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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 10156/01-08-2022 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 42/01-08-2022 

Σήμερα, 1 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:15, 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. 

Απουσιάζει η κ. Ανδρονίκη Χαριτωνίδου. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφοριδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο « Μετασχηματισμός των 

συμβατικών Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε 

υλικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο θα είναι διαδραστικό, ενταγμένο σε ψηφιακά 

περιβάλλοντα, προσβάσιμο σε όλους, με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, 

δυναμικής ενημέρωσης και θα περιλαμβάνει συνέργειες με τις κοινότητες των 

εκπαιδευτικών" που εντάσσεται ως Υποέργο 2 στην Πράξη «Ψηφιακός 

μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης» (Κωδικός Έργου 

2022ΤΑ04700009, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174140) 

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

Χαλβαντζή, Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, έχει καταθέσει προς 

έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 2448/01-08-2022): 

«Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αρ. πρωτ. Α.Π. 83941 ΕΞ 2022/16-6-2022 (ΑΔΑ: 6Ρ5ΞΗ-Γ6Ξ) Απόφαση Ένταξης του 

Έργου «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του 
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εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, 

προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική 

αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών / 

Development of Digital Content in Schools» κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5174140 στο Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας-– Δράση 16676 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

2. Την Πράξη 38/07-07-2022 του ΔΣ του ΙΕΠ, με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο του ανοικτού 

διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού  με κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο  εν λόγω 

έργο 

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 110042/01-08-2021 (αρ. πρωτ. ΙΕΠ 10128/01-08-2021) έγκριση 

διακήρυξης διαγωνισμού της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ)  

 

Εισηγούμαι την έγκριση διενέργειας του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ως εξής: 

Το έργο αφορά τον μετασχηματισμό των συμβατικών Προγραμμάτων Σπουδών και του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο ανοιχτού κώδικα, το οποίο θα είναι 

διαδραστικό και θα είναι  προσβάσιμο σε όλους. Το ψηφιακό περιεχόμενο θα ενταχθεί σε 

διαδικτυακό ψηφιακό περιβάλλον στο πλαίσιο του έργου, το οποίο θα διαθέτει δυνατότητες 

τεχνητής νοημοσύνης, δυναμικής ενημέρωσης και θα συνεργεί με τις κοινότητες των εκπαιδευτικών. 

Το εκπαιδευτικό υλικό Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων – ΑΕΠ (Open Educational Resources  - OER) 

και το αντίστοιχο αποθετήριό τους, που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, θα επιτρέψουν τη 

διαλειτουργικότητα μεταξύ εθνικών και διεθνών συστημάτων. Επιπρόσθετα,  οι κοινότητες των 

εκπαιδευτικών, σε περιφερειακό, τοπικό ή ακόμα και σχολικό επίπεδο, θα μπορούν να συνθέτουν 

εξατομικευμένες μαθησιακές διαδικασίες, βασιζόμενες στα μαθησιακά αποτελέσματα των 

Προγραμμάτων Σπουδών και το αντίστοιχο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο (OER).  

Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει τα παρακάτω πακέτα εργασίας: 

Πακέτο Εργασιών 2.1:  Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου  

Πακέτο Εργασιών 2.2:  Σχεδίαση και ανάπτυξη Ψηφιακού Αποθετηρίου 

Πακέτο Εργασιών 2.3:  Σχεδίαση και ανάπτυξη Ψηφιακών  Μαθημάτων βάσει εκπαιδευτικών 

σεναρίων 

Πακέτο Εργασιών 2.4: Σχεδίαση και ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας 

Πακέτο Εργασιών 2.5: Ψηφιακές υπηρεσίες υποστήριξης εξατομικευμένης μάθησης 

 

Εργολαβικό Αντάλλαγμα -Κριτήριο Ανάθεσης 

 Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 51.964.405,96€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 41.906.779,00€ και ΦΠΑ: 

10.057.626,96€). 

 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)  

72000000-5 - Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, 

Διαδίκτυο και υποστήριξη 

72212190-7 - Υπηρεσίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού 

72212783-1 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου 

80000000-4 - Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

80100000-5 - Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

80110000-8 - Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης 
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80200000-6 - Υπηρεσίες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

48000000-8   Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 

 

Παραλαβή 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την 

αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής  του Έργου η οποία θα συγκροτηθεί κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 219, 221 παρ. 3 ν. 4412/2016 η οποία και θα εισηγείται στο ΔΣ του ΙΕΠ  για όλα 

τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 

τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου 

και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

 

 

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική 

έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική 

υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι 

διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν 

σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου 

επαγγέλματος. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος- μέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες 

που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 

επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την 

υπό ανάθεση υπηρεσία 

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων 

(2019, 2020 και 2021), πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, οικονομικών χρήσεων μεγαλύτερο 

από το 100 % του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις μπορούν να 

καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.  

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 

τριών (3) ετών) οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου θα εξετάζονται για τα έτη που 

δραστηριοποιείται. 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται (Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι 

παρακάτω απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης): 
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Α) κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών να έχουν 

εκτελέσει και ολοκληρώσει σε φορείς δημοσίου ή/και ιδιωτικού τομέα, κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι 

έργα,  

α) Ένα (1) έργο, με αντικείμενο που περιλαμβάνει την ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού 

υλικού και την παροχή υπηρεσιών σύγχρονης ή/και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ή/και άλλων 

μορφών ψηφιακής εξ απόστασεως εκπαίδευσης, και με συμβατικό τίμημα (χωρίς ΦΠΑ) ίσο ή 

μεγαλύτερο των 4.000.000,00 € 

β) Ένα (1) έργο, με αντικείμενο την Υλοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, την 

Ανάπτυξη Ψηφιακών Μαθημάτων βάσει Εκπαιδευτικών Σεναρίων και την ανάπτυξη ή διάθεση 

Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, και με συμβατικό τίμημα (χωρίς ΦΠΑ) ίσο ή μεγαλύτερο των 

400.000 € 

γ) Ένα (1) έργο, με αντικείμενο που περιλαμβάνει την υλοποίηση (σχεδίαση και ανάπτυξη) 

Ψηφιακού Αποθετηρίου με χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα, και την ανάπτυξη και 

παραμετροποίηση πλατφόρμας σύγχρονης ή/και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης με χρήση επίσης 

λογισμικού ανοιχτού κώδικα, που να απευθύνεται σε 100.000 ή περισσότερους χρήστες-αποδέκτες 

δ) Δύο (2) έργα με αντικείμενο την ανάπτυξη και υποστήριξη πλατφόρμας σύγχρονης ή/και 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού που σχεδιάστηκαν 

για εκπαίδευση ανηλίκων. 

Β) να διαθέτουν τις κάτωθι πιστοποιήσεις: 

• Πιστοποίηση συνεργάτη από τον κατασκευαστή του προσφερόμενου στο πλαίσιο του έργου 

λογισμικού της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, 

• Πιστοποίηση συνεργάτη από τον κατασκευαστή του προσφερόμενου στο πλαίσιο του έργου 

λογισμικού του ψηφιακού αποθετηρίου, 

Γ) να διαθέτουν το κατάλληλο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό για την υλοποίηση του έργου και 

ειδικότερα να διαθέτουν τα κάτωθι ελάχιστα στελέχη για βασικούς ρόλους (Βασικοί 

Εμπειρογνώμονες – Key Experts): 

1) Ένα (1) στέλεχος ως Υπεύθυνος Έργου, με Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στον τομέα 

της Πληροφορικής, και με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, ο οποίος διαθέτει 

εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών σε Διαχείριση Έργων ΤΠΕ. 

2) Ένα (1) στέλεχος ως Αναπληρωτής Υπεύθυνου Έργου, με Πτυχίο Πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης στον τομέα της Πληροφορικής, και με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών στον 

ευρύτερο τομέα του e-learning, ο οποίος διαθέτει εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών σε Διαχείριση Έργων στον τομέα της ανάπτυξης και υποστήριξης 

Πληροφοριακών Συστημάτων στο χώρο της εκπαίδευσης ή/και σχεδιασμού και ανάπτυξης 

ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών μαθημάτων 

3) Ένα (1) στέλεχος ως Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου, με πτυχίο Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης και με μεταπτυχιακό τίτλο η/και διδακτορικό στο χώρο της Πληροφορικής, ο οποίος 

διαθέτει εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών στην ανάπτυξη 

εφαρμογών για ηλεκτρονική εκπαίδευση, στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικού 

διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού και τη διαχείριση έργων πληροφορικής. 

4) Ένα (1) στέλεχος ως Υπεύθυνος Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών Αντικειμένων (OERs), με 

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο χώρο της Εκπαίδευσης ή Θεωρητικών Επιστημών, και με 

μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, ο οποίος διαθέτει εξειδικευμένη επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών στον τομέα της ανάπτυξης και υποστήριξης Πληροφοριακών 

Συστημάτων στο χώρο της εκπαίδευσης, και σχεδιασμού και ανάπτυξης ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών 

μαθημάτων. 
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5) Τρία (3) Έμπειρα στελέχη ανάπτυξης διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού, με πτυχίο 

ανώτερης ή ανώτατης Εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού. 

6) Ένα (1) στέλεχος ως Υπεύθυνος Ανάπτυξης Μαθημάτων, με πτυχίο Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης, ο οποίος διαθέτει εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) 

ετών στην υποστήριξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη 

ηλεκτρονικού διαδραστικού υλικού.   

7) Ένα (1) στέλεχος, ως Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εφαρμογών, με πτυχίο Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό τίτλο η/και διδακτορικό στο χώρο της Πληροφορικής, ο οποίος 

διαθέτει εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στην ανάπτυξη 

πληροφοριακών συστημάτων. 

8)  Έναν (1) έμπειρο μηχανικό λογισμικού εφαρμογών τηλεκπαίδευσης με πτυχίο ανώτερης ή 

ανώτατης εκπαίδευσης στο χώρο της Πληροφορικής ο οποίος διαθέτει εξειδικευμένη επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών τηλεκπαίδευσης. 

9) Πέντε (5) μηχανικούς λογισμικού εφαρμογών τηλεκπαίδευσης, με πτυχίο ανώτερης ή 

ανώτατης εκπαίδευσης στο χώρο της Πληροφορικής οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένη 

επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών 

τηλεκπαίδευσης. 

10) Ένα (1) στέλεχος, ως Υπεύθυνος για την εκπαίδευση των στελεχών του ΙΕΠ στα συστήματα 

που θα παραδοθούν, ο οποίος διαθέτει εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε 

(5) έτη στο χώρο της εκπαίδευσης, ο οποίος θα διαθέτει πιστοποίηση εκπαιδευτή ενηλίκων 

11) Δύο (2) Εμπειρογνώμονες τεχνικούς με εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία στην 

υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης τουλάχιστον 10 ετών. 

12) Δύο (2) στελέχη ως Εμπειρογνώμονες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, με πτυχίο 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην πληροφορική, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένη 

επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) έτη σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών 

13) Δύο (2) στελέχη ως Εμπειρογνώμονες προστασίας προσωπικών δεδομένων, με πτυχίο 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον δέκα (10) έτη σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων 

 

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται να 

εξασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, διαθέτοντας 

 Σύστημα διαχείρισης ποιότητας και πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 εν ισχύ ή ισοδύναμο,  

 Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και πιστοποίηση κατά ISO 27001:2013 εν ισχύ 

ή ισοδύναμο. 

 Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας και πιστοποίηση κατά ISO 22301:2019 εν 

ισχύ ή ισοδύναμο, 

 Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής και πιστοποίηση κατά ISO 20000:2018 εν 

ισχύ ή ισοδύναμο, 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από 

τα μέλη της ένωσης. 

 

Εγγυητικές. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
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ανέρχεται σε: 838.135,58 € (οκτακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν τριανταπέντε ευρώ και 

πενήντα οκτώ λεπτά ή ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων 

που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο 

εγγύησης καλής λειτουργίας, ήτοι τρία (3) έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του 

αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Το έργο εντάσσεται στη Δράση «Ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης» 

(Digital transformation and digitalization of education), η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

– NextGeneration EU. 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 30 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και 

ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ 

 
Συνημμένα: 

1. Σχέδιο Διακήρυξης 

2. Περίληψη Διακήρυξης 

3. Περίληψη δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Ε.Ε. (e-notice) 

4. Η  υπ’ αριθμ. πρωτ. 110042/01-08-2021 (αρ. πρωτ. ΙΕΠ 10128/01-08-2021) έγκριση διακήρυξης διαγωνισμού της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ)».  
 

 Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση. 

Τα συνημμένα αποτελούν Παράρτημα της παρούσας Πράξης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:40, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Ιωάννης Αντωνίου  Κυριακή Σημαιοφοριδου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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