
Σελ. 1 από 8. 

 

Ανακοινοποίηση στο ορθό 

της με αρ. πρωτ.: 7876/26-07-2019 

και με ΑΔΑ: 6ΛΔΝΟΞΛΔ-4Η8 

ως προς την εκ παραδρομής παράλειψη  

των Πρακτικών 11/12-06-19 και 16/03-07-19 

26-07-2019 

Ο Πρόεδρος του Ι.Ε.Π. 

 

Γεράσιμος Κουζέλης 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 30/25-07-2019 

Σήμερα 25 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, 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.: Ιωάννης Ρουσσάκης 

και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Αλιβίζος Σοφός, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Ελένη Τσίκιζα. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση των υπ’ αρ. 11/12.06.2019, 16/03.07.2019 και 18/23.07.2019 Πρακτικών 

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ 

αρ. πρωτ. 4543/20.05.2019 (ΑΔΑ: 6ΘΝ5ΟΞΛΔ-10Ω, ΑΔΑΜ: 19PROC004976802) 

συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την ανάθεση του έργου 
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Σελ. 2 από 8. 

«Εξωτερική αξιολόγηση της πράξης επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών σε 

θέματα Μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057 

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

Μπαθιανάκης, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, διαβιβάζει προς 

έγκριση τα υπ’ αρ. 11/12.06.2019, 16/03.07.2019 και 18/23.07.2019 Πρακτικά της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 

4543/20.05.2019 συνοπτικό διαγωνισμό (αρ. πρωτ.: 2012/23-07-2019): 

«Πράξη 11 / 12.6.2019 

Στην Αθήνα, σήμερα, την δωδεκάτη (12η) Ιουνίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 

10:00 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. Νικόλαου Ράπτη,  η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης 

Προσφορών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμόν 8/28.2.2019 Πράξη του Δ.Σ. του  Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την 

υπ’ αριθμόν πρωτ. 1980/1.3.2019 (ΑΔΑ:ΨΔΘ50ΞΛΔ-ΟΦΨ) απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του 

Ι.Ε.Π., όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό με ταυτόχρονη και ταυτάριθμη απόφαση,  και αναρτήθηκε 

στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την αυτή ΑΔΑ και ισχύει. 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος το τακτικό μέλος κ. Μιχαήλ Ασημαντώνης, αποσπασμένος 

εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ ως και το αναπληρωματικό μέλος κ. Μαρία Δοκοπούλου, αποσπασμένη 

εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους κ. Νικολάου Γραμμένου, 

Συμβούλου Β΄. Ι.Ε.Π. 

Χρέη  γραμματέα άσκησε  η   κ.   Κλειώ  Βακαλοπούλου,  αποσπασμένη   εκπαιδευτικός  στο  Ι.Ε.Π.  

και αναπληρώτρια γραμματέας της Επιτροπής, λόγω κωλύματος της τακτικής γραμματέως κ. 

Φωτεινής Παπαδοπούλου, αποσπασμένης εκπαιδευτικού στο Ι.Ε.Π. 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 στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι: την  

αποσφράγιση και τον έλεγχο, στο σύνολό τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά, 

οικονομική προσφορά) των φακέλων των προσφορών , των συμμετεχόντων στον  υπ’ αριθμόν 

πρωτ. 4543/20.05.2019 (ΑΔΑ:6ΘΝ5ΟΞΛΔ-10Ω) (αριθμός διακήρυξης 06/2019) συνοπτικό 

διαγωνισμό  για την ανάθεση του έργου «Εξωτερική αξιολόγηση της πράξης επιμόρφωση 

Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών σε θέματα Μαθητείας» , στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές 

ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας» της Πράξης «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057 του 

επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια βίου 

Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή ΄Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο», συνολικού προϋπολογισμού εξ χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ και 

τριάντα εννέα λεπτών (6.048,39) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

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

αριθμ. πρωτ. 4304/10.5.2019 (πράξη 15/22.04.2019, ΑΔΑ:ΨΑΟΨΟΞΛΔ-6ΒΡ) απόφαση του το Δ.Σ 

του Ι.Ε.Π  ενέκρινε τον ανωτέρω  συνοπτικό διαγωνισμό υποβολής ενδιαφέροντος για την επιλογή 

αναδόχου/ων με σκοπό την ανάθεση του υπό διακήρυξη έργου. 

ΑΔΑ: 6ΛΔΝΟΞΛΔ-4Η8



Σελ. 3 από 8. 

Έως την καταληκτική ημερομηνία (04.06.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.) υποβολής 

προσφορών και όπως ειδικότερα αναφέρεται στην οικεία πρόσκληση υπεβλήθησαν προσφορές 

από δύο (2) υποψηφίους αναδόχους ως εξής: 

 

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

5153/4-6-2019) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Θέτιδος, αριθμ. 10, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

2.       «INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» (Αρ. Πρωτ.: 5171/4-

6-2019) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Στησιχόρου, αριθμ. 1, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι είχαν υποβάλει τις προσφορές τους εμπρόθεσμα 

και κατά τον προσήκοντα τρόπο, ακολούθως, οι φάκελοι αριθμήθηκαν με τους αύξοντες αριθμούς 

1-2 και μονογραφήθηκαν, στο εξωτερικό μέρος αυτών, ενώ, στη συνέχεια ο Πρόεδρος επεσήμανε 

ότι θα αποσφραγιστούν οι ενιαίοι φάκελοι των προσφορών των ανωτέρω υποψηφίων αναδόχων. 

Δηλαδή, θα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους, καθώς και η πληρότητα των τεχνικών 

και οικονομικών προσφορών, κατά τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη. 

Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι η αποσφράγιση των φακέλων των υποψηφίων αναδόχων είχε 

οριστεί για την 05.06.2019, πλην, όμως κατά τον χρόνο αυτό δεν κατέστη δυνατή η σύγκληση της 

παρούσας επιτροπής, οπότε με το από 11.06.2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Προμηθειών 

και Συμβάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, απευθυνόμενο προς τους ανωτέρω υποψηφίους 

αναδόχους είχε ενημερώσει αυτούς για τον καθορισμό της νέας ημερομηνίας αποσφράγισης των 

προσφορών, ήτοι τη σημερινή. Κατά την παρούσα συνεδρίαση δεν προσήλθαν οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι ή εκπρόσωποι αυτών. Παρόλα ταύτα η Επιτροπή προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης 

των προσφορών ως ακολούθως: 

Η Επιτροπή αποσφράγισε αρχικά τον ενιαίο «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του υποψήφιου 

αναδόχου/ανάδοχης εταιρίας:                

«Ε. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ – Μ.ΜΑΝΙΑΤΗ Ο.Ε. »,  και τον δ.τ «PREMIUM CONSULTING» (Αρ. Πρωτ. 5153/4-

6-2019) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Θέτιδος, αριθμ. 10, νόμιμα εκπροσωπούμενης, 

και διαπίστωσε την ύπαρξη τριών ξεχωριστών φακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», «Τεχνική προσφορά» και «Οικονομική προσφορά» αντίστοιχα. 

Κατόπιν η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», εντός του οποίου 

υπήρχαν: 

1)      συμπληρωμένο το από 4.6.2019 έντυπο ΤΕΥΔ 

2)      το από 27-05-2019 πρακτικό – απόφαση συμμετοχής στον συγκεκριμένο διαγωνισμό του Ι.Ε.Π. 

ως και την παροχή εξουσιοδότησης προς τους νόμιμους εκπροσώπους αυτής για την υποβολή του 

σχετικού φακέλου ως και την εκπροσώπησή της κατά το στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 

3)      το υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 822961.1187988/21-5-2019 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης εκδοθέν από 

το Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ/ΕΒΕΑ από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της 

ανωτέρω εταιρίας. 

4)      το από 07.08.2013 και με αρ. Πρωτ. 318861.450828 Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο του  ιδιωτικού 

συμφωνητικού  τροποποίησης ομόρρυθμου εταιρείας και κωδικοποίησης καταστατικού της 

υποψήφιας αναδόχου εταιρείας, εκδοθέντος από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ/ΕΒΕΑ. 

Έτσι η Επιτροπή διαπίστωσε την πληρότητα αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω 

διακήρυξη και μονόγραψε κάθε φύλλο ξεχωριστά. 

Κατόπιν, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο «Τεχνική προσφορά», εντός του οποίου υπήρχαν: 
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Σελ. 4 από 8. 

1)      ο από Ιουνίου 2019 πίνακας συμμόρφωσης  με τους όρους της διακήρυξης 

2)      αναλυτική  παρουσίαση και οργάνωση  του προσφερόμενου έργου 

3)      η προτεινόμενη μεθοδολογία 

4)      η παρουσίαση της ομάδας έργου και περιγραφή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας 

5)      βιογραφικά σημειώματα της ομάδας έργου 

6)      ο  από Ιουνίου 2019 κατάλογος έργων 

Κατόπιν, η Επιτροπή εξέτασε την από 4/06/2019 υποβληθείσα οικονομική προσφορά της 

υποψήφιας αναδόχου εταιρίας, βάσει της οποίας προσφέρει για την εκτέλεση του έργου όπως 

αυτό περιγράφεται, ειδικώς και λεπτομερώς, στην οικεία διακήρυξη και ανά παραδοτέο το 

συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (4.920,00€) πλέον ΦΠΑ από 24% 

και συνολικά το ποσό των έξι χιλιάδων εκατό ευρώ και ογδόντα λεπτών (6.100,80€) με ΦΠΑ, 

ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου των επτά χιλιάδων 

πεντακοσίων ευρώ  (7.500,36 €) με ΦΠΑ. 

Συνεχίζοντας τις εργασίες της, η  Επιτροπή αποσφράγισε τον Ενιαίο Φάκελο προσφοράς της 

υποψήφιας αναδόχου εταιρίας: 

«INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» (Αρ. Πρωτ.: 5171/4-6-

2019) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Στησιχόρου, αριθμ. 1, νόμιμα εκπροσωπούμενης, 

και διαπίστωσε την ύπαρξη τριών ξεχωριστών φακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», «Τεχνική προσφορά» και «Οικονομική προσφορά» αντίστοιχα. 

Κατόπιν η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», εντός του οποίου 

υπήρχαν: 

1)      συμπληρωμένο το από 4.6.2019  έντυπο ΤΕΥΔ 

2)      το από 31-05-2019 απόσπασμα πρακτικού – απόφαση συμμετοχής στον συγκεκριμένο 

διαγωνισμό του Ι.Ε.Π. ως και την παροχή εξουσιοδότησης προς τους νόμιμους εκπροσώπους αυτής 

για την υποβολή του σχετικού φακέλου ως και την εκπροσώπησή της κατά το στάδιο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας 

3)      το υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 777986.1118481/13-3-2019 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης εκδοθέν από 

το Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ/ΕΒΕΑ από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της 

ανωτέρω εταιρίας 

4)      το με αρ. Πρωτ. 7042/2013 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών περί καταχώρισης αυτής 

στα οικεία βιβλία ως και τις επελθούσες  μεταβολές της 

5)      το υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 809583.1167492/04-06-2019 Γενικό Πιστοποιητικό εκδοθέν από το Τμήμα 

Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ/ΕΒΕΑ από το οποίο προκύπτει η εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο 

6)      το από 4/6/2019 Παραστατικό εκπροσώπησης της εταιρίας  

Έτσι η Επιτροπή διαπίστωσε την πληρότητα αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω 

πρόσκληση και μονόγραψε κάθε φύλλο ξεχωριστά. 

Κατόπιν, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο «Τεχνική προσφορά», εντός του οποίου υπήρχαν: 

1)          η  αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

2)          οι γενικοί όροι του έργου παροχής υπηρεσιών 

3)          τα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

4)          η διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 

5)          ο  από 4.6.2019 πίνακας συμμόρφωσης με τους όρους της διακήρυξης 
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Ακολούθως, η Επιτροπή εξέτασε την υποβληθείσα οικονομική προσφορά της υποψήφιας αναδόχου 

εταιρίας, βάσει της οποίας προσφέρει για την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται, 

ειδικώς και λεπτομερώς, στην οικεία διακήρυξη και ανά παραδοτέο το συνολικό  ποσό των δύο 

χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.700,00€) πλέον ΦΠΑ από 24% και συνολικά το ποσό των τριών 

χιλιάδων τριακοσίων σαράντα οχτώ ευρώ (3.348,00€) με ΦΠΑ, ευρισκόμενο εντός του 

προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,36 €) με 

ΦΠΑ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή  θεωρεί ότι η προσφερόμενη τιμή της αμέσως ως άνω 

υποψήφιας αναδόχου εταιρείας   για την εκτέλεση του υπό διακήρυξη έργου  είναι ασυνήθιστα 

χαμηλή σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου, σε συνάρτηση και με το τεχνικό δελτίο  και ως 

εκ τούτου αποφασίζει ομόφωνα, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 88 και 89 του ν. 

4412/2016 όπως ισχύει, όπως μέσω του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων της Αναθέτουσας 

Αρχής (Ι.Ε.Π.) προσκομίσει , εντός  της προθεσμίας που ορίζεται από τη διάταξη της παρ. 1 του 

άρθρου 88 του ως άνω νόμου, διευκρινίσεις/εξηγήσεις ως προς το προσωπικό το οποίο θα 

απασχοληθεί για την εκτέλεση του έργου, το χρόνο απασχόλησης αυτού, τις καταβαλλόμενες 

αποδοχές ανά απασχολούμενο, την ΣΣΕ στην οποία υπάγονται οι απασχολούμενοι, τα 

δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτουν οι νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων και οι 

αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Επιπλέον να παρασχεθούν διευκρινίσεις(πλέον όσων 

αναφέρονται στην τεχνική προσφορά) ως προς τα οικονομικά χαρακτηριστικά  των 

παρασχεθησόμενων  υπηρεσιών, τις  επιλεγείσες τεχνικές λύσεις. Μετά την υποβολή των ανωτέρω 

εγγράφων  η Επιτροπή θα επανέλθει εκ νέου σε συνεδρίαση για την αξιολόγηση των προσφορών 

και την εισήγηση προς το Δ.Σ του Ι.Ε.Π την κατακύρωση του υπό διακήρυξη έργου σε προσωρινό 

ανάδοχο. 

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 11:30 μ.μ. λύνεται η συνεδρίαση και 

υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής». 

 

«Πράξη 16 / 3.7.2019 

Στην Αθήνα, σήμερα, την τρίτη (3η) Ιουλίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:35 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. 

Νικόλαου Ράπτη,  η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 

8/28.2.2019 Πράξη του Δ.Σ. του  Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ 

αριθμόν πρωτ. 1980/1.3.2019 (ΑΔΑ:ΨΔΘ50ΞΛΔ-ΟΦΨ) απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., 

όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό με ταυτόχρονη και ταυτάριθμη απόφαση,  και αναρτήθηκε στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την αυτή ΑΔΑ και ισχύει. 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος το τακτικό μέλος κ. Μιχαήλ Ασημαντώνης, αποσπασμένος 

εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ ως και το αναπληρωματικό μέλος κ. Ισαβέλα Τσιαντούλα, αποσπασμένη 

εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους κ. Νικολάου Γραμμένου, 

Συμβούλου Β΄. Ι.Ε.Π. 

Χρέη  γραμματέα άσκησε  η   κ.   Κλειώ  Βακαλοπούλου,  αποσπασμένη   εκπαιδευτικός  στο  Ι.Ε.Π.  

και αναπληρώτρια γραμματέας της Επιτροπής, λόγω κωλύματος της τακτικής γραμματέως κ. 

Φωτεινής Παπαδοπούλου, αποσπασμένης εκπαιδευτικού στο Ι.Ε.Π. Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη 
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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:  

την  αξιολόγηση των από 1/7/2019 διευκρινίσεων επί  της οικονομικής προσφοράς της υποψήφιας 

αναδόχου εταιρίας με την επωνυμία: «INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» (Αρ. Πρωτ.: 5171/4-6-2019) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Στησιχόρου, αριθμ. 1, 

νόμιμα εκπροσωπούμενης και συμμετέχουσας στον  υπ’ αριθμόν πρωτ. 4543/20.05.2019 

(ΑΔΑ:6ΘΝ5ΟΞΛΔ-10Ω) (αριθμός διακήρυξης 06/2019) συνοπτικό διαγωνισμό  για την ανάθεση του 

έργου «Εξωτερική αξιολόγηση της πράξης επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών σε θέματα 

Μαθητείας» , στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της 

επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε 

θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057 του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη 

ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται 

από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή ΄Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο», συνολικού 

προϋπολογισμού εξ χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (6.048,39) μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

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

αριθμ. 11/12.6.2019 πράξη της παρούσας επιτροπής, είχε αποφασιστεί όπως κατ΄ εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 88 και 89 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, μέσω του Τμήματος Προμηθειών 

και Συμβάσεων της Αναθέτουσας Αρχής (Ι.Ε.Π.) ειδοποιηθεί η ως άνω υποψήφια ανάδοχος εταιρεία 

και προσκομίσει , εντός  της προθεσμίας που ορίζεται από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 88 του 

ως άνω νόμου, διευκρινίσεις/εξηγήσεις ως προς το προσωπικό το οποίο θα απασχοληθεί για την 

εκτέλεση του έργου, το χρόνο απασχόλησης αυτού, τις καταβαλλόμενες αποδοχές ανά 

απασχολούμενο, την ΣΣΕ στην οποία υπάγονται οι απασχολούμενοι, τα δικαιολογητικά, από τα 

οποία προκύπτουν οι νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές 

εισφορές. Επιπλέον να παρασχεθούν διευκρινίσεις(πλέον όσων αναφέρονται στην τεχνική 

προσφορά) ως προς τα οικονομικά χαρακτηριστικά  των παρασχεθησόμενων  υπηρεσιών, τις  

επιλεγείσες τεχνικές λύσεις. Μετά την υποβολή των ανωτέρω εγγράφων  η Επιτροπή θα 

επανήρχετο σε συνεδρίαση για την αξιολόγηση των προσφορών και την εισήγηση προς το Δ.Σ του 

Ι.Ε.Π την κατακύρωση του υπό διακήρυξη έργου σε προσωρινό ανάδοχο. 

     Με το από 20.6.2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του ανωτέρω Τμήματος, η προαναφερθείσα 

υποψήφια ανάδοχος εταιρεία είχε ειδοποιηθεί για την παροχή των αιτηθεισών διευκρινίσεων και 

την υποβολή των σχετικών εγγράφων. Την  02.07.2019 υπέβαλε τις από 1.7.2019 διευκρινίσεις επί 

των τεθέντων θεμάτων , οι οποίες θεωρούνται ικανοποιητικές πλην, όμως, όχι  ,τα αιτηθέντα 

έγγραφα. Επομένως η  Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα, όπως, ειδοποιηθεί  εκ  νέου, κατά τα 

ανωτέρω, και υποβάλλει   τα δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτουν οι νόμιμες αποδοχές των 

εργαζομένων και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Επιπλέον να παρασχεθούν 

διευκρινίσεις(πλέον όσων αναφέρονται στην τεχνική προσφορά) ως προς τα οικονομικά 

χαρακτηριστικά  των παρασχεθησόμενων  υπηρεσιών, τις  επιλεγείσες τεχνικές λύσεις. Μετά την 

υποβολή των ανωτέρω εγγράφων  η Επιτροπή θα επανέλθει εκ νέου σε συνεδρίαση για την 

αξιολόγηση των προσφορών και την εισήγηση προς το Δ.Σ του Ι.Ε.Π την κατακύρωση του υπό 

διακήρυξη έργου σε προσωρινό ανάδοχο. 

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 10:00 μ.μ. λύνεται η συνεδρίαση και 

υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής». 
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«ΠΡΑΞΗ  18/23.07.2019 

  

Στην Αθήνα, σήμερα, την  εικοστή τρίτη  (23η) Ιουλίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 

π.μ. 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. 

Νικόλαου Ράπτη,  η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 8/28.2.2019 Πράξη του Δ.Σ. 

του  Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 1980/1.3.2019 

(ΑΔΑ:ΨΔΘ50ΞΛΔ-ΟΦΨ) απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., όπως ανακοινοποιήθηκε στο 

ορθό με ταυτόχρονη και ταυτάριθμη απόφαση,  και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την 

αυτή ΑΔΑ και ισχύει. 

 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος τα τακτικά μέλη κ. Μιχαήλ Ασημαντώνης, αποσπασμένος 

εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ και κ. Ισαβέλα Τσιαντούλα , αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Χρέη  γραμματέα άσκησε   το μέλος της Επιτροπής κ. Ισαβέλα Τσιαντούλα,  λόγω κωλύματος των 

γραμματέων (τακτικής και αναπληρώτριας) που έχουν οριστεί με την ανωτέρω απόφαση.  

 

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 στα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, ήτοι: 

την  αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών  εγγράφων  της συμμετέχουσας εταιρείας με 

την επωνυμία «INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» (Αρ. Πρωτ.: 

5171/4-6-2019) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Στησιχόρου, αριθμ. 1, νόμιμα 

εκπροσωπούμενης στον υπ’ αριθμόν πρωτ. 4543/20.05.2019 (ΑΔΑ: 6ΘΝ5ΟΞΛΔ-10Ω)  (αριθμός 

διακήρυξης: 06/2019) συνοπτικό διαγωνισμό  για την ανάθεση του έργου «Εξωτερική αξιολόγηση 

της πράξης επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών σε θέματα Μαθητείας» και με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  

 

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

αριθμ. 11/12.6.2019 και 16/3.7.2019 πράξεις  της παρούσας Επιτροπής είχαν αιτηθεί διευκρινίσεις 

και προσκομιδή εγγράφων από την ως άνω εταιρεία ως προς την αιτιολόγηση της υποβληθείσας 

 οικονομικής  προσφοράς , κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 88 και 89 του Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων της Αναθέτουσας  Αρχής με 

ηλεκτρονικό μήνυμα απευθυνόμενο προς την υποψήφια ανάδοχο εταιρεία είχε διαβιβάσει 

απόσπασμα των ανωτέρω πράξεων προκειμένου να προσκομίσει τα αιτηθέντα έγγραφα.  Την 

15η.07.2019 η εν λόγω εταιρεία κατέθεσε στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής 

(αριθμός πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 7381/15.7.2019)  πίνακα του απασχολούμενου 

προσωπικού,(έντυπο 4)  αναλυτικές  περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ) μηνών 1ου έως και 5ου έτους 2019, 

αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ) για τα πρόσωπα τα οποία θα απασχοληθούν στο  υπό 

διακήρυξη έργο . Επιπρόσθετα υπέβαλε  διευκρινίσεις  ως προς τη μεθοδολογία αξιολόγησης της 

πράξης ως   και τα εργαλεία  αξιολόγησης αυτής.  
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Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή θεωρεί ότι έχουν πληρωθεί όσα  είχαν ορισθεί  στις ως άνω 

πράξεις της.  Ως εκ τούτου, 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 «INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» 

(Αρ. Πρωτ.: 5171/4-6-2019) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Στησιχόρου, αριθμ. 1, νόμιμα 

εκπροσωπούμενης,  καθόσον η  υποβληθείσα οικονομική προσφορά της  ανέρχεται στο  ποσό των 

δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.700,00€) πλέον ΦΠΑ από 24% και συνολικά στο ποσό των τριών 

χιλιάδων τριακοσίων σαράντα οχτώ ευρώ (3.348,00€) με ΦΠΑ. Είναι, δε,  η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη,  έναντι της 

προσφερόμενης από την υποψήφια ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία «Ε.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ - Μ. 

ΜΑΝΙΑΤΗ Ο.Ε» με τον δ.τ «PREMIUM CONSULTING» , με έδρα την Αθήνα επί της οδού Θέτιδος, 

αριθμ. 10, νόμιμα εκπροσωπούμενης, ποσού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ 

(4.920,00€) πλέον ΦΠΑ από 24% και συνολικά το ποσό των έξι χιλιάδων εκατό ευρώ και ογδόντα 

λεπτών (6.100,80€) με ΦΠΑ. 

                    

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 11:30 μ.μ. λύνεται η συνεδρίαση και 

υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχουν τα ως άνω 

Πρακτικά 11/12.06.2019, 16/03.07.2019 και 18/23.07.2019 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 4543/20.05.2019 

συνοπτικό διαγωνισμό. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 12:50, 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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