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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2249/12-03-2020 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 13/11-03-2020 

Σήμερα, 11 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη 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.: Ζωή Γείτονα, 

Αναστάσιος Εμβαλωτής, Νικόλαος Μαρίνης και Ανδρονίκη Χαριτωνίδου. 

Απουσιάζει η κ. 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. 5/10-03-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του Ι.Ε.Π. για τον υπ’ αρ. πρωτ. 

12962/11.12.2019 (ΑΔΑ: 78ΔΡΟΞΛΔ-ΑΔ7, ΑΔΑΜ: 20PROC006007930, αριθμός 

διακήρυξης: 10/2019) συνοπτικό διαγωνισμό 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.)», στο πλαίσιο του Υποέργου 25 με τίτλο: 

«Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και 

εσωτερική αξιολόγηση Πράξης», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000065 

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

Ράπτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς έγκριση 

το υπ’ αρ. 5/10-03-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και 
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Αξιολόγησης Προσφορών του Ι.Ε.Π. για τον υπ’ αρ. πρωτ. 12962/11.12.2019 συνοπτικό 

διαγωνισμό (αρ. πρωτ.: 773/11-03-2020): 

«Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. 5/10-03-2020 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΙΕΠ 2224/10-03-2020) πρακτικό της 

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

12962/11.12.2019 (ΑΔΑ: 78ΔΡΟΞΛΔ-ΑΔ7, ΑΔΑΜ: 20PROC006007930, αριθμός διακήρυξης: 10/2019) 

συνοπτικό διαγωνισμό 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.)», στο πλαίσιο του Υποέργου 25 με τίτλο: 

«Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική 

αξιολόγηση Πράξης», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000065. 

 

Ως εκ τούτου εφόσον το πρακτικό εγκριθεί,  εισηγούμαι προς το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.:  

Α) την κατακύρωση 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.)», στην Ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία «Ε. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ – Μ. ΜΑΝΙΑΤΗ 

Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «PREMIUM CONSULTING», που εδρεύει στην  Αθήνα, επί της οδού 

Θέτιδος 10, Τ.Κ. 11528 με Α.Φ.Μ. 998849004, Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών. 

 Αντικείμενο του έργου της ανάθεσης είναι η 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 (MIS) 5000065 και ειδικότερα η καταγραφή 

από παρατήρηση εφαρμογής σεναρίων σε σχολική τάξη ή και σε ΚΣΕ και η σύνταξη αντίστοιχων 

εκθέσεων αποτελεσμάτων καθώς και η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων από τη συλλογή 

των απαντημένων ερωτηματολογίων και η σύνταξη σχετικής έκθεσης αποτελεσμάτων.  

 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και 

ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ έως και 30.09.2020, συμπεριλαμβανομένης της οριστικής παραλαβής 

(Χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου του αναδόχου έως 31.08.2020 - οριστική παραλαβή έως 

30.09.2020). 

Η αμοιβή για το σύνολο του ζητούμενου έργου ανέρχεται έως του ποσού των επτά  χιλιάδων ευρώ 

(7.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ήτοι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ 

(8.680,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του 

προκηρυχθέντος έργου ποσού των δέκα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα 

λεπτών (10.725,80€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, επί ποινή αποκλεισμού.  Στο ανωτέρω ποσό 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ Ε3451 με κωδ. 

2016ΣΕ34510001. 

Ειδικότερα στοιχεία ως προς τις επιμέρους υποχρεώσεις του Αναδόχου και την εν γένει εφαρμογή 

της παρούσας ορίζονται στη σύμβαση, η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και 

του Αναδόχου. Η σύμβαση αυτή θα στηριχθεί στον συνοπτικό διαγωνισμό, καθώς και στην 

προσφορά του Αναδόχου.  

 

Β) την υπογραφή της σχετικής σύμβασης».  

 

«ΠΡΑΞΗ  05/10.03.2020 
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 Στην Αθήνα, σήμερα, στις δέκα (10) Μαρτίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 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. Μάριο Ευαγγελινό, Σύμβουλο Β΄ του Ι.Ε.Π., η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και 

Αξιολόγησης Προσφορών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), η οποία συγκροτήθηκε 

με την υπ’ αριθμόν 9/20-02-2020 Πράξη του Δ.Σ. του  Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 1908/ 25.02.2020  (ΑΔΑ: ΩΚΚ6ΟΞΛΔ-Ε1Κ) απόφαση του 

Προέδρου του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

  

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος τα τακτικά μέλη κ. Δημήτριος Χαλκιώτης, Σύμβουλος Β΄ και κ. 

Παρασκευή Τρούκη, Προσωπικό του Ι.Ε.Π.. Χρέη γραμματέα άσκησε ο  κ. Νικόλαος Νταούλας, 

αποσπασμένος  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, προχώρησε στις εργασίες της και ειδικότερα στο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, ήτοι: 

  

Τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της συμμετέχουσας εταιρείας στο συνοπτικό 

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

ΑΔΑΜ: 19PROC006007930) 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 διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού έλαβε το λόγο, ενημέρωσε τα 

μέλη αυτής ότι το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής (Ι.Ε.Π.) με την υπ’ αριθμόν 7/06-02-2020 Πράξη του 

Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (αρ. πρωτ. 1563/11-02-2020 και ΑΔΑ: ΩΙΛΖΟΞΛΔ-ΩΧΒ) αποφάσισε την προσωρινή 

κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος) της ανωτέρω Διακήρυξης στην υποψήφια ανάδοχο εταιρεία 

με την επωνυμία «Ε.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ - Μ. ΜΑΝΙΑΤΗ Ο.Ε» με τον διακριτό τίτλο «PREMIUM 

CONSULTING», με έδρα την Αθήνα επί της οδού Θέτιδος, αρ. 10, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, στην παρούσα διαδικασία, προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανωτέρω υποψηφίου αναδόχου, σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

Ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης καταχωρήθηκε ως εισερχόμενο έγγραφο  με αυξ. 

αριθμό πρωτ. 1750/17.02.2019, ήτοι εντός της ταχθείσας προθεσμίας των δέκα (10) ημερών κατά 

τα οριζόμενα στον εν λόγω συνοπτικό διαγωνισμό. Κατά συνέπεια, ο  ανωτέρω, νομίμως και 

προσηκόντως, συμμετείχε στην παρούσα διαδικασία. Ακολούθως, αποσφραγίστηκε ο ως άνω 

φάκελος του υποψηφίου αναδόχου με την επωνυμία «Ε.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ - Μ. ΜΑΝΙΑΤΗ Ο.Ε» με τον 

διακριτό τίτλο «PREMIUM CONSULTING», μονογραφήθηκε εξωτερικά καθώς και σε κάθε φύλλο 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Με τον έλεγχο αυτών διαπιστώθηκε η πληρότητα στο σύνολό 

τους κατά τα οριζόμενα του διαγωνισμού. 
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Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. 

την έγκριση των δικαιολογητικών  κατακύρωσης του ως άνω  υποψηφίου και την κατακύρωση της 

υπ’ αρ. πρωτ. 12962/11.12.2019 (ΑΔΑ:78ΔΡΟΞΛΔ-ΑΔ7, ΑΔΑΜ: 19PROC006007930) Διακήρυξης στην 

ως άνω εταιρεία, καθόσον έχει προσφέρει τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά για την υλοποίηση 

του προκηρυχθέντος έργου. Ειδικότερα: 

 

Η υποψήφια ανάδοχος με την επωνυμία «Ε.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ - Μ. ΜΑΝΙΑΤΗ Ο.Ε» με τον διακριτό τίτλο 

«PREMIUM CONSULTING», νόμιμα εκπροσωπούμενη, προσέφερε το ποσό των επτά  χιλιάδων 

ευρώ (7.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ήτοι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα 

ευρώ (8.680,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του 

προκηρυχθέντος έργου ποσού των δέκα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα 

λεπτών (10.725,80€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, επί ποινή αποκλεισμού. 

 

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: 

1) να εγκρίνει ως έχει το ως άνω Πρακτικό 5/10-03-2020 της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του Ι.Ε.Π. για τον υπ’ αρ. πρωτ. 

12962/11.12.2019 συνοπτικό διαγωνισμό, 

2) την κατακύρωση 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.)», στην Ανάδοχο εταιρεία με την 

επωνυμία «Ε. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ – Μ. ΜΑΝΙΑΤΗ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «PREMIUM 

CONSULTING», που εδρεύει στην  Αθήνα, επί της οδού Θέτιδος 10, Τ.Κ. 11528 με Α.Φ.Μ. 

998849004, Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών. 

Αντικείμενο του έργου της ανάθεσης είναι η 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 

(MIS) 5000065 και ειδικότερα η καταγραφή από παρατήρηση εφαρμογής σεναρίων σε 

σχολική τάξη ή και σε ΚΣΕ και η σύνταξη αντίστοιχων εκθέσεων αποτελεσμάτων καθώς 

και η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων από τη συλλογή των απαντημένων 

ερωτηματολογίων και η σύνταξη σχετικής έκθεσης αποτελεσμάτων.  

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της 

σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ έως και 30.09.2020, συμπεριλαμβανομένης 

της οριστικής παραλαβής (Χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου του αναδόχου έως 

31.08.2020 - οριστική παραλαβή έως 30.09.2020). 

Η αμοιβή για το σύνολο του ζητούμενου έργου ανέρχεται έως του ποσού των επτά  

χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ήτοι οκτώ χιλιάδων 

εξακοσίων ογδόντα ευρώ (8.680,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ευρισκόμενο 

εντός του προϋπολογισμού του προκηρυχθέντος έργου ποσού των δέκα χιλιάδων 

επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (10.725,80€) μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, επί ποινή αποκλεισμού. Στο ανωτέρω ποσό 
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συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ Ε3451 με 

κωδ. 2016ΣΕ34510001. 

Ειδικότερα στοιχεία ως προς τις επιμέρους υποχρεώσεις του Αναδόχου και την εν 

γένει εφαρμογή της παρούσας ορίζονται στη σύμβαση, η οποία θα υπογραφεί μεταξύ 

της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Η σύμβαση αυτή θα στηριχθεί στον 

συνοπτικό διαγωνισμό, καθώς και στην προσφορά του Αναδόχου.  

3)  την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:15, 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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