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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 11885/16-01-2023 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 2/12-01-2023 

Σήμερα, 12 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη 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 και Νικόλαος Μαρίνης. 

Απουσιάζει η κ. Χρυσούλα Σοφιανοπούλου. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Δήμητρα Τσάλλα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 4/11-01-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών, και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., 

με υποχρέωση χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τις ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 13796/27-10-2022 για την ανάθεση του έργου 

«Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για προσχολική εκπαίδευση και παροχή 

ψηφιακού εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού - Εξ αποστάσεως επιμόρφωση 

και υποστήριξη εκπαιδευτικών» στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις 

υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση» με MIS 5158662 του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής.   

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευτυχία 

Χαλβαντζή, Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, διαβιβάζει προς 

έγκριση το υπ’ αρ. 4/11-01-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, και 

Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., με υποχρέωση χρήσης του 
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Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τις ανάγκες του 

Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 13796/27-10-2022 (αρ. πρωτ.: 

184/12-01-2023): 

«Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. 4/11-01-2023 Πρακτικό για τις ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 13796/27-10-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC011503723 2022-10-27, 

Αρ. Διακήρυξης: 06/2022) για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για 

προσχολική εκπαίδευση και παροχή ψηφιακού εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού - Εξ 

αποστάσεως επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών» στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές 

παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση» με MIS 5158662  

 

Σύμφωνα με το πρακτικό 4/11-01-2023 η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των φακέλων των 

προσφορών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

των συμμετεχόντων στον Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμ. Πρωτ. 13796/27-10-

2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 175926 και Α.Δ.ΑΜ: 22PROC011503723  2022-10-27 (Αρ. Διακήρυξης: 

6/2022), με τίτλο: «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για προσχολική εκπαίδευση και παροχή 

ψηφιακού εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού – Εξ αποστάσεως επιμόρφωση και υποστήριξη 

εκπαιδευτικών» της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων 

Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση»  -  MIS 5158662” και 

ειδικότερα: 

 

στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συμμετέχοντος υποψήφιου με την επωνυμία 

«ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», με ΑΦΜ 998219694 ΔΟΥ 

Πάτρας και έδρα το Κτήριο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26504, Ρίο Πάτρας, 

Αχαΐα, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον κ. Δημόπουλο Παναγιώτη. 

 

Παρακαλούμε για την έγκριση των παρακάτω: 

Α) Την έγκριση του υπ’ αρ. 04/11-01-2023 Πρακτικού  για τις ανάγκες του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 13796/27-10-2022 για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού 

λογισμικού για προσχολική εκπαίδευση και παροχή ψηφιακού εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού 

υλικού - Εξ αποστάσεως επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών» στο πλαίσιο της Πράξης 

«Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση» με MIS 5158662  

Β) Την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου «ΕΛΚΕ 

Πανεπιστημίου Πατρών» με ΑΦΜ 998219694 ΔΟΥ Πάτρας και έδρα το Κτήριο της Πρυτανείας του 

Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26504, Ρίο Πάτρας, Αχαΐα, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον κ. 

Δημόπουλο Παναγιώτη  

Γ) Την κατακύρωση του αρ. πρωτ. 13796/27-10-2022 ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον υποψήφιο 

ανάδοχο  «ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών» με ΑΦΜ 998219694 ΔΟΥ Πάτρας και έδρα το Κτήριο της 

Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών με Α/Α προσφοράς συστήματος 310371  αντί του ποσού των 

εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (63.800,00€)(καθαρή αξία), μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ 

24% αξίας δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα ευρώ (15.312,00€) και η συνολική αξία ανέρχεται 

στο ποσό των  εβδομήντα εννέα χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ (79.112,00€),. 

Η παρούσα απόφαση καθίσταται οριστική εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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α) κοινοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 αρ. 105 του ν. 4412/16, 

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής σύμφωνα με την παράγραφο 

4 αρ. 372 του ν. 4412/16, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος και 

δ) ο «ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών» υποβάλλει έπειτα από σχετική πρόσκληση υπεύθυνη δήλωση 

στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό της οψιγενείς μεταβολές.  

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή 

οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας Αρχής σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Bιβλίο IV του 4412/16.  

Στην παρούσα απόφαση ενσωματώνεται η συνημμένη και αποτελούσα αναπόσπαστο μέρος αυτής, 

υπ’ αριθμ.  26186/16-12-2022 απόφαση με θέμα «Έγκριση των υπ’ αρ. 1/25-11-2022 , 2/8-12-2022 

και 3/14-12-2022 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, και Αξιολόγησης Προσφορών 

προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., με υποχρέωση χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τις ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

με αρ. πρωτ. 13796/27-10-2022 για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού 

για προσχολική εκπαίδευση και παροχή ψηφιακού εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού - Εξ 

αποστάσεως επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών» στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές 

παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών 

στην Προσχολική Εκπαίδευση» με MIS 5158662 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 παρ. 2, περ. γ του 4412/16. 

Η παρούσα απόφαση όταν καταστεί οριστική θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Μετά την οριστικοποίηση της Απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή θα προσκαλέσει τον 

ανάδοχο για υπογραφή του συμφωνητικού. 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο του προγράμματος  

ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.  
 

Συνημμένα:  

1. Πρακτικό 4/11-01-2023 (αρ. πρωτ. εισερχ. 9239/11-01-2023) 

2. η υπ’ αριθμ.  26186/16-12-2022 απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ». 

 

«ΠΡΑΞΗ 4/11-01-2023 

(Διακήρυξη 6/2022, αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 175926) 

 

Στην Αθήνα σήμερα, 11-01-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και συγκεκριμένα, στον όγδοο (8ο) όροφο αυτού (Γραφείο 809), 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 και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., η 

οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 44/02-09-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του 

Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμ. 14002/09-09-2021 (ΑΔΑ: 

ΨΤ74ΟΞΛΔ-Α3Υ) απόφαση του Ι.Ε.Π.. 

 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος: 

1) ο κ. Ευστάθιος Στυλιάρης, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ,  ως Πρόεδρος 
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2) ο κ. Κωνσταντίνος Στουραΐτης, Σύμβουλος Α΄ στο ΙΕΠ, ως τακτικό μέλος και 

3) η κ. Ελένη Ταράτσα, αποσπασμένη εκπ/κός στο ΙΕΠ, ως τακτικό μέλος. 

 Χρέη γραμματέως άσκησε η κ. Χριστίνα Ερριέττα Συκά, αποσπασμένη εκπαιδευτικός 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 άρχισε τις εργασίες της, και 

ειδικότερα στο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Την αξιολόγηση των φακέλων των προσφορών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των συμμετεχόντων στον Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

με αριθμ. Πρωτ. 13796/27-10-2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 175926 και Α.Δ.ΑΜ: 22PROC011503723  

2022-10-27 (Αρ. Διακήρυξης: 6/2022), με τίτλο: «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για 

προσχολική εκπαίδευση και παροχή ψηφιακού εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού – Εξ 

αποστάσεως επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών» της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις 

υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην 

Προσχολική Εκπαίδευση»  -  MIS 5158662” και ειδικότερα: 

 

Τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συμμετέχοντος υποψήφιου με την επωνυμία 

«ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», με ΑΦΜ 998219694 ΔΟΥ 

Πάτρας και έδρα το Κτήριο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26504, Ρίο Πάτρας, 

Αχαΐα, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον κ. Δημόπουλο Παναγιώτη. 

 

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

μέλη της ότι: Στη συνεδρίαση της 25ης-11/2022 (αρ. πρακτικού ΠΡΑΞΗ 1/25-11-2022) έγινε η 

αποσφράγιση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών της μοναδικής υποβληθείσας προσφοράς του 

συμμετέχοντος υποψήφιου με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», με ΑΦΜ 998219694 ΔΟΥ Πάτρας και έδρα το Κτήριο της Πρυτανείας του 

Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26504, Ρίο Πάτρας, Αχαΐα, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον κ. 

Δημόπουλο Παναγιώτη. Στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 8-12-2022 (αρ. πρακτικού 

ΠΡΑΞΗ 2/8-12-2022),  έγινε ο έλεγχος της τεχνικής προσφοράς του ως άνω υποψηφίου αναδόχου 

και η Επιτροπή διαπίστωσε ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις της οικείας διακήρυξης, ενώ στη 

συνεδρίαση στις 14-12-2022 (αρ. πρακτικού ΠΡΑΞΗ 3/14-12-2022) έγινε η αποσφράγιση και ο 

έλεγχος της οικονομικής προσφοράς του ως άνω υποψηφίου και η Επιτροπή εισηγήθηκε προς το 

Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, την κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού, καθώς διαπίστωσε ότι η υποβληθείσα Οικονομική Προσφορά βρίσκεται εντός των 

ορίων του σχετικού Διαγωνισμού. 

 

Τα ως άνω Πρακτικά εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του ΙΕΠ με την υπ’ αρ. πρωτ. 26186/16-12-2022 

(Απ.πρ.67/15-12-2022, ΑΔΑ: Ω3ΙΖΟΞΛΔ-ΞΦΠ) απόφαση. 

 

Στη συνέχεια, η επιτροπή προχώρησε στη μελέτη του φακέλου με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

που είχε αποστείλει σε ηλεκτρονική μορφή ο ανωτέρω υποψήφιος ανάδοχος μέσω της 

«Επικοινωνίας» του ΕΣΗΣΔΗΣ στις 23/12/2022  και ώρα 16:43:15 και του φακέλου που είχε υποβάλει 

ο υποψήφιος ανάδοχος με αρ. πρωτ. 38201/ 29.12.2022 και είχε παραλάβει η Επιτροπή με το 

υπ’αρ.πρωτ.943 διαβιβαστικό στις 03/01/2023 . 
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Από την ενδελεχή μελέτη όλων των δικαιολογητικών, προέκυψε ότι ο υποψήφιος ανάδοχος 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. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της ενδελεχούς μελέτης όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών του 

προσωρινού Αναδόχου, η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της 

οικείας Διακήρυξης. Επίσης, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στο Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής,  

την έγκριση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ως άνω προσωρινού Αναδόχου, καθώς και την 

κατακύρωση (οριστική) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμ. Πρωτ. 13796/27-10-

2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 175926 και Α.Δ.ΑΜ: 22PROC011503723  2022-10-27 (Αρ. Διακήρυξης: 

6/2022), με τίτλο: «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για προσχολική εκπαίδευση και παροχή 

ψηφιακού εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού – Εξ αποστάσεως επιμόρφωση και υποστήριξη 

εκπαιδευτικών» της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων 

Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση»  -  MIS 5158662” στον 

υποψήφιο ανάδοχο «ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών» με ΑΦΜ 998219694 ΔΟΥ Πάτρας και έδρα το 

Κτήριο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26504, Ρίο Πάτρας, Αχαΐα, νομίμως 

εκπροσωπούμενου από τον κ. Δημόπουλο Παναγιώτη, καθώς η προσφορά που είχε υποβάλει για 

την εκτέλεση του προκηρυχθέντος έργου, η οποία ήταν εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 

(63.800,00€)(καθαρή αξία), μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ 24% αξίας δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων 

δώδεκα ευρώ (15.312,00€) και η συνολική αξία ανέρχεται στο ποσό των  εβδομήντα εννέα χιλιάδων 

εκατόν δώδεκα ευρώ (79.112,00€), ήταν εντός του προϋπολογισμού για την εκτέλεση του ανωτέρω 

έργου.  

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 11:00 π.μ., μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση, η Επιτροπή 

περάτωσε τις εργασίες της, αφού συνέταξε την παρούσα πράξη, η οποία υπογράφεται ως 

ακολούθως». 

 

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 26186/16-12-2022 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 67/15-12-2022 

Σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη 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 Χρυσούλα Σοφιανοπούλου. 

ΑΔΑ: 654ΗΟΞΛΔ-ΝΦΜ
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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. 1/25-11-2022  , 2/8-12-2022 και 3/14-12-2022 Πρακτικών της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών 

και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., με υποχρέωση χρήσης του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τις ανάγκες του Ανοικτού 

Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 13796/27-10-2022 για την 

ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για προσχολική 

εκπαίδευση και παροχή ψηφιακού εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού - Εξ 

αποστάσεως επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών» στο πλαίσιο της Πράξης 

«Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών 

Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση» με MIS 5158662 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.   

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευτυχία 

Χαλβαντζή, Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, διαβιβάζει προς 

έγκριση τα υπ’ αρ. 1/25-11-2022  , 2/8-12-2022 και 3/14-12-2022 Πρακτικά της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών, και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του 

Ι.Ε.Π., με υποχρέωση χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) για τις ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 

13796/27-10-2022 (αρ. πρωτ.: 4084/15-12-2022): 

«ΠΡΑΞΗ 1/25-11-2022 

(Διακήρυξη 6/2022, αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 175926) 

 

Στην Αθήνα σήμερα, 25-11-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και συγκεκριμένα, στον όγδοο (8ο) όροφο αυτού (Γραφείο 809), 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 και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., η 

οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 44/02-09-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του 

Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμ. 14002/09-09-2021 (ΑΔΑ: 

ΨΤ74ΟΞΛΔ-Α3Υ) απόφαση του Ι.Ε.Π.. 

 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος: 

4) ο κ. Ευστάθιος Στυλιάρης, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ,  ως Πρόεδρος 

5) ο κ. Κωνσταντίνος Στουραΐτης, Σύμβουλος Α΄ στο ΙΕΠ, ως τακτικό μέλος και 

6) ο κ. Σταμούλης Ευθύμιος, Σύμβουλος Α’ στο ΙΕΠ, ως αναπληρωματικό μέλος, στη θέση του 

τακτικού μέλους Ελένης Ταράτσα, αποσπασμένης εκπαιδευτικού στο ΙΕΠ, που απουσίαζε. 

ΑΔΑ: 654ΗΟΞΛΔ-ΝΦΜ



Σελ. 7 από 17. 

 Χρέη γραμματέως άσκησε η κ. Καρύγιαννη Ουρανία, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ, στη θέση 

της κ. Χριστίνας – Ερριέττας Συκά, αποσπασμένης εκπαιδευτικού στο ΙΕΠ, που απουσίαζε. 

 

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 άρχισε τις εργασίες της, και 

ειδικότερα στο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Την ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του 

ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των συμμετεχόντων στον Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό με αριθμ. Πρωτ. 13796/27-10-2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 175926 και Α.Δ.ΑΜ: 

22PROC011503723  2022-10-27 (Αρ. Διακήρυξης: 6/2022), με τίτλο: «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού 

λογισμικού για προσχολική εκπαίδευση και παροχή ψηφιακού εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού 

υλικού – Εξ αποστάσεως επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών» της Πράξης «Πιλοτικές 

παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών 

στην Προσχολική Εκπαίδευση»  -  MIS 5158662” 

 

Με την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού έλαβε τον λόγο, είπε ότι το Ι.Ε.Π., 

ως Αναθέτουσα Αρχή, με την υπ’ αριθμ. 6/2022 Διακήρυξή του ενδιαφέρεται για την επιλογή 

Αναδόχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, που αφορά:  1. την ανάπτυξη 

ελκυστικού εκπαιδευτικού λογισμικού κατάλληλου για μαθητές/τριες Προσχολικής Εκπαίδευσης 2. 

την ανάπτυξη και παροχή σχετικού ψηφιακού εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού στο ΟΠΣ του 

ΙΕΠ, 3. την εξ αποστάσεως σύγχρονη επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης 

επιλογής του αναδόχου διάρκειας 3 επιμορφωτικών ωρών και ασύγχρονη επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών στο υπάρχον ΟΠΣ του ΙΕΠ διάρκειας 20 επιμορφωτικών ωρών σε θέματα 

παιδαγωγικής αξιοποίησης του διατιθέμενου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού/λογισμικού και 4. Την 

εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη εκπαιδευτικών (Helpdesk) καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.  

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων 

εβδομήντα ευρώ (66.970€) μη συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι ογδόντα τριών 

χιλιάδων σαράντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (83.042,80€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 

επιμερίζεται ως εξής ανά παραδοτέο: 

 

ΑΔΑ: 654ΗΟΞΛΔ-ΝΦΜ
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους 

ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: (CPV): 72262000-9 - Υπηρεσίες 

ανάπτυξης λογισμικού και συμπληρωματικών CPV: 48190000-6 -  Πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού 

80000000-4 – Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Η διάρκεια της σύμβασης άρχεται από την 

υπογραφή της και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ έως τις 30/06/2023. 

 

Ο διαγωνισμός διεξάγεται με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, και έχει 

λάβει τον αύξοντα αριθμό (α/α) συστήματος ηλεκτρονικού διαγωνισμού 175926. Η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με την ως άνω διακήρυξη, 21 Νοεμβρίου 

2022 και ώρα 15:00 μ.μ. 

 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ευστάθιος Στυλιάρης και το μέλος της επιτροπής 

Κωνσταντίνος Στουραΐτης συνδέθηκαν στην πλατφόρμα με τους κωδικούς τους 

(διαπιστευτήρια/όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό) και επέλεξαν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

175926. 

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι στον διαγωνισμό είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα, μία (01) προσφορά, στις 

21/11/2022 και ώρα 13:43:47 με αρ. ηλεκτρονικής προσφοράς πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ 310371, από τον 

παρακάτω Υποψήφιο Ανάδοχο: 

 

Επωνυμία Έδρα ΑΦΜ ΔΟΥ Νόμιμος Εκπρόσωπος 

«ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΠΑΤΡΩΝ» 

Κτήριο 

Πρυτανείας 

Πανεπιστημίου 

Πατρών, ΤΚ. 

26504, Ρίο 

Πάτρας, Αχαΐα 

998219694 Πατρών Δημόπουλος Παναγιώτης  

 

Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο του υποβληθέντος ΕΕΕΣ του ως άνω υποψηφίου, το οποίο είχε 

υποβάλει σε συμφωνία με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» της οικείας Διακήρυξης. 

 

Επίσης, η Επιτροπή παρέλαβε από το Τμήμα Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων του ΙΕΠ έναν 

(1) φάκελο έντυπων δικαιολογητικών συμμετοχής, με αρ. πρωτ. 3821/25-11-2022, από τον 

υποψήφιο ανάδοχο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ». Ο φάκελος αυτός περιείχε σε έντυπη μορφή την υπ’ 

αρ. BTD042757/Α’/21-11-2022 εγγυητική επιστολή εκδοθείσα από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

και η Επιτροπή αποφάσισε να τη διαβιβάσει στην Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ 

προς έλεγχο γνησιότητας και φύλαξη. 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 654ΗΟΞΛΔ-ΝΦΜ
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η εταιρεία με δ.τ. «ΕΛΚΕ – 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ», με ΑΦΜ: 998219694, και έδρα το Κτήριο της Πρυτανείας του 

Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ.26504, Ρίο Πάτρας, Αχαΐα, πληροί τις προϋποθέσεις της οικείας 

διακήρυξης, στο σύνολό της, ως προς τα δικαιολογητικά του υπο-φακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής». 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 11:30 π.μ. η Επιτροπή, διέκοψε τις εργασίες της, αφού συνέταξε την 

παρούσα πράξη, η οποία υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

«ΠΡΑΞΗ 2/8-12-2022 

(Διακήρυξη 6/2022, αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 175926) 

 

Στην Αθήνα σήμερα, 8-12-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και συγκεκριμένα, στον όγδοο (8ο) όροφο αυτού (Γραφείο 809), 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 και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., η 

οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 44/02-09-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του 

Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμ. 14002/09-09-2021 (ΑΔΑ: 

ΨΤ74ΟΞΛΔ-Α3Υ) απόφαση του Ι.Ε.Π.. 

 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος: 

1) ο κ. Ευστάθιος Στυλιάρης, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ,  ως Πρόεδρος 

2) ο κ. Κωνσταντίνος Στουραΐτης, Σύμβουλος Α΄ στο ΙΕΠ, ως τακτικό μέλος και 

3) η κ. Ελένη Ταράτσα, αποσπασμένη εκπ/κός στο ΙΕΠ, ως αναπληρωματικό μέλος. 

 Χρέη γραμματέως άσκησε η κ. Χριστίνα Ερριέττα Συκά, αποσπασμένη εκπαιδευτικός 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 άρχισε τις εργασίες της, και 

ειδικότερα στο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Την αξιολόγηση των φακέλων των προσφορών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των συμμετεχόντων στον Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

με αριθμ. Πρωτ. 13796/27-10-2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 175926 και Α.Δ.ΑΜ: 22PROC011503723  

2022-10-27 (Αρ. Διακήρυξης: 6/2022), με τίτλο: «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για 

προσχολική εκπαίδευση και παροχή ψηφιακού εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού – Εξ 

αποστάσεως επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών» της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις 

υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην 

Προσχολική Εκπαίδευση»  -  MIS 5158662” και ειδικότερα: 

 

Τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», με ΑΦΜ 998219694 ΔΟΥ Πάτρας 

και έδρα το Κτήριο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26504, Ρίο Πάτρας, Αχαΐα, 

νομίμως εκπροσωπούμενου από τον κ. Δημόπουλο Παναγιώτη. 
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Με την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού έλαβε τον λόγο, ενημέρωσε την 

Επιτροπή ότι στις 1/12/2022 διαβιβάστηκε η εγγυητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας του 

υποψήφιου αναδόχου προς την Υποδιεύθυνση της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ για έλεγχο 

εγκυρότητας και φύλαξη και στις 7/12/2022 ελήφθη η έγκριση σχετικά με την εγκυρότητά της. 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, η οποία 

υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, προκειμένου να αποφανθεί ως προς την πληρότητα και ισχύ των 

δηλούμενων χαρακτηριστικών της τεχνικής του προσφοράς και εάν αυτά συνάδουν με τις απαιτήσεις 

της Διακήρυξης (άρθρο 2.4.3.2 «Τεχνική Προσφορά»), και όπως αυτές αποτυπώνονται στους Πίνακες 

Συμμόρφωσης 1-6. 

 

Μελετώντας όλα τα στοιχεία, η Επιτροπή αξιολόγησε τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του 

υποψήφιου αναδόχου «ΕΛΚΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ως εξής: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ %) 

Κ1 

 

Μεθοδολογικό πλαίσιο υλοποίησης του έργου - 

Κατανόηση του έργου – Σχήμα διοίκησης 

ομάδας έργου 

110 20 

Κ2 

 
Γενικές απαιτήσεις εκπαιδευτικού λογισμικού  110 20 

Κ3 

 

Περιεχόμενο και παιδαγωγικές και διδακτικές 

λειτουργίες του εκπαιδευτικού λογισμικού 
115 30 

Κ4 

 

Περιβάλλον διεπαφής σε αλληλεπίδραση με 

παιγνιώδεις δραστηριότητες 
100 10 

Κ5 

Προδιαγραφές Επιμόρφωσης και 

επιμορφωτικού υλικού - Υλοποίηση εξ 

αποστάσεως επιμόρφωσης 

115 10 

Κ6 

 
Προδιαγραφές εξ αποστάσεως Υποστήριξης  100 10 

 

Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς του Οικονομικού φορέα "ΕΛΚΕ 

Πανεπιστημίου Πατρών" 
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Κριτήριο Κ1: Μεθοδολογικό πλαίσιο υλοποίησης του έργου - Κατανόηση του έργου – Σχήμα 

διοίκησης ομάδας έργου 

 

Αιτιολόγηση: Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας βάσει της υποβληθείσας τεχνικής 

προσφοράς ικανοποιεί την απαίτηση της κατανόησης του αντικειμένου του έργου, των σκοπών και 

των στόχων του, καθώς και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του. Στην προτεινόμενη συνολική 

λύση ενσωματώνεται μεθοδολογία προσέγγισης της οργάνωσης και της υλοποίησης της σύμβασης 

καθώς και την συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Τόσο ο αριθμός των στελεχών και η δομή της 

Ομάδας Έργου, όσο και το προφίλ των στελεχών υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

Βαθμολογία: 110 

 

Κριτήριο Κ2: Γενικές απαιτήσεις εκπαιδευτικού λογισμικού 

 

Αιτιολόγηση: Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας περιγράφει αναλυτικά τις γενικές λειτουργίες και 

τεχνολογικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισμικού. Η προτεινόμενη λύση ενσωματώνει 

στοιχεία που διασφαλίζουν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στη Διακήρυξη. Η διατύπωση 

σχεδιαστικών κριτηρίων που αφορούν όλες τις διαστάσεις του λογισμικού και διασφαλίζουν τη 

λειτουργικότητα και καταλληλότητά του για την ηλικιακή ομάδα της προσχολικής εκπαίδευσης 

υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

Βαθμολογία: 110 

 

Κριτήριο Κ3: Περιεχόμενο και παιδαγωγικές και διδακτικές λειτουργίες του εκπαιδευτικού 

λογισμικού 

 

Αιτιολόγηση: Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας περιγράφει αναλυτικά τη δομή και το περιεχόμενο 

των παραδοτέων και ιδιαιτέρως την παιδαγωγική διάστασή τους. Διασφαλίζεται η σύνδεση με τους 

στόχους του Νέου Προγράμματος Σπουδών του νηπιαγωγείου τόσο μέσα από τις αναλυτικές 

περιγραφές και το σχεδιασμό του περιεχομένου, όσο και με τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις που 

υιοθετούνται. Τα προτεινόμενα αρθρώματα υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης όσον 

αφορά το πλήθος τους, την αναλυτική παρουσίαση αλλά και το παιδαγωγικό περιεχόμενο. 

Βαθμολογία: 115 

 

Κριτήριο Κ4: Περιβάλλον διεπαφής σε αλληλεπίδραση με παιγνιώδεις δραστηριότητες 

 

Αιτιολόγηση: Στην εν λόγω προσφορά προσδιορίζεται και περιγράφεται το περιβάλλον διεπαφής του 

εκπαιδευτικού λογισμικού με πληρότητα και σαφήνεια. Δεν σημειώνεται υπερκάλυψη των 

απαιτήσεων. 

Βαθμολογία: 100 

 

Κριτήριο Κ5: Προδιαγραφές Επιμόρφωσης και επιμορφωτικού υλικού - Υλοποίηση εξ 

αποστάσεως επιμόρφωσης 
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Αιτιολόγηση: Ο οικονομικός φορέας προτείνει πλήρες και συνεκτικό σχέδιο υπηρεσιών 

επιμόρφωσης που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της οικείας Διακήρυξης όσον αφορά τις ώρες της 

σύγχρονης επιμόρφωσης, την υποστήριξη των εκπαιδευτικών κατά την πιλοτική εφαρμογή στην τάξη 

και την προσφορά ερευνητικής αναφοράς για την αποτίμηση της πιλοτικής εφαρμογής. 

Βαθμολογία: 115 

 

Κριτήριο Κ6: Προδιαγραφές εξ αποστάσεως Υποστήριξης 

 

Αιτιολόγηση: Ο οικονομικός φορέας προτείνει μια πλήρη μέθοδο παροχής της υπηρεσίας τεχνικής 

υποστήριξης στην οποία αναλύονται τόσο οι ανάγκες των εκπαιδευτικών για υποστήριξη όσο και το 

έργο της Ομάδας Τεχνολογικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης που προτείνεται. 

Βαθμολογία: 100 

Με βάση την παραπάνω αξιολόγηση και βαθμολογία της προσφοράς του οικονομικού φορέα "ΕΛΚΕ 

Πανεπιστημίου Πατρών" και σύμφωνα με το εδάφιο "2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών" 

της οικείας Διακήρυξης, η Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς (Ui τεχνικής) της προσφοράς 

διαμορφώνεται ως εξής: 

U = 20%*110 + 20%*110 + 30%*115 + 10%*100 + 10%*115+ 10%*100=110 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου 

"ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών " νομίμως εκπροσωπούμενου από τον κ. Δημόπουλο Παναγιώτη, 

πληροί τις προϋποθέσεις της οικείας διακήρυξης ως προς την πληρότητα του υποφακέλου «Τεχνική 

Προσφορά» στο σύνολό της και βαθμολόγησε την εν λόγω τεχνική προσφορά με το βαθμό U =110. 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 11:00 π.μ. η Επιτροπή, διέκοψε τις εργασίες της, αφού συνέταξε την 

παρούσα πράξη, η οποία υπογράφεται ως ακολούθως». 

 

ΠΡΑΞΗ 3/14-12-2022 

(Διακήρυξη 6/2022, αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 175926) 

 

Στην Αθήνα σήμερα, 14-12-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και συγκεκριμένα, στον όγδοο (8ο) όροφο αυτού (Γραφείο 809), 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 και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., η 

οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 44/02-09-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του 

Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμ. 14002/09-09-2021 (ΑΔΑ: 

ΨΤ74ΟΞΛΔ-Α3Υ) απόφαση του Ι.Ε.Π.. 

 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος: 

1) ο κ. Ευστάθιος Στυλιάρης, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ,  ως Πρόεδρος 

2) ο κ. Κωνσταντίνος Στουραΐτης, Σύμβουλος Α΄ στο ΙΕΠ, ως τακτικό μέλος και 

3) η κ. Ελένη Ταράτσα, αποσπασμένη εκπ/κός στο ΙΕΠ, ως αναπληρωματικό μέλος. 

 Χρέη γραμματέως άσκησε η κ. Χριστίνα Ερριέττα Συκά, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ. 
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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 άρχισε τις εργασίες της, και 

ειδικότερα στο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Την αξιολόγηση των φακέλων των προσφορών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των συμμετεχόντων στον Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

με αριθμ. Πρωτ. 13796/27-10-2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 175926 και Α.Δ.ΑΜ: 22PROC011503723  

2022-10-27 (Αρ. Διακήρυξης: 6/2022), με τίτλο: «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για 

προσχολική εκπαίδευση και παροχή ψηφιακού εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού – Εξ 

αποστάσεως επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών» της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις 

υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην 

Προσχολική Εκπαίδευση»  -  MIS 5158662” και ειδικότερα: 

 

Την αποσφράγιση και τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου με την 

επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», με ΑΦΜ 

998219694 ΔΟΥ Πάτρας και έδρα το Κτήριο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26504, 

Ρίο Πάτρας, Αχαΐα, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον κ. Δημόπουλο Παναγιώτη. 

 

Με την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού έλαβε τον λόγο, ενημέρωσε την 

Επιτροπή ότι κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής στις 8/12/2022 αξιολογήθηκε η τεχνική προσφορά 

του ως άνω υποψηφίου. Στη συνέχεια, για την οικονομική αποσφράγιση της οικονομικής 

προσφοράς, ο Πρόεδρος της Επιτροπής και το μέλος κ. Στουραΐτης, συνδέθηκαν στο με τους κωδικούς 

του στην εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ, επέλεξαν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

175926 και Α.Δ.ΑΜ: 22PROC011503723  2022-10-27 (Αρ. Διακήρυξης: 6/2022), με τίτλο: «Ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού λογισμικού για προσχολική εκπαίδευση και παροχή ψηφιακού 

εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού – Εξ αποστάσεως επιμόρφωση και υποστήριξη 

εκπαιδευτικών» της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων 

Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση»  -  MIS 5158662” και 

διαπίστωσαν ότι είχε υποβληθεί υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» από τον υποψήφιο ανάδοχο 

σε αρχείο pdf στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ για τον ως άνω διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην οικεία διακήρυξη.  

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση του φακέλου του υποψήφιου αναδόχου με 

σκοπό τον ενδελεχή έλεγχο της υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς. Διαπίστωσε ότι η προσφορά  

που είχε υποβάλει για την εκτέλεση του προκηρυχθέντος έργου ήταν εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια 

ευρώ (63.800,00€)(καθαρή αξία), ενώ μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ 24% αξίας δεκαπέντε χιλιάδων 

τριακοσίων δώδεκα ευρώ (15.312,00€), η συνολική αξία ανέρχεται στο ποσό των  εβδομήντα εννέα 

χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ (79.112,00€), ως εξής: 
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Από την επισκόπηση των ως άνω πινάκων συνάγεται ότι η υποβληθείσα Οικονομική Προσφορά 

βρίσκεται εντός των ορίων του σχετικού Διαγωνισμού και γίνεται αποδεκτή εφόσον ικανοποιούνται 

οι απαιτήσεις που ορίζονται στα εδάφια 2.4.4, 2.4.5 και στο Παράρτημα IV  της Διακήρυξης. 

Έπειτα, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς (ΒΤΠ) του 

υποψήφιου Αναδόχου, όπως εμφανίζονται στην Πράξη 2/08-12-2022 (Διακήρυξη 6/2022) της οικείας 

Επιτροπής,  προχώρησε στην τελική βαθμολόγηση της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου, με 

βάση το εδάφιο 2.3.2 της οικείας Διακήρυξης, όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

Συνολική Βαθμολογία  Προσφοράς 

𝜦𝒊 = 𝟖𝟎 ∗ (𝑼𝒊/𝐔𝐦𝐚𝐱) + 𝟐𝟎 ∗ (𝑭𝒎𝒊𝒏/𝑭𝒊) 

Υποψήφιος 

Ανάδοχος 

Βαθμός 

Τεχνικής 

Προσφοράς 

Οικονομική  

Προσφορά 
Συνολική Βαθμολογία Προσφοράς 

ΕΛΚΕ 

Πανεπιστημίου 

Πατρών 

U=110 79.112 
Λ = 80*(110/110) + 20*(79.112/79.112) = 

= 100 

 

Από τα ως άνω προκύπτει ότι η Συνολική Βαθμολογία Προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου «ΕΛΚΕ 

Πανεπιστημίου Πατρών» είναι Λ=100. 
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Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει όπως εισηγηθεί στο ΔΣ του ΙΕΠ την 

κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος) του Ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμ. 

Πρωτ. 13796/27-10-2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 175926 και Α.Δ.ΑΜ: 22PROC011503723  2022-10-27 

(Αρ. Διακήρυξης: 6/2022), με τίτλο: «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για προσχολική 

εκπαίδευση και παροχή ψηφιακού εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού – Εξ αποστάσεως 

επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών» της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης 

αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική 

Εκπαίδευση»  -  MIS 5158662” στον υποψήφιο ανάδοχο «ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών». 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 12:00 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 τα ως άνω υπ’ αρ. 1/25-

11-2022 , 2/8-12-2022 και 3/14-12-2022 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών, και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., με 

υποχρέωση χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) για τις ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 

13796/27-10-2022. 

.................................................................................................................................................... 
Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:05, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Ιωάννης Αντωνίου  Κυριακή Σημαιοφορίδου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

.». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω, ομόφωνα, αποφασίζει: 

Α) την έγκριση του υπ’ αρ. 04/11-01-2023 Πρακτικού για τις ανάγκες του Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 13796/27-10-2022 για την ανάθεση του έργου 

«Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για προσχολική εκπαίδευση και παροχή ψηφιακού 

εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού - Εξ αποστάσεως επιμόρφωση και υποστήριξη 

εκπαιδευτικών» στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης 

αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική 

Εκπαίδευση» με MIS 5158662  
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Σελ. 17 από 17. 

Β) την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου «ΕΛΚΕ 

Πανεπιστημίου Πατρών» με ΑΦΜ 998219694 ΔΟΥ Πάτρας και έδρα το Κτήριο της 

Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26504, Ρίο Πάτρας, Αχαΐα, νομίμως 

εκπροσωπούμενου από τον κ. Δημόπουλο Παναγιώτη  

Γ) την κατακύρωση του αρ. πρωτ. 13796/27-10-2022 ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον 

υποψήφιο ανάδοχο  «ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών» με ΑΦΜ 998219694 ΔΟΥ Πάτρας και 

έδρα το Κτήριο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών με Α/Α προσφοράς 

συστήματος 310371  αντί του ποσού των εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 

(63.800,00€) (καθαρή αξία), μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ 24% αξίας δεκαπέντε χιλιάδων 

τριακοσίων δώδεκα ευρώ (15.312,00€) και η συνολική αξία ανέρχεται στο ποσό των  

εβδομήντα εννέα χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ (79.112,00€),. 

Η παρούσα απόφαση καθίσταται οριστική εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

α) κοινοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 αρ. 105 του ν. 4412/16, 

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής σύμφωνα με 

την παράγραφο 4 αρ. 372 του ν. 4412/16, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος και 

δ) ο «ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών» υποβάλλει έπειτα από σχετική πρόσκληση 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό της οψιγενείς 

μεταβολές.  

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή 

οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας Αρχής σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Bιβλίο IV του 

4412/16.  

Η παρούσα απόφαση όταν καταστεί οριστική θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Μετά την οριστικοποίηση της Απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή θα 

προσκαλέσει τον ανάδοχο για υπογραφή του συμφωνητικού. 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο του 

προγράμματος  ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

.................................................................................................................................................... 
Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:30, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Ιωάννης Αντωνίου  Δήμητρα Τσάλλα 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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