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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 435/17-01-2020 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 3/16-01-2020 

Σήμερα, 16 Ιανουαρίου 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. Μάρθα Θωμοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 02/09-01-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

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

12962/11.12.2019 (ΑΔΑ: 78ΔΡΟΞΛΔ-ΑΔ7, ΑΔΑΜ: 19PROC006007930) συνοπτικό 

διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 10/2019) για την επιλογή Αναδόχου σχετικά με την 

ανάθεση του έργου «Εσωτερική Αξιολόγηση της Πράξης “Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη 

διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.) ”, με κωδικό ΟΠΣ 5000065» 

στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

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

Μπαθιανάκης, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, διαβιβάζει προς 

έγκριση το υπ’ αρ. 02/09-01-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και 
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Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 12962/11.12.2019 συνοπτικό διαγωνισμό 

(αρ. πρωτ.: 153/15-01-2020): 

«ΠΡΑΞΗ  02/09.01.2020 

  

Στην Αθήνα, σήμερα, την ενάτη (9η) Ιανουαρίου  2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 

π.μ 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 

Προέδρου αυτής κ. Νικολάου Ράπτη, αποσπασμένου εκπαιδευτικού στο Ι.Ε.Π., η Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 39/26.09.2019 Πράξη του Δ.Σ. του  Ι.Ε.Π. και 

αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 10014/01.10.2019 

 (ΑΔΑ:Ω22ΚΟΞΛΔ-ΡΞ2) απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.  

  

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

εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. και το αναπληρωματικό μέλος κ. Ισαβέλα Τσιαντούλα, αποσπασμένη 

εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους κας Τρούκη Παρασκευής, μέλος 

προσωπικού του Ι.Ε.Π.  

  

Χρέη γραμματέα άσκησε η  κα Νίκη Σαρτζέτη, αποσπασμένη  εκπαιδευτικός στο  Ι.Ε.Π., λόγω 

απουσίας  της τακτικής  γραμματέως.  

  

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: 

  

Την Αποσφράγιση των προσφορών με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

τεχνικών  προσφορών των εταιρειών που συμμετέχουν  στο συνοπτικό διαγωνισμό (Αριθμός 

Διακήρυξης: 10/2019) με αρ. πρωτ. 12962/11.12.2019 (ΑΔΑ:78ΔΡΟΞΛΔ-ΑΔ7) με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική Αξιολόγηση της Πράξης «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη» 

(ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)», με κωδικό ΟΠΣ 5000065. 

  

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη αυτής ότι στο 

πλαίσιο του ως άνω συνοπτικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 12962/11.12.2019 (ΑΔΑ:78ΔΡΟΞΛΔ-

ΑΔ7) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 

υπεβλήθησαν έως την καταληκτική ημερομηνία (08.01.2020 και ώρα 15:00 μ.μ.), και όπως 

ειδικότερα αναφέρεται στην οικεία διακήρυξη προσφορές  από δύο (2) υποψήφιες αναδόχους ως 

εξής: 

1. PREMIUM CONSULTING E. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ - Μ. ΜΑΝΙΑΤΗ Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Αρ. 

Πρωτ.: 110/08.01.2020 και ώρα 13:30 μ.μ) με έδρα την Αθήνα,  επί της οδού Θέτιδος 10, 

Τ.Κ. 115 28,  νόμιμα εκπροσωπούμενης. 
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2. INTRAWAY MANAGEMENT & TECHNOLOGY CONSULTANTS (Αρ. Πρωτ.: 115/08.01.2020 και 

ώρα 14:45 μ.μ) με έδρα την Αθήνα,  επί της οδού Στησιχόρου 1, Τ.Κ. 106 74,  νόμιμα 

εκπροσωπούμενης. 

  

Πέραν  των  ανωτέρω προσφορών  κατατέθηκε και μια επιπλέον προσφορά  από την εταιρεία  με 

την επωνυμία «PROJECT  4  I.K.E. (COOPERATION DEVELOPMENT)»,  

(Αρ. Πρωτ. 127/08.01.2020). Η εν  λόγω προσφορά περιήλθε στη Γραμματεία της αναθέτουσας 

Αρχής, μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών με την επωνυμία “ACS”,  την 16:40 ώρα ήτοι μετά την 

καταληκτική ώρα υποβολής αυτών, όπως αυτό προκύπτει από την επισημειωματική  πράξη επί του 

οικείου φακέλου αλλά και από την αναζήτηση της πορείας της αλληλογραφίας από την ιστοσελίδα 

της ως άνω μεταφορικής εταιρείας.  

 

Μετά την ανωτέρω  ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ομόφωνα, τα μέλη αυτής 

αποφασίζουν,  κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9.3. της οικείας διακήρυξης, όπως η εν λόγω  υποψήφια 

ανάδοχος εταιρεία αποκλειστεί της περαιτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας, λόγω εκπρόθεσμης 

υποβολής του φακέλου συμμετοχής της. Ακολούθως, και με δεδομένο ότι οι δύο ως άνω  ( υπό 

στοιχεία  1 και 2 ) υποψήφιες ανάδοχοι έχουν υποβάλει τις προσφορές τους εμπρόθεσμα και κατά 

τον προσήκοντα τρόπο, οι φάκελοι  μονογραφήθηκαν, στο εξωτερικό μέρος αυτών, με τους 

αύξοντες αριθμούς (1) και (2) ανά σειρά περιέλευσης στη Γραμματεία  της Αναθέτουσας Αρχής, 

ενώ, στη συνέχεια, ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι θα αποσφραγιστούν οι ενιαίοι φάκελοι των  

προσφορών  των ανωτέρω υποψηφίων αναδόχων του προκηρυχθέντος διαγωνισμού, θα ελεγχθούν 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους, κατά τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη, καθώς και η 

πληρότητα των  τεχνικών  προσφορών. 

  

Κατόπιν η Επιτροπή, προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης των δύο (2) ανωτέρω προσφορών  ως 

ακολούθως: 

  

Η Επιτροπή  αρχικά αποσφράγισε τον ενιαίο «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της εταιρείας  με την 

επωνυμία «PREMIUM CONSULTING E. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ - Μ. ΜΑΝΙΑΤΗ Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», νόμιμα εκπροσωπούμενης  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 εξωτερικά και, στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε 

τον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εντός του οποίου υπήρχαν: (α) το τυποποιημένο 

έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) με ημερομηνία 08.01.2020  συμπληρωμένο, όπως ειδικότερα 

ορίζει ο νόμος και η οικεία πρόσκληση, (β) το από 7.8.2013 καταστατικό (κωδικοποιημένο) (γ) το 

υπ΄ αριθμόν πρωτ. 970687. 1415185/8.1.2020 Γενικό Πιστοποιητικό του Τμήματος 

Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Ε.Ε.Α (δ) το υπ΄ αριθμόν πρωτ.970687.1415186/8.1.2020 

Πιστοποιητικό εκπροσώπησης, εκδοθέν από την αυτή ως άνω υπηρεσία και  (ε) το από 7.1.2020  

απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ των εταίρων με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή της στην παρούσα 

διαγωνιστική διαδικασία. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα  προσκομισθέντα έγγραφα πληρούν τις 

προϋποθέσεις των οριζομένων στο άρθρο 12.1 με τίτλο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της  προαναφερθείσας διακήρυξης.  Μετά η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο 
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της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και διαπίστωσε εντός αυτού την με χρονολογία Ιανουάριος 2020 τεχνική 

προσφορά, με συμπληρωμένες τις στήλες του πίνακα συμμόρφωσης και αντίστοιχη παραπομπή 

στις σελίδες αυτής, όπως ορίζει η οικεία διακήρυξη. Έτσι πληρούνται οι προϋποθέσεις της 

διακήρυξης αναφορικά με την τεχνική προσφορά. Ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, δεν 

αποσφραγίστηκε καθόσον θα αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο χρόνο όπως ορίζεται στο άρθρο 

13  με τίτλο « ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»  της με  αριθμ. 10/2019 

Διακήρυξης  (αριθμ. πρωτ. 12962/11.12.2019).   

  

Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι τα μέλη της Επιτροπής, έθεσαν την υπογραφή τους στα ως άνω 

έγγραφα και δη σε κάθε φύλλο χωριστά. 

  

Συνεχίζοντας τις εργασίες της, η Επιτροπή  αποσφράγισε τον  φάκελο της  εταιρείας με την 

επωνυμία «INTRAWAY MANAGEMENT& TECHNOLOGY CONSULTANTS», νόμιμα εκπροσωπούμενης 

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 εξωτερικά και, στη 

συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εντός του 

οποίου υπήρχε το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) με ημερομηνία 08.01.2020. 

Από προσεκτική μελέτη αυτού,  όπου, όμως,   διαπιστώθηκε ότι δεν απαντήθηκε το ερώτημα για 

την εκπλήρωση όλων των απαιτουμένων κριτηρίων επιλογής της 11ης σελίδας αυτού. Η εν λόγω 

απάντηση θεωρήθηκε αναγκαία δοθέντος ότι στην οικεία διακήρυξη έχει συμπεριληφθεί και το 

«Μέρος IV: Κριτήρια Επιλογής»  αυτού. Η αναθέτουσα Αρχή διατηρούσε το δικαίωμα όπως 

δηλώσει την μη συμπλήρωση του εν λόγω μέρους. Από τη στιγμή, όμως, που κρίθηκε αναγκαία η 

συμπλήρωση αυτού, και η εκ μέρους της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας παράλειψη 

συμπλήρωσης του δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού της περαιτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας αλλά 

δύναται η Επιτροπή, κατ΄ άρθρο 102 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει να 

 ειδοποιήσει την εν λόγω εταιρεία για την συμπλήρωση του ελλείποντος κενού. Πλέον του ανωτέρω 

εντός του φακέλου υπήρχαν (α)  το υπ΄ αριθμόν 971676.1416735/8.1.2020 Γενικό Πιστοποιητικό 

της Υπηρεσίας Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ του Ε.Β.Ε.Α.  (β) το υπ΄ αριθμόν πρωτ. 950597.1383833/3.12.2019 

πιστοποιητικό εκπροσώπησης εκδοθέν από την αυτή υπηρεσία και (γ) το από 7.1.22020 

απόσπασμα πρακτικού της συνέλευσης των εταίρων περί  της έγκρισης  συμμετοχής της στην 

παρούσα διαγωνιστική διαδικασία. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι πληρούνται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις της οικείας διακήρυξης  ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής.   

 

Κατόπιν αποσφραγίσθηκε ο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  όπου διαπιστώθηκε  η  ύπαρξη 

εντός αυτού του από 8.1.2020 πίνακα συμμόρφωσης με παραπομπές στις αντίστοιχες σελίδες 

αυτής.  

 

Έτσι, πληρούται η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τους  όρους  του  άρθρου 12.2 της ανωτέρω 

προκήρυξης. Επισημαίνεται ότι μονογράφτηκε κάθε φύλλο αυτής. Ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ δεν αποσφραγίστηκε, αλλά θα αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο χρόνο όπως ορίζεται 

στο άρθρο 13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  της με  αριθμ. 10/2019 

Διακήρυξης  (αριθμ. πρωτ. 12962/11.12.2019). 
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Η Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,  αποφάσισε, ομόφωνα  όπως, ειδοποιηθεί η 

εταιρεία με την επωνυμία  «INTRAWAY MANAGEMENT & TECHNOLOGY CONSULTANTS», νόμιμα 

εκπροσωπούμενης για την συμπλήρωση της  προαναφερθείσας παράλειψης. Οι δε οικονομικές 

προσφορές και των δύο εταιρειών να αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. 

  

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 11:00 π.μ. 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 να εγκρίνει ως έχει το ως άνω 

Πρακτικό 02/09-01-2020 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης 

Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 12962/11.12.2019 συνοπτικό διαγωνισμό. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:10, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Ιωάννης Αντωνίου  Μάρθα Θωμοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 

ΑΔΑ: ΨΟ0ΙΟΞΛΔ-ΖΥ2
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