό 8/10-07-2017 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (αρ. πρωτ.: 1357/20-07-2017): 

«Πράξη 08/10.07.2017 

 Στην Αθήνα, σήμερα, την  δεκάτη (10η) Ιουλίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:30 

 στα γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και  στον τέταρτο (4ο) όροφο αυτού επί 

της οδού Τσόχα, αριθμ. 36,  συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 

Νικολάου Ράπτη, αποσπασμένου εκπαιδευτικού στο Ι.Ε.Π κλ. ΠΕ13, η Επιτροπή Διενέργειας 
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Διαγωνισμών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) , η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμόν 24/08-06-2017 Πράξη του ΔΣ του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  με την 

υπ’ αριθμόν 3593/09.06.2017  Απόφαση του Αντιπροέδρου του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: ΨΗΩΧΟΞΛΔ-665).  

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής κ. Ελένη Καραγιάννη, Εισηγήτρια του 

Ι.Ε.Π. και κ. Νικόλαος Γραμμένος Σύμβουλος Γ’ του Ι.Ε.Π.  

 Χρέη γραμματέα άσκησε η κ. Μερόπη Πανταζίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη συγκρότηση αυτής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 13 

και 14 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει, προχώρησε στις εργασίες της και ειδικότερα στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, ήτοι: 

 Την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον συνοπτικό διαγωνισμό 

με αρ. πρωτ. 3501/6-6-2017 (ΑΔΑ: ΨΜΣ5ΟΞΛΔ-81Ω) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας-τιμής,  για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου 

για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020» της Πράξης «Τεχνική βοήθεια Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής» του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους ΕΣΠΑ 2014-2020, προϋπολογισμένης 

δαπάνης μέχρι του ποσού των 59.000,00 ευρώ (πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ) μη 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.  

1. Την εισήγηση προς το Δ.Σ. της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον υποψήφιο ανάδοχο που 

πληροί τις προϋποθέσεις της υπ’ αρ. πρωτ. 03/2017 διακήρυξης. 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση παρίστανται και οι εκπρόσωποι των υποψήφιων αναδόχων (1) Θεμιστοκλής Σιώρος 

του Αιμίλιου, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Δημητρίου Τσεβά, αριθμ.  8, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΙ 

674879 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 14-1-2011 από το Τ.Α. Νέου Κόσμου, ως 

εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «AQS Advanced Quality Services Ltd. (πλήρης τίτλος 

ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε.Π.Ε)», νόμιμα εκπροσωπούμενης και (2) Ιωάννα 

Γιαννοπούλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Σωκράτους, αριθμ. 52, κάτοχος του υπ’ 

αριθμόν Χ 804436 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 6-11-2003 από την Υ.Α. 

Πατρών, ως εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

Ο κ. Πρόεδρος, αφού έλαβε τον λόγο, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής και τους εκπροσώπους των 

υποψηφίων αναδόχων ότι έχει περατωθεί ήδη η διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών 

(σχετική η υπ’ αρ. 06/28-06-2017 Πράξη της Επιτροπής όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 

26/30-6-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., ΑΔΑ: 73Ε3ΟΞΛΔ-ΞΧ7) και ως εκ τούτου κατά τη σημερινή 

συνεδρίαση θα αποσφραγιστούν οι υπο-φάκελοι των οικονομικών προσφορών, των υποψηφίων 

αναδόχων που λαμβάνουν μέρος στην παρούσα διαδικασία και όπως αυτοί έχουν εγκριθεί με το υπ’ 

αριθμόν 5/22-6-2017 πρακτικό της αυτής Επιτροπής (Διενέργειας Διαγωνισμών).  

Ακολούθως, οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν με τη σειρά που αυτές είχαν αριθμηθεί κατ 

αύξοντα αριθμό και μονογραφηθεί (στον εξωτερικό υπο-φάκελο με την ένδειξη οικονομική 

προσφορά) κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής της 22ας/6/2017 και διαπιστώθηκε ότι η υποβολή 

αυτών πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου (άρθρα 95 και 98 περ. (ζ) του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 
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Α’) όπως ισχύει, ως και αυτών της παρ. 12 της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού (αριθμός  

διακήρυξης 03/2017). Ήτοι: 

1. DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

α. Τιμή οικονομικής προφοράς άνευ Φ.Π.Α. 58.896,00 ευρώ 

β. Φ.Π.Α. 14.135,04 ευρώ 

γ. Τιμή οικονομικής προφοράς με Φ.Π.Α. 73.031,04 ευρώ 

δ. Συνολική τιμή οικονομικής προφοράς 73.031,04 ευρώ 

2. AQS Advanced Quality Services Ltd.  

α. Τιμή οικονομικής προφοράς άνευ Φ.Π.Α. 29.988,00 ευρώ 

β. Φ.Π.Α. 7.197,12 ευρώ 

γ. Τιμή οικονομικής προφοράς με Φ.Π.Α. 37.185,12 ευρώ 

δ. Συνολική τιμή οικονομικής προφοράς 37.185,12 ευρώ 

 

Με την αποσφράγιση των υπο-φακέλων των οικονομικών προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας 

του Διαγωνισμού κάθε φύλλο αυτών εμονογραφείτο από τα μέλη της, ενώ οι εκπρόσωποι των 

υποψήφιων αναδόχων ελάμβαναν γνώση αυτών. 

Μετά την ανακοίνωση των οικονομικών προσφορών ως και των τεχνικών προσφορών, οι 

παριστάμενοι εκ μέρους των υποψηφίων αναδόχων αποχώρησαν της συνεδρίασης, χωρίς να 

διατυπώσουν οποιαδήποτε ένσταση ή επιφύλαξη ως προς την τηρηθείσα διαδικασία. 

Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής, αφού είδαν τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών, ως και τις 

υποβληθείσες οικονομικές προσφορές, προέβησαν στην αξιολόγηση-βαθμολόγηση αυτών, με βάση 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-

τιμής και όπως αυτή προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο: 

Λi = 80*BTAI/BTAmax+ 20*Kmin/Ki, όπου: 

BTAmax 

η συνολική βαθμολογία, που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά, ήτοι 111,25 που 

αντιστοιχεί στην εταιρεία «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

BTAI Ο τελικός βαθμός της τεχνικής προσφοράς του Υποψηφίου “i” 

Kmin Το κόστος της αποδεκτής Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 

Ki, Το κόστος της Προσφοράς του Υποψηφίου “i (χωρίς ΦΠΑ) 

Λi Το τελικό εξαγόμενο αποτέλεσμα, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία 

 

Με βάση τα ανωτέρω, η συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσε η κάθε υποψήφια ανάδοχος 

εταιρεία έχει ως εξής: 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

BTAI BTAmax 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Kmin Ki, Λi 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

ΑΝΑΔΟΧΟΙ 

80 111,25 111,25 20 29.988,00  58.896,00 90,18 

DIADIKASIA 

BUSINESS 

CONSULTING 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

80 108,75 111,25 20 29.988,00  58.896,00 98,20 

AQS Advanced 

Quality Services 

Ltd.  

 

Μετά τα ανωτέρω, η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα όπως εισηγηθεί στο Δ.Σ. ότι ο υποψήφιος 

ανάδοχος (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ) στον οποίο πρόκειται γίνει η κατακύρωση του πρόχειρου 

διαγωνισμού (ΑΠ 3501/06-06-2017, αρ. διακήρυξης 3/2017) με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, για την επιλογή 

αναδόχου υλοποίησης του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποβολή προτάσεων στο 

ΕΣΠΑ 2014-2020» είναι η εταιρεία με την επωνυμία «AQS Advanced Quality Services Ltd. (πλήρης 

τίτλος ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε.Π.Ε)», καθόσον πληροί τις προϋποθέσεις της 

παρ. 14 της διακήρυξης του διαγωνισμού, ήτοι έχει προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

Στο σημείο αυτό και ώρα 18:30 μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς 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: 

α. Να εγκρίνει το Πρακτικό 8/10-07-2017 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και 

β. ότι, ο υποψήφιος ανάδοχος (Προσωρινός Ανάδοχος) στον οποίο πρόκειται γίνει η 

κατακύρωση του Πρόχειρου Διαγωνισμού (Α.Π. 3501/06-06-2017, αρ. διακήρυξης 3/2017) 

με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής απόψεως προσφορά, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου 

«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020», είναι 

η εταιρεία με την επωνυμία «AQS Advanced Quality Services Ltd. (πλήρης τίτλος 

ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε.Π.Ε)», καθόσον πληροί τις προϋποθέσεις της 

παρ. 14 της διακήρυξης του Διαγωνισμού, ήτοι έχει προσφέρει την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (37.185,12 

ευρώ). 

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

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

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Γεράσιμος Κουζέλης  Κυριακή Σημαιοφορίδου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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