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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6117/21-05-2021 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 26/20-05-2021 

Σήμερα, 20 Μαΐου 2021, 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, Χρυσούλα Σοφιανοπούλου και Ανδρονίκη 

Χαριτωνίδου. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μάρθα Θωμοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση των υπ’ αρ. 1/21-04-2021 και 2/18-05-2021 Πρακτικών της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις 

ανάγκες του υπ’ αρ. πρωτ. 2149/11-03-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008273922, Αρ. Διακ. 

01/2021) Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής πολιτικής» στο πλαίσιο 

του Υποέργου 7 της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα 

μαθητείας» με MIS 5008057 και του Υποέργου 10 της Πράξης «Αναβάθμιση 

περιεχομένου σπουδών στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευσηκαι στο 

Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» με MIS 5027220, του ΙΕΠ.   

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

Παππάς, Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων, 

διαβιβάζει προς έγκριση τα υπ’ αρ. 1/21-04-2021 και 2/18-05-2021 Πρακτικά της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες 

του υπ’ αρ. πρωτ. 2149/11-03-2021 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αρ. 

πρωτ.: 1439/19-05-2021): 

«Σας διαβιβάζουμε τα με αρ. πρωτ. εισερχ. 6040/18-05-2021 Πρακτικά 1/21-04-2021 και 2/18-05-

2021 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών,  Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για 

τις ανάγκες του υπ’ αρ. πρωτ. 2149/11-03-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC008273922, Αρ. Διακ. 01/2021) 
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Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής πολιτικής» στο πλαίσιο του Υποέργου 7 της Πράξης «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 και του Υποέργου 10 της Πράξης 

«Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο 

Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» με MIS 5027220, του ΙΕΠ. 

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η εταιρεία με την επωνυμία «Cosmos Business Systems – 

Συστήματα πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία» και με 

δ.τ. «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» πληροί τις προϋποθέσεις της οικείας διακήρυξης, στο σύνολό 

της, ως προς τα δικαιολογητικά του υπο-φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής». Όσον αφορά, δε, 

στον υποφάκελο «Τεχνική Προσφορά» εισηγείται προς το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., τον ορισμό ειδικού 

εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα αποφανθεί επί της πληρότητας και ισχύος των αναγραφομένων στους 

Πίνακες Συμμόρφωσης 1-6, με βάση τις απαιτήσεις της Διακήρυξης (άρθρο 2.4.3.2 «Τεχνική 

Προσφορά»), και ιδίως με βάση την αντιπαραβολή όσων αναγράφονται με το τεκμηριωτικό υλικό 

(τεχνικά φυλλάδια, δηλώσεις κλπ.) που έχει συνυποβληθεί. Στην έκθεσή του θα πρέπει να 

αναφέρεται σαφώς εάν τα όσα περιλαμβάνονται στους εν λόγω Πίνακες 1-6 καλύπτουν τις 

απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

Ως εκ τούτου, εφόσον τα πρακτικά εγκριθούν  από  το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εισηγούμαι: 

τον ορισμό ειδικού εμπειρογνώμονα, ο οποίος, θα καταθέσει σχετική έκθεση προς διευκόλυνση της 

Επιτροπής, προκειμένου αυτή  να προβεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 

Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου. 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία 

ή/και διευκρίνιση».  

 

«ΠΡΑΞΗ 1/21-04-2021 

 

Στην Αθήνα σήμερα, 21-04-2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και στον έβδομο (7ο) όροφο αυτού (Γραφείο 705), 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, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμoύ με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής» στο πλαίσιο του Υποέργου 7 της Πράξης «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 και του Υποέργου 10 της Πράξης 

«Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο 

Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» με MIS 5027220, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με το υπ’ 

αριθμ. 11/04-03-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμ. 2132/10-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΗΧ7ΟΞΛΔ-ΜΕΣ) απόφαση του Ι.Ε.Π.. 

 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, κ. Σοφία Γιοβάνογλου, Σύμβουλος Α΄ 

στο ΙΕΠ και κ. Ελένη Ταράτσα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ. Χρέη γραμματέως άσκησε η κ. 

Βασιλική Χρύση, διοικητική υπάλληλος ΥΠΑΙΘ που υπηρετεί 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 προχώρησε στις εργασίες της, 

και ειδικότερα στο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 
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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. 2149/11-03-2021, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 105936 και Α.Δ.ΑΜ: 

21PROC008273922 (Αρ. Διακήρυξης: 01/2021), με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» στο πλαίσιο του Υποέργου 7 της Πράξης «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 και του Υποέργου 10 της Πράξης 

«Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο 

Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» με MIS 5027220 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την επιλογή Αναδόχου.  

 

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. 01/2021 Διακήρυξή του ενδιαφέρεται για την επιλογή 

Αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής για την εκτέλεση του αμέσως ανωτέρω έργου. Ειδικότερα, ο/η Ανάδοχος θα αναλάβει: 

α) Προμήθεια εξοπλισμού (Υλικό - Hardware, Λογισμικό – Software κ.ά.) για την αναβάθμιση των 

ψηφιακών υποδομών (εξυπηρετητής, σταθεροί & φορητοί υπολογιστές, περιφερειακά συστήματα 

τηλεδιάσκεψης/ τηλεκπαίδευσης, άδειες λογισμικού, εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας κ.λπ.), με 

στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του δικτύου ως προς την ταχύτητα και την ποιότητα της σύνδεσης, 

καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης αλληλεπιδραστικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στον 

σχεδιασμό και την αξιοποίηση/εφαρμογή εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (συστήματα 

διαχείρισης μάθησης, συνεργατικές εφαρμογές, εφαρμογές διαμοιρασμού εκπαιδευτικού υλικού 

κ.λπ.) και στη διοίκηση έργου, ειδικά στην παρούσα φάση που οι ανάγκες στη χρήση διαδικτυακών 

εργαλείων είναι αυξημένες, λόγω της τηλεκπαίδευσης και τηλεργασίας που υλοποιούνται πιο 

εκτεταμένα στο πλαίσιο των ειδικών μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της διασποράς 

του ιού COVID-19,  

β) Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Υλικό - Hardware, Λογισμικό – Software, ενδεικτικά 

αναφέρονται: Σταθεροί Υπολογιστές (Desktop Workstations ή/και PCs), Οθόνες, Περιφερειακές 

Συσκευές όπως, Πληκτρολόγια-Ποντίκια, συσκευές UPS, Web Cameras, Set Ηχείων, Ακουστικά 

κεφαλής με ενσωματωμένο μικρόφωνο, Άδειες λογισμικού (Windows 10 Pro & Microsoft 365), 

εξωτερικοί σκληροί δίσκοι). 

Συγκεκριμένα, η οικεία διακήρυξη αφορά στην υποβολή προσφοράς για τον ηλεκτρονικό  εξοπλισμό, 

ο οποίος επιμερίζεται στο Υποέργο 7 της Πράξης με MIS 5008057 και στο Υποέργο 10 της Πράξης με 

MIS 502722, σύμφωνα με το Παράρτημα I της οικείας διακήρυξης και αναλύεται ως εξής: 

 

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

1 ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 15 

2 ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 1 2 

3 ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2 17 

4 ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ SERVERS     21 

5  ΣΥΣΤΗΜΑ VIDEOCONFERENCE    1 

6 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 

 

Όσον αφορά στον Προϋπολογισμό του Διαγωνισμού, αυτός ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 

σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (47.580,65€) προ ΦΠΑ, 

ήτοι πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (59.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 30200000 Εξοπλισμός Η/Υ & Προμήθειες. 
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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 105936. Η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με την ως άνω διακήρυξη, 15 Απριλίου 2021 

και ώρα 15:00 μ.μ., ενώ η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 21η Απριλίου 

2021 και ώρα 11:00 π.μ. (σημερινή συνεδρίαση). 

 

Στη συνέχεια και ώρα 11:12, ο Πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα με τους κωδικούς του 

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

105936. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε με επιτυχία στην αποσφράγιση και διαπίστωσε ότι 

στον διαγωνισμό είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα, στις 15/04/2021, και ώρα 12:43:19, μία (01) 

προσφορά με αρ. Ηλεκτρονικής προσφοράς πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ: 216408 από τον παρακάτω 

Υποψήφιο Ανάδοχο:  

 

Επωνυμία Έδρα ΑΦΜ ΔΟΥ Εκπρόσωπος 

«COSMOS 

COMPUTERS 

Α.Ε.Β.Ε.» 

Μεταμόρφωση 

Αττικής, οδός Παύλου 

Μπακογιάννη 44, Τ.Κ. 

14452 

094223430 ΦΑΕ Αθηνών Δημήτριος Δάφνης 

Νόμιμος εκπρόσωπος, 

Πρόεδρος & Διευθύνων 

Σύμβουλος 

 

Επίσης, με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5261/21-04-2021 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, Διαγωνισμών 

και Συμβάσεων του ΙΕΠ, διαβιβάστηκε στην Επιτροπή ο υπ’ αριθμ. Πρωτ. του ΙΕΠ 4067/16-04-2021 

κλειστός φάκελος προσφοράς του Οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Cosmos Business Systems 

– Συστήματα πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία» και με 

δ.τ. «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» και με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για το έργο με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» στο πλαίσιο του Υποέργου 7 της Πράξης 

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 και του 

Υποέργου 10 της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» με MIS 5027220, Αριθμός Ηλεκτρονικής 

προσφοράς: 216408, Αναθέτουσα Αρχή: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Αριθμός 

συστημικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 105936, Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς:  

15/04/2021, ο οποίος εστάλη εμπρόθεσμα ταχυδρομικά, βάσει των οριζόμενων στην οικεία 

πρόσκληση. Ο έντυπος αυτός φάκελος, είχε κατατεθεί από την προσφέρουσα εταιρεία στο 

πρωτόκολλο του ΙΕΠ με αριθμό καταχώρησης 4067/16-04-2021, ήτοι εντός προθεσμίας τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών και περιείχε 

τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 

μορφή, σύμφωνα με τη Διακήρυξη. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής μονόγραψαν τον έντυπο 

φάκελο, τον αποσφράγισαν και διαπίστωσαν ότι περιέχονταν σε αυτόν μία (1) εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής (Άρθρο 2.2.2 «Εγγύηση συμμετοχής» της οικείας Διακήρυξης) και άλλα είκοσι εννέα (29) 

φύλλα (49 σελίδες) δικαιολογητικών. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε τον έντυπο φάκελο για 

φύλαξη στο Τμήμα Έργων και Προμηθειών. 

  

Κατά την παρούσα συνεδρίαση, η Επιτροπή επιφυλάχθηκε να μελετήσει σε επόμενη συνεδρίαση την 

προσφορά και τα δικαιολογητικά που είχαν κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου «.pdf» στην 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ για τον υπ’ αριθμ. 105936 Διαγωνισμό.  

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΒΙΛΟΞΛΔ-ΣΔΛ



Σελ. 5 από 7. 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 12:00, μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση, η Επιτροπή περάτωσε 

τις εργασίες της, αφού συνέταξε την παρούσα πράξη, η οποία υπογράφεται ως ακολούθως». 

 

«ΠΡΑΞΗ 2/18-05-2021 

  

Στην Αθήνα σήμερα, 18-05-2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και  ώρα 10:00, συνήλθε σε 

συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτής, κ. Ευστάθιου 

Στυλιάρη, αποσπασμένου εκπαιδευτικού στο ΙΕΠ, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών, 

Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής» στο πλαίσιο του Υποέργου 7 της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε 

θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 και του Υποέργου 10 της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου 

σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη 

Μαθητείας» με MIS 5027220, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 11/04-03-2021 

Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ 

αριθμ. 2132/10-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΗΧ7ΟΞΛΔ-ΜΕΣ) απόφαση του Ι.Ε.Π.. 

 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, κ. Σοφία Γιοβάνογλου, Σύμβουλος Α΄ 

στο ΙΕΠ και κ. Ελένη Ταράτσα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ. Χρέη γραμματέως άσκησε η κ. 

Βασιλική Χρύση, διοικητική υπάλληλος ΥΠΑΙΘ που υπηρετεί 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 προχώρησε στις εργασίες της, 

και ειδικότερα στο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Την αποσφράγιση και τον έλεγχο του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Cosmos Business Systems – Συστήματα 

πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία» και με δ.τ. «COSMOS 

COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» στον Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμ. Πρωτ. 2149/11-03-

2021, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 105936 και Α.Δ.ΑΜ: 21PROC008273922 (Αρ. Διακήρυξης: 01/2021), με 

τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής» στο πλαίσιο 

του Υποέργου 7 της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με 

MIS 5008057 και του Υποέργου 10 της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη 

Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» με MIS 

5027220 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής για την επιλογή Αναδόχου.  

 

Με την έναρξη της διαδικασίας, ο Πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα με τους κωδικούς 

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

105936. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της μίας (1) ηλεκτρονικής προσφοράς του 

οικονομικού φορέα σύμφωνα με την διακήρυξη (άρθρο 3, παράγραφος 3.1), και διαπίστωσε ότι αυτή 

είχε λάβει από το σύστημα τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α συστήματος: 216408. Προέβη, 

συνεπώς, στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» της προσφέρουσας εταιρείας, χωρίς, όμως, να προχωρήσει σε περαιτέρω έλεγχο του 

περιεχομένου του. 
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Κατά την παρούσα συνεδρίαση, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και τον έλεγχο του 

(υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», που είχε κατατεθεί σε ηλεκτρονική 

μορφή «αρχείου .pdf» στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ για τον υπ’ αριθμ. 105936 Διαγωνισμό, ο οποίος 

εμπεριείχε εβδομήντα ένα (71) συνολικά αρχεία σε μορφή .pdf. Από την ενδελεχή μελέτη των 

δικαιολογητικών, προέκυψε ότι η Υποψήφια Ανάδοχος, με την επωνυμία «Cosmos Business Systems 

– Συστήματα πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία» και με 

δ.τ. «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» έχει υποβάλει, σε συμφωνία με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3 

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» της οικείας Διακήρυξης, τα 

κάτωθι σχετικά: 

 

1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 

άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι οικονομικοί φορείς 

συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML 

και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της οικείας διακήρυξης (Παράρτημα VI). 

Ο εν λόγω οικονομικός φορέας, με την επωνυμία «Cosmos Business Systems – Συστήματα 

πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία» και με δ.τ. «COSMOS 

COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» με ΑΦΜ: 094223430 και έδρα επί της οδού Παύλου Μπακογιάννη αρ. 44, ΤΚ 

15232, Μεταμόρφωση Αττικής, υπέβαλε το Ε.Ε.Ε.Σ., το οποίο πληροί τις προδιαγραφές της οικείας 

διακήρυξης και συγκεκριμένα το άρθρο 2.4.3.1. 

 

2. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της 

διακήρυξης, Παράρτημα IV), όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, η οποία 

απευθύνεται προς την Αναθέτουσα αρχή, ανέρχεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., μη συνυπολογιζομένου του δικαιώματος παράτασης της σύμβασης. 

Συγκεκριμένα, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, ήτοι εννιακόσια πενήντα ευρώ (950,00 €). 

Ο εν λόγω οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Cosmos Business Systems – Συστήματα 

πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία» και με δ.τ. «COSMOS 

COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» ΑΦΜ: 094223430, οδός Παύλου Μπακογιάννη αρ. 44, ΤΚ 15232, 

Μεταμόρφωση Αττικής, υπέβαλε την υπ’ αρ. 134023/14-04-2021 εγγυητική επιστολή που εκδόθηκε 

από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για εννιακόσια πενήντα ευρώ (950,00€). 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της Τεχνικής Προσφοράς, η οποία υποβλήθηκε 

ηλεκτρονικά, με τη μορφή αρχείου .pdf στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», διαπιστώνοντας ότι η απαιτούμενη ειδική ηλεκτρονική φόρμα ήταν πλήρως 

συμπληρωμένη και ψηφιακά υπογεγραμμένη, σύμφωνα με τους όρους της οικείας Διακήρυξης. Η 

Επιτροπή, ωστόσο, αδυνατούσε να προβεί σε περαιτέρω διεξοδικό έλεγχο της ισχύος όσων 

αναγράφονται στους Πίνακες Συμμόρφωσης 1-6, ώστε να αποφανθεί επ’ αυτών, διότι κανένα από τα 

μέλη της δεν διαθέτει εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις επί του συγκεκριμένου αντικειμένου. 

Σε συνέπεια με τα παραπάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να αιτηθεί από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. τον 

ορισμό ειδικού εμπειρογνώμονα, ο οποίος, θα καταθέσει σχετική έκθεση προς διευκόλυνση της 

Επιτροπής, προκειμένου αυτή  να προβεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 

Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι η εταιρεία με την επωνυμία «Cosmos 

Business Systems – Συστήματα πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική 

Εταιρεία» και με δ.τ. «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» με ΑΦΜ: 094223430, και έδρα επί της οδού 

Παύλου Μπακογιάννη αρ. 44, ΤΚ 15232, Μεταμόρφωση Αττικής, πληροί τις προϋποθέσεις της οικείας 
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διακήρυξης, στο σύνολό της, ως προς τα δικαιολογητικά του υπο-φακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής». Όσον αφορά, δε, στον υποφάκελο «Τεχνική Προσφορά» εισηγείται, προς το Δ.Σ. του 

Ι.Ε.Π. τον ορισμό ειδικού εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα αποφανθεί επί της πληρότητας και ισχύος 

των αναγραφομένων στους Πίνακες Συμμόρφωσης 1-6, με βάση τις απαιτήσεις της Διακήρυξης 

(άρθρο 2.4.3.2 «Τεχνική Προσφορά»), και ιδίως με βάση την αντιπαραβολή όσων αναγράφονται με 

το τεκμηριωτικό υλικό (τεχνικά φυλλάδια, δηλώσεις κ.λπ.) που έχει συνυποβληθεί. Στην έκθεσή του 

θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς εάν τα όσα περιλαμβάνονται στους εν λόγω Πίνακες 1-6 καλύπτουν 

τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 12:00, 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: 

1) να εγκρίνει ως έχουν τα ως άνω υπ’ αρ. 1/21-04-2021 και 2/18-05-2021 Πρακτικά 

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών 

Προσώπων για τις ανάγκες του υπ’ αρ. πρωτ. 2149/11-03-2021 Ανοικτού Διεθνούς 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, 

2) τον ορισμό του κ. Γεώργιου Λαδιά ως ειδικού εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα 

καταθέσει σχετική έκθεση προς διευκόλυνση της Επιτροπής, προκειμένου αυτή να 

προβεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς 

του υποψηφίου Αναδόχου. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 15:00, 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 
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