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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 11906/16-01-2023 

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. 14019/01-11-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC011516365 2022-11-

01, Αρ. Διακήρυξης: 7/2022) για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού 

φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet)» 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 
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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 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τις ανάγκες του 

Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 14019/01-11-2022 (αρ. πρωτ.: 

186/12-01-2023): 

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

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 14019/01-11-2022 (ΑΔΑΜ:22PROC011516365 2022-11-

01, Αρ. Διακήρυξης: 7/2022) για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού φορητών 

ηλεκτρονικών συσκευών (tablet)» 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 το πρακτικό 4/11-01-2023 η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των 

φακέλων προσφορών που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, των συμμετεχόντων στον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμ. Πρωτ. 14019/01-11-

2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 176285 και Α.Δ.ΑΜ: 22PROC011516365  2022-11-01 (Αρ. Διακήρυξης: 

7/2022), με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet)» στο πλαίσιο 

των Υποέργων 2,3,4,5 και 6, 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 

«DIXONS SOUTH EAST EUROPE ΑΕΒΕ» με ΑΦΜ: 094077783, ΔΥΟ ΦΑΕ΄Αθηνών και έδρα Μαρίνου 

Αντύπα 90, ΤΚ. 14121, Ηράκλειο Αττικής, με νόμιμους εκπροσώπους τους κ. Πολεμίτη Γεώργιο και κ. 

Καραγιαννάκη Χρήστο. 

 

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. 14019/01-11-2022 για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού 

φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet)» στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις 

υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην 

Προσχολική Εκπαίδευση» με MIS 5158662 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

Β) την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου «DIXONS SOUTH 

EAST EUROPE ΑΕΒΕ» με ΑΦΜ: 094077783, ΔΥΟ ΦΑΕ΄Αθηνών και έδρα Μαρίνου Αντύπα 90, ΤΚ. 

14121, Ηράκλειο Αττικής, με νόμιμους εκπροσώπους τους κ. Πολεμίτη Γεώργιο και κ. Καραγιαννάκη 

Χρήστο. 

Γ) Την κατακύρωση του με αρ. πρωτ. 14019/01-11-2022 ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην εταιρεία 

«DIXONS SOUTH EAST EUROPE ΑΕΒΕ» με Α/Α προσφοράς συστήματος 312453, αντί ποσού τριάντα 

οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (38.300,00€)(καθαρή αξία), ενώ μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ 24%, 

συνολικής αξίας  σαράντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (47.492,00€) 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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) η εταιρεία «DIXONS SOUTH EAST EUROPE ΑΕΒΕ»  υποβάλλει έπειτα από σχετική πρόσκληση 

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

Κατά της παρούσα 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.  26207/16-12-2022 απόφαση με θέμα «Έγκριση των υπ’ αρ. 1/2-12-2022, 2/8-12-2022 και 

3/12-12-2022 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 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. 

πρωτ. 14019/01-11-2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 176285 και Α.Δ.ΑΜ: 22PROC011516365 (Αρ. 

Διακήρυξης: 07/2022), με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet)» 

στο πλαίσιο της πράξης: «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων 

Tεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση με MIS 5158662». 

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. 9240/11-01-2023) 

2. Η υπ’ αριθμ. 26207/16-12-2022 απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ». 
 

«ΠΡΑΞΗ 4/11-01-2023 

(Διακήρυξη 7/2022, αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 176285) 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα, 11-01-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και συγκεκριμένα, στον ένατο (9ο) όροφο αυτού (Γραφείο 901),  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.. 
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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 εκπαιδευτικός 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: 

 

Τον έλεγχο των δικαιολογητικών των φακέλων προσφορών που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα με τη 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του ν. 

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

διαγωνισμό με αριθμ. Πρωτ. 14019/01-11-2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 176285 και Α.Δ.ΑΜ: 

22PROC011516365  2022-11-01 (Αρ. Διακήρυξης: 7/2022), με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού 

φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet)» στο πλαίσιο των Υποέργων 2,3,4,5 και 6, 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 

«DIXONS SOUTH EAST EUROPE ΑΕΒΕ» με ΑΦΜ: 094077783, ΔΥΟ ΦΑΕ΄Αθηνών και έδρα Μαρίνου 

Αντύπα 90, ΤΚ. 14121, Ηράκλειο Αττικής, με νόμιμους εκπροσώπους τους κ. Πολεμίτη Γεώργιο και κ. 

Καραγιαννάκη Χρήστο. 

 

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

μέλη της ότι: Στη συνεδρίαση στις 02-12-2022 (αρ. πρακτικού ΠΡΑΞΗ1/02-12-2022 έγινε η 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των δύο (2) υποβληθέντων προσφορών, της εταιρείας 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της εταιρείας «DIXONS 

SOUTH EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ», και η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι και οι δύο πληρούν τις προϋποθέσεις της οικείας διακήρυξης, στο σύνολό της, ως 

προς τα δικαιολογητικά του υπο-φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής». Στην επόμενη συνεδρίαση, 

που πραγματοποιήθηκε στις 08-12-2022 (αρ. πρακτικού ΠΡΑΞΗ 2/08-12-2022), η Επιτροπή προέβη 

στον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς των ως άνω υποψηφίων αναδόχων και αποφάσισε ότι πληρούν 

τις προϋποθέσεις της οικείας διακήρυξης στο σύνολό της, ως προς τα δικαιολογητικά του υπο-

φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Τέλος, στη συνεδρίαση στις 12-12-2022 

(αρ. πρακτικού ΠΡΑΞΗ 3/12-12-2022, η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς 

των ως άνω υποψηφίων αναδόχων και αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, 

την κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος) του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με 

αριθμ. Πρωτ. 14019/01-11-2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 176285 και Α.Δ.ΑΜ: 22PROC011516365  2022-

11-01 (Αρ. Διακήρυξης: 7/2022), με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών 

(tablet)» στο πλαίσιο των Υποέργων 2,3,4,5 και 6, της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης 

αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6Μ4ΩΟΞΛΔ-7ΑΨ



Σελ. 5 από 15. 

Εκπαίδευση»  -  MIS 5158662” και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «DIXONS SOUTH-EAST EUROPE 

Α.Ε.Β.Ε.» με ΑΦΜ: 094077783, ΔΥΟ ΦΑΕ΄Αθηνών και έδρα Μαρίνου Αντύπα 90, ΤΚ. 14121, Ηράκλειο 

Αττικής, με νόμιμους εκπροσώπους τους κ. Πολεμίτη Γεώργιο και κ. Καραγιαννάκη Χρήστο. 

 

Τα ως άνω πρακτικά εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του ΙΕΠ με την υπ’αρ. πρωτ. 26207/16-12-2022 

(Απ.πρ.67/15-12-2022, ΑΔΑ: 9Ω7ΗΟΞΛΔ-5ΣΝ) 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 28/12/2022  και ώρα 12:46:04.  

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 ομόφωνα: 

 

Α)  κατέληξε στο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της οικείας Διακήρυξης και 

 

Β) αποφάσισε 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. 14019/01-11-2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 176285 

και Α.Δ.ΑΜ: 22PROC011516365  2022-11-01 (Αρ. Διακήρυξης: 7/2022), με τίτλο: «Προμήθεια 

εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet)» στο πλαίσιο των Υποέργων 2,3,4,5 και 6, της 

Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών 

και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση»  -  MIS 5158662” και κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία «DIXONS SOUTH-EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε.» με ΑΦΜ: 094077783, ΔΥΟ ΦΑΕ΄Αθηνών και έδρα 

Μαρίνου Αντύπα 90, ΤΚ. 14121, Ηράκλειο Αττικής, με νόμιμους εκπροσώπους τους κ. Πολεμίτη 

Γεώργιο και κ. Καραγιαννάκη Χρήστο, καθώς η προσφορά που είχε υποβάλει για την εκτέλεση του 

προκηρυχθέντος έργου, αξίας τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (38.300,00€)(καθαρή αξία), 

ενώ μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ 24%, συνολικής αξίας  σαράντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων 

ενενήντα δύο ευρώ (47.492,00€), ήταν εντός προϋπολογισμού. 

 

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

παρούσα πράξη, η οποία υπογράφεται ως ακολούθως». 

 

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 26207/16-12-2022 
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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. 

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. 1/2-12-2022, 2/8-12-2022 και 3/12-12-2022 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 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 14019/01-11-2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

176285  και Α.Δ.ΑΜ: 22PROC011516365 (Αρ. Διακήρυξης: 07/2022), με τίτλο: 

«Προμήθεια εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet)» στο πλαίσιο 

της πράξης: «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων 

Tεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση με MIS 

5158662. 

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

Χαλβαντζή, Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, διαβιβάζει προς 

έγκριση τα υπ’ αρ. 1/2-12-2022, 2/8-12-2022 και 3/12-12-2022 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 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 14019/01-

11-2022 (αρ. πρωτ.: 4095/15-12-2022): 

«ΠΡΑΞΗ 1/02-12-2022 

(Διακήρυξη 7/2022, αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 176285) 
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Στην Αθήνα σήμερα, 02-12-2022, 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: 

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 εκπαιδευτικός 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 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. 14019/01-11-2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 176285 και Α.Δ.ΑΜ: 

22PROC011516365  2022-11-01 (Αρ. Διακήρυξης: 7/2022), με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού 

φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet)» στο πλαίσιο των Υποέργων 2,3,4,5 και 6, 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. 7/2022 Διακήρυξή του ενδιαφέρεται για την επιλογή 

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

την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, που αφορά την προμήθεια και παροχή εξοπλισμού φορητών 

ηλεκτρονικών συσκευών (tablet) σε 200 σχολικές μονάδες Προσχολικής Εκπαίδευσης, που θα 

επιλεγούν από το ΙΕΠ, ώστε να αξιοποιηθεί και να ενισχυθεί ο τεχνολογικός εξοπλισμός (tablet) και 

να συνδυαστεί ο εμπλουτισμός αυτός με την προμήθεια ελκυστικού εκπαιδευτικού λογισμικού.  Ο 

ανάδοχος θα προμηθεύσει τα επιλεχθέντα σχολεία με 1 tablet ανά σχολική μονάδα (Νηπιαγωγείο). 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000€) μη 

συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 

(49.600€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και επιμερίζεται ως εξής ανά παραδοτέο: 
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 Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει τιμής. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: (CPV): 30213500-0: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης, και 

συμπληρωματικού CPV 30200000-1 Εξοπλισμός Η/Υ & Προμήθειες. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της. 

 

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 176285. Η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με την ως άνω διακήρυξη, 28 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 

176285. 

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι στον διαγωνισμό είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα, δύο (02) προσφορές, ως 

εξής: 

 

1) στις 28/11/2022 και ώρα 14:23:02 με αρ. ηλεκτρονικής προσφοράς πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ 

312453, από τον παρακάτω Υποψήφιο Ανάδοχο: 

 

Επωνυμία Έδρα ΑΦΜ ΔΟΥ Νόμιμος Εκπρόσωπος 

http://www.promitheus.gov.gr/
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«DIXONS SOUTH 

EAST EUROPE 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΣΤΙΚΩΝ  

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ» 

Μαρίνου 

Αντύπα 90, ΤΚ. 

14121, 

Ηράκλειο 

Αττικής 

094077783 ΦΑΕ’ 

ΑΘΗΝΩΝ 

Πολεμίτης Γεώργιος 

Καραγιαννάκης Χρήστος 

 

2) στις 28/11/2022 και ώρα 14:02:13 με αρ. ηλεκτρονικής προσφοράς πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ 

314455, από τον παρακάτω Υποψήφιο Ανάδοχο: 

 

Επωνυμία Έδρα ΑΦΜ ΔΟΥ Νόμιμος Εκπρόσωπος 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Λεωφ. Κηφισίας  
99, ΤΚ.15124, 
Μαρούσι, Αττικής 

094019245 ΦΑΕ Αθηνών Αναγνωστόπουλος 
Νικόλαος  

 

Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων ΕΕΕΣ των ως άνω υποψηφίων, που είχαν 

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 δύο 

(2) φακέλους έντυπων δικαιολογητικών συμμετοχής,  που διαβιβάστηκαν με το υπ’ αρ. πρωτ. 

3906/02-12-2022 διαβιβαστικό, από τους ως άνω υποψηφίους αναδόχους. 

Πιο συγκεκριμένα, ο ένας φάκελος του υποψηφίου «DIXONS SOUTH EAST EUROPE ΑΕΒΕ» περιείχε 

σε έντυπη μορφή την υπ’ αρ. GRZ121501/23-11-2022 εγγυητική επιστολή εκδοθείσα από την ALPHA 

Bank, ενώ ο δεύτερος, του υποψηφίου «ΟΤΕ Α.Ε.»  περιείχε σε έντυπη μορφή την υπ’ αρ. 

090850145/25-11-2022 εγγυητική επιστολή εκδοθείσα από την ATTICA Bank.  

H Επιτροπή αποφάσισε να τη διαβιβάσει στην Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ τις ως 

άνω εγγυητικές επιστολές προς έλεγχο γνησιότητας και φύλαξη. 

  

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι οι ως άνω ανάδοχες εταιρείες: 
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1) «DIXONS SOUTH EAST EUROPE ΑΕΒΕ» με ΑΦΜ: 094077783 και έδρα Μαρίνου Αντύπα 90, ΤΚ. 

14121, Ηράκλειο Αττικής, και 

2) «ΟΤΕ Α.Ε.» με ΑΦΜ: 094019245 και έδρα Λεωφ. Κηφισίας  99, ΤΚ.15124, Μαρούσι, Αττικής, 

πληρούν τις προϋποθέσεις της οικείας διακήρυξης, στο σύνολό της, ως προς τα δικαιολογητικά του 

υπο-φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής». 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 12:00 μ.μ. η Επιτροπή, διέκοψε τις εργασίες της, αφού συνέταξε την 

παρούσα πράξη, η οποία υπογράφεται ως ακολούθως». 

 

«ΠΡΑΞΗ 2/08-12-2022 

(Διακήρυξη 7/2022, αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 176285) 

 

Στην Αθήνα σήμερα, 08-12-2022, ημέρα Πέμπτη 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: 

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 εκπαιδευτικός 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. 14019/01-11-2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 176285 και Α.Δ.ΑΜ: 22PROC011516365  

2022-11-01 (Αρ. Διακήρυξης: 7/2022), με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών 

συσκευών (tablet)» στο πλαίσιο των Υποέργων 2,3,4,5 και 6, της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις 

υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην 

Προσχολική Εκπαίδευση»  -  MIS 5158662”, και ειδικότερα: 

 

Τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων: 
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1) «DIXONS SOUTH EAST EUROPE ΑΕΒΕ» με ΑΦΜ: 094077783 και έδρα Μαρίνου Αντύπα 90, ΤΚ. 

14121, Ηράκλειο Αττικής, και 

2) «ΟΤΕ Α.Ε.» με ΑΦΜ: 094019245 και έδρα Λεωφ. Κηφισίας  99, ΤΚ.15124, Μαρούσι, Αττικής. 

 

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

Επιτροπή ότι στις 5-12-2022 διαβιβάστηκαν οι εγγυητικές επιστολές των ως άνω υποψηφίων 

αναδόχων  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 τους. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών του οικονομικού φορέα 

με δ.τ. «ΟΤΕ Α.Ε.» και του οικονομικού φορέα με δ.τ. «DIXONS SOUTH-EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε.», η 

οποίες υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά. Διαπιστώθηκε ότι οι εν λόγω τεχνικές προσφορές είχαν συνταχθεί 

σύμφωνα με το εδάφιο 2.4.3.2 της οικείας Διακήρυξης και περιείχαν πλήρως συμπληρωμένο τον 

Πίνακα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των εν λόγω τεχνικών προσφορών αντιπαραβάλλοντας 

τους συμπληρωμένους πίνακες συμμόρφωσης με όσα αναγράφονται στο τεκμηριωτικό υλικό 

(τεχνικά φυλλάδια, δηλώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που είχε συνυποβάλλει καθένας από τους δύο 

οικονομικούς φορείς. Μετά από αυτόν τον έλεγχο, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ικανοποιούνται οι 

απαιτήσεις και οι προδιαγραφές της οικείας Διακήρυξης όπως αυτές αναφέρονται στους Πίνακες 

Συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης.  

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι οι Τεχνικές Προσφορές 

α) του οικονομικού φορέα με δ.τ. «DIXONS SOUTH-EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε.», και 

β) του οικονομικού φορέα με δ.τ. «ΟΤΕ Α.Ε.» , 

πληρούν τις προϋποθέσεις της οικείας διακήρυξης. 

  

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι οι ως άνω υποψήφιοι ανάδοχοι: 

1) «DIXONS SOUTH EAST EUROPE ΑΕΒΕ» με ΑΦΜ: 094077783 και έδρα Μαρίνου Αντύπα 90, ΤΚ. 

14121, Ηράκλειο Αττικής, και 

2) «ΟΤΕ Α.Ε.» με ΑΦΜ: 094019245 και έδρα Λεωφ. Κηφισίας  99, ΤΚ.15124, Μαρούσι, Αττικής, 

πληρούν τις προϋποθέσεις της οικείας διακήρυξης, στο σύνολό της, ως προς τα δικαιολογητικά του 

υπο-φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», και κάνει αποδεκτές τις ως άνω 

προσφορές. 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 12:00 η Επιτροπή, διέκοψε τις εργασίες της, αφού συνέταξε την παρούσα 

πράξη, η οποία υπογράφεται ως ακολούθως». 

 

«ΠΡΑΞΗ 3/12-12-2022 

(Διακήρυξη 7/2022, αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 176285) 

 

Στην Αθήνα σήμερα, 12-12-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, 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 
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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 εκπαιδευτικός 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. 14019/01-11-2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 176285 και Α.Δ.ΑΜ: 22PROC011516365  

2022-11-01 (Αρ. Διακήρυξης: 7/2022), με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών 

συσκευών (tablet)» στο πλαίσιο των Υποέργων 2,3,4,5 και 6, της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις 

υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην 

Προσχολική Εκπαίδευση»  -  MIS 5158662”, και ειδικότερα: 

Τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων: 

1) «DIXONS SOUTH EAST EUROPE ΑΕΒΕ» με ΑΦΜ: 094077783 και έδρα Μαρίνου Αντύπα 90, ΤΚ. 

14121, Ηράκλειο Αττικής, και 

2) «ΟΤΕ Α.Ε.» με ΑΦΜ: 094019245 και έδρα Λεωφ. Κηφισίας  99, ΤΚ.15124, Μαρούσι, Αττικής. 

 

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

Επιτροπή ότι στη συνεδρίαση στις 2-12-2022 πραγματοποιήθηκε η αποσφράγιση των φακέλων των 

ως άνω υποψηφίων και πιο συγκεκριμένα, των φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», ενώ στη συνεδρίαση στις 8-12-2022 πραγματοποιήθηκε η 

αξιολόγηση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς των ως άνω υποψηφίων. Η Επιτροπή διαπίστωσε 

την πληρότητα του φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και έκανε δεκτές τις 

προσφορές και των δύο υποψηφίων. 

  

Κατόπιν, η Επιτροπή προχώρησε στον ενδελεχή έλεγχο του φακέλου της οικονομικής προσφοράς των 

ως άνω υποψηφίων και διαπίστωσε τα εξής: 

1) ο υποψήφιος ανάδοχος «DIXONS SOUTH EAST EUROPE ΑΕΒΕ» με ΑΦΜ: 094077783 και έδρα 

Μαρίνου Αντύπα 90, ΤΚ. 14121, Ηράκλειο Αττικής, είχε υποβάλει προσφορά για την εκτέλεση 

του προκηρυχθέντος έργου αξίας τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ευρώ 

(38.300,00€)(καθαρή αξία), ενώ μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ 24%, η συνολική αξία 

ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο ευρώ 

(47.492,00€), ως εξής: 
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2) ο υποψήφιος ανάδοχος «ΟΤΕ Α.Ε.» με ΑΦΜ: 094019245 και έδρα Λεωφ. Κηφισίας  99, 

ΤΚ.15124, Μαρούσι, Αττικής είχε υποβάλει προσφορά για την εκτέλεση του προκηρυχθέντος 

έργου αξίας τριάντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (39,772€)(καθαρή 

αξία), ενώ μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ 24%, η συνολική αξία ανέρχεται στο ποσό των 

σαράντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων δεκαεπτά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (49,317,28€), 

ως εξής: 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει: 

 

α) να κατατάξει σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας τις προσφορές των δύο οικονομικών φορέων 

ως εξής: 

1η. την προσφορά του οικονομικού φορέα με δ.τ. «DIXONS SOUTH-EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε.», 

2η. την προσφορά του οικονομικού φορέα με δ.τ. «ΟΤΕ Α.Ε.», και 
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β) να εισηγηθεί στο Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, την κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος) του 

Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμ. Πρωτ. 14019/01-11-2022, αριθμό 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 176285 και Α.Δ.ΑΜ: 22PROC011516365  2022-11-01 (Αρ. Διακήρυξης: 7/2022), με τίτλο: 

«Προμήθεια εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet)» στο πλαίσιο των Υποέργων 

2,3,4,5 και 6, της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων 

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

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία «DIXONS SOUTH-EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε.». 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 10:30 π.μ. η Επιτροπή, διέκοψε 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. 1/2-

12-2022, 2/8-12-2022 και 3/12-12-2022 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 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 14019/01-11-2022. 

.................................................................................................................................................... 
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, ομόφωνα, αποφασίζει: 

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

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 14019/01-11-2022 για την ανάθεση του έργου 

«Προμήθεια εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet)» στο πλαίσιο της 

Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών 

ΑΔΑ: 6Μ4ΩΟΞΛΔ-7ΑΨ



Σελ. 15 από 15. 

Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση» με MIS 5158662 του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

Β) την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου 

«DIXONS SOUTH EAST EUROPE ΑΕΒΕ» με ΑΦΜ: 094077783, ΔΥΟ ΦΑΕ΄Αθηνών και έδρα 

Μαρίνου Αντύπα 90, ΤΚ. 14121, Ηράκλειο Αττικής, με νόμιμους εκπροσώπους τους κ. 

Πολεμίτη Γεώργιο και κ. Καραγιαννάκη Χρήστο. 

Γ) την κατακύρωση του με αρ. πρωτ. 14019/01-11-2022 ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

στην εταιρεία «DIXONS SOUTH EAST EUROPE ΑΕΒΕ» με Α/Α προσφοράς συστήματος 

312453, αντί ποσού τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (38.300,00€) (καθαρή αξία), 

ενώ μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ 24%, συνολικής αξίας σαράντα επτά χιλιάδων 

τετρακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (47.492,00€) 

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) η εταιρεία «DIXONS SOUTH EAST EUROPE ΑΕΒΕ»  υποβάλλει έπειτα από σχετική 

πρόσκληση υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό 

της οψιγενείς μεταβολές.  

Κατά της παρούσα 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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