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Θέμα: «Απόφαση 4 της υπ’ αρ. 87/13-01-2021 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. θέμα 4ο : Έγκριση του υπ’
αριθμ. Πρωτ. 1619/23-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για την
Διακήρυξη Αριθμός 1551/2020 του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το
Υποέργο 3 με τίτλο: «Προβολή & Δημοσιότητα» της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του
Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» με κωδ. ΟΠΣ
(MIS) 5073422 στο πλαίσιο του του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑνΑΔ ΕΔΒΜ) με Προϋπολογισμό: 59.967,73 ευρώ (πλέον
ΦΠΑ)».Το Δ.Σ. του Ι.Π.Ε.

Το Δ.Σ. του Ι.Π.Ε.
Έχοντας υπ’ όψιν:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α 265/23-12-2014) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.07)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
τον ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/A/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
τον ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/25-91992) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
την παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
τον ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών»,
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός
για την Προστασία Δεδομένων),
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τον ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α 137/29.8.2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.»,
Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’/15.9.2011) με θέμα «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
τον ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α' 184/23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
τον ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248/7.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
τον ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
τον ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/4-3-1993) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
το π.δ 28/2015 (ΦΕΚ Α 34/23.03.2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»,
το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α 145/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
Το π.δ 39/2017 (ΦΕΚ Α 64/04.05.2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,
τη με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
Την Υπουργική Απόφαση 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση
της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία
ενστάσεων
επί
των
αποτελεσμάτων
αξιολόγησης
πράξεων”».
Αντικατάσταση
της
YA
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών - Ελέγχους
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΥΠΑΣΥΔ)»,
Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης
και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του
Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως ισχύει,
Την με αρ. πρωτ. 46274/ΕΥΘΥ 482/27.4.2016 Υπουργική Απόφαση «Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης
δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα»,
το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) που αφορά τα ΕΠ
του ΕΣΠΑ 2014-2020 τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ, στο πλαίσιο του Στόχου
«Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως ισχύει,
τον Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013,
τον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014-2020,
τον Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1046/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης
Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της
Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ)
αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της
απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012,
την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισμού λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την
επωνυμίαν: «ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (Ι.Π.Ε.) ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ», όπως
ορίζεται στο ΦΕΚ 269/ τεύχ. Β΄/25.02.2015 και την τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας όπως ορίζεται στο
Φ.Ε.Κ. τ. Β' 5152/31-12-2019 ως προς το άρθρο 1 παρ. 1.,
την με αρ. πρωτ. 3807/14-8-2020 Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» με τίτλο «Προγράμματα ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων στο
ανθρώπινο δυναμικό που δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας με έμφαση στις δομές της
Εκκλησίας» (ΕΔΒΜ128), όπως ισχύει.
την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ 4848/04-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΨΣ946ΜΤΛΡ-7ΔΜ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προγράμματα
Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων»

Σελίδα 2
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με Κωδικό ΟΠΣ 5073422 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση 2014-2020»,
την με αριθμ. πρωτ. 1023/2020 απόφαση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.
Ιερώνυμου Β’ «περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως
(Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών,
την με αριθμ. πρωτ. 240/07-02-2020 της 72ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. με θέμα: «Συγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε Σώμα
και ορισμός Γραμματέα και Ταμία του Δ.Σ.»,
την με αριθμ. πρωτ. 1069/01-04-2015 απόφαση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
κ. Ιερωνύμου Β’ «Περί ορισμού Διευθυντού του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών»,
την με αριθμ. πρωτ. 231/04-09-2015 απόφαση ΔΣ ΙΠΕ με θέμα: «Απόφαση της υπ’ αρ. 02/04.09.2015 Συνεδρίασης
του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. θέμα 1ο: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Επιστημονικών Συμβούλων, των Οργανικών
Μονάδων του Ι.Π.Ε., του Νομικού Συμβούλου και του Υπευθύνου Προβολής και Δημοσιότητας και καθορισμός
του τρόπου διοίκησης των οργανικών μονάδων του Ι.Π.Ε.»,
την με αριθμ. πρωτ. 5918−2015/38/11.1.2016 (ΦΕΚ Β’ 107/27.01.2016) «Έγκριση του Κανονισμού αναθέσεως και
εκτελέσεως προμηθειών και υπηρεσιών του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών»,
την με αριθμ. πρωτ. 68/09-03-2017 απόφαση του ΔΣ του ΙΠΕ με θέμα: Απόφαση της υπ' αριθμ. 12/06-03-2017
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΙΠΕ θέμα 1ο: «Έγκριση της 2ης έκδοσης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής
Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, και επανορισμός του Υπευθύνου
Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα (ΕΔΙΑΔΙ)»,
την με αρ. πρωτ. 1541/04-12-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ποιμαντικής
Επιμορφώσεως για την έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού και τους όρους αυτού,
την υπ’ αρ. 1551/07-12-2020 Διακήρυξη του Ι.Π.Ε. για τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας
– τιμής για το Υποέργο 3 με τίτλο: «Προβολή & Δημοσιότητα» της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του
Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» με κωδ. ΟΠΣ (MIS)
5073422 στο πλαίσιο του του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑνΑΔ ΕΔΒΜ) με Προϋπολογισμό: 59.967,73 ευρώ (πλέον ΦΠΑ),
την με αριθμ. πρωτ. 1545/ 04-12-2020 Απόφαση της υπ’ αρ. 87/04.12.2020 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. θέμα
2ο Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το
Υποέργο 3 με τίτλο: «Προβολή & Δημοσιότητα» της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου
Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5073422 στο
πλαίσιο του του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» (ΕΠ ΑνΑΔ ΕΔΒΜ) με Προϋπολογισμό: 59.967,73 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)».
το με αριθμ. πρωτ. 1619/23-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για την Διακήρυξη
Αριθμός 1551/2020 του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το Υποέργο 3 με τίτλο: «Προβολή
& Δημοσιότητα» της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας –
Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5073422 στο πλαίσιο του του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑνΑΔ ΕΔΒΜ) με
Προϋπολογισμό: 59.967,73 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)», με το εξής περιεχόμενο:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ’ αριθμ. 1619/23.12.2020
Θέμα: Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού του Ιδρύματος
Ποιμαντικής Επιμορφώσεως, που προκηρύχθηκε με την υπ’ αρ. 1551/2020 Διακήρυξη, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, για το Υποέργο 3 με τίτλο: «Προβολή & Δημοσιότητα» της Πράξης «Προγράμματα Διά
Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών
Μαθημάτων» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5073422 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑνΑΔ ΕΔΒΜ), με Προϋπολογισμό:
59.967,73 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)», σχετικά με την αποσφράγιση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των φακέλων
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των προσφορών που υποβλήθηκαν στο
πλαίσιο του ως άνω Διαγωνισμού.
Σελίδα 3

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη στις 23/12/2020 και ώρα 12:00 στα Γραφεία του Ιδρύματος Ποιμαντικής
Επιμορφώσεως (εφεξής «Ι.Π.Ε.»), επί της οδού Αγίας Φιλοθέης 19-21, στην Αθήνα, συνήλθε σε συνεδρίαση
η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης (εφεξής «Επιτροπή») του Συνοπτικού Διαγωνισμού που προκήρυξε
το Ι.Π.Ε., με την υπ’ αρ. 1551/2020 Διακήρυξή του (εφεξής «Διαγωνισμός»), με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για
το Υποέργο 3 με τίτλο: «Προβολή & Δημοσιότητα» της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του
Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» με κωδ. ΟΠΣ (MIS)
5073422 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑνΑΔ ΕΔΒΜ), με Προϋπολογισμό: 59.967,73 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)», η οποία
συγκροτήθηκε βάσει της υπ' αριθμ. 1545/04.12.2020 Απόφασης της υπ’ αρ. 87/04.12.2020 Συνεδρίασης του
Δ.Σ. του Ι.Π.Ε., προκειμένου να προβεί στη διενέργεια του Διαγωνισμού, την αποσφράγιση, τον έλεγχο και
την αξιολόγηση των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» των προσφορών που
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτού.
Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρόντες ήταν οι:
A/A

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης

2.

Μέλος

Κωνσταντίνος Καλτσάς

3.

Μέλος

Χριστίνα Αϊβαλιώτου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας
διενέργειας του Διαγωνισμού.
Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:
1.

Την με αρ. πρωτ. 3807/14-8-2020 Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» με τίτλο «Προγράμματα ανοικτών
διαδικτυακών μαθημάτων στο ανθρώπινο δυναμικό που δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες κοινωνικής
πρόνοιας με έμφαση στις δομές της Εκκλησίας» (ΕΔΒΜ128), όπως ισχύει,

2.

Την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ 4848/04-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΨΣ946ΜΤΛΡ-7ΔΜ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης
«Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών
Διαδικτυακών Μαθημάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5073422 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»,

3.

Την με αρ. πρωτ. 1541/04-12-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Π.Ε. για την έγκριση της
διενέργειας του Διαγωνισμού και τους όρους αυτού,

4.

Την με αρ. πρωτ. 1545/04-12-2020 Απόφαση της υπ’ αρ. 87/ 04-12-2020 Συνεδρίασης του Δ.Σ. με θέμα:
«Ορισμός Επιτροπής αξιολόγησης για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το
Υποέργο 3 με τίτλο: «Προβολή & Δημοσιότητα» της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του
Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» με κωδ. ΟΠΣ
(MIS) 5073422 στο πλαίσιο του του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Σελίδα 4

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑνΑΔ ΕΔΒΜ) με Προϋπολογισμό: 59.967,73 ευρώ (πλέον
ΦΠΑ)»,
5.

Την υπ’ αρ. 1551/2020 Διακήρυξη του Ι.Π.Ε. για τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής για το Υποέργο 3 με τίτλο: «Προβολή & Δημοσιότητα» της Πράξης «Προγράμματα Διά
Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών
Μαθημάτων» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5073422 στο πλαίσιο του του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑνΑΔ ΕΔΒΜ) με
Προϋπολογισμό: 59.967,73 ευρώ (πλέον ΦΠΑ),

6.

Το με αρ. πρωτ. 1567/09-12-2020 Έγγραφο της εταιρείας Choose Α.Ε. με θέμα: «ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ 1551/2020»,

7.

Το με αρ. πρωτ. 1580/14-12-2020 Έγγραφο του Ι.Π.Ε. με θέμα: «Απαντήσεις σε διευκρινιστικά
ερωτήματα σχετικά με τη Διακήρυξη Αριθμός 1551/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 3 με
τίτλο: «Προβολή & Δημοσιότητα» της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου
Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» με κωδ. ΟΠΣ (MIS)
5073422 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑνΑΔ ΕΔΒΜ),

8.

Tην ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων,

προχώρησε, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, στη διενέργεια του Διαγωνισμού.
Η Επιτροπή παρέλαβε τρεις (3) φακέλους προσφορών, που υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο του Ι.Π.Ε.
εμπρόθεσμα, δηλαδή πριν τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής προσφορών, στις 22/12/2020, ημέρα Τρίτη
και ώρα 15:00.
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό που κατέθεσαν και τους σχετικούς φακέλους, αναγράφονται στον
παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με τη σειρά υποβολής των προσφορών τους:
Αρ. πρωτ. (που πήρε
από την Υπηρεσία)

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
1 CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS MON.IKE
2 «CHOOSE AE – BIRDIE ΜΕΠΕ» ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
3. «EVERYTHING GROWS IN THE JUNGLE» ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

1606/21.12.2020
1614/22.12.2020
1617/22.12.2020

Κατά την παρούσα διαδικασία διενέργειας του Διαγωνισμού, ουδείς εκπρόσωπος των διαγωνιζομένων
παραβρέθηκε.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τους κύριους φάκελους των προσφορών των ανωτέρω τριών (3)
διαγωνιζομένων, με τη σειρά που αναγράφεται παραπάνω. Ακόμη, αρίθμησε, έθεσε τη σφραγίδα του Ι.Π.Ε.
και μονόγραψε τους κυρίως και τους επιμέρους φακέλους («ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-TΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») εκάστου των διαγωνιζομένων.
Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των τριών συμμετεχόντων και μονόγραψε και σφράγισε τα στοιχεία των φακέλων ανά φύλλο.
Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίστηκαν, αλλά αφού μονογράφησαν και
σφραγίστηκαν, τοποθετήθηκαν σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος σφραγίστηκε, υπεγράφη και παραδόθηκε στην
διενεργούσα το διαγωνισμό υπηρεσία, σύμφωνα με την οριζόμενη στη Διακήρυξη διαδικασία.
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:
Σελίδα 5

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας «CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS
MON.IKE» ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
2. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της ένωσης εταιρειών «CHOOSE AE – BIRDIE ΜΕΠΕ» ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις και είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
3. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας «EVERYTHING GROWS IN THE JUNGLE»
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
Διακήρυξη.
Στη συνέχεια η Επιτροπή, αφού εξέτασε τις τεχνικές προσφορές των υποψηφίων, προχώρησε στη
βαθμολόγηση αυτών ανά κριτήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.3 της Διακήρυξης.
CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS MON.IKE
Κριτήριο Κ1: Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου
Ο υποψήφιος αναλύει στην προσφορά του το πλαίσιο του έργου «Προβολή & Δημοσιότητα» της Πράξης
«Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών
Διαδικτυακών Μαθημάτων» παρουσιάζοντας τους βασικούς του άξονες και τους στόχους που πρόκειται να
επιτευχθούν μέσω αυτού. Ωστόσο η ανάλυση παραμένει σε σχετικά τυπικό επίπεδο και δεν εμβαθύνει
ιδιαίτερα στις ειδικές απαιτήσεις του έργου, καθώς και σε πιθανές δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν
κατά την υλοποίησή του. Αντίθετα εστιάζει κυρίως σε δράσεις που αφορούν σε τυπογραφικές – εκτυπωτικές
εργασίες και κάνει αναλυτική αναφορά σε αυτές.
Συνολικά η προσφορά του υποψηφίου στο κριτήριο αυτό καλύπτει ακριβώς τις προδιαγραφές του έργου και
κρίνεται ως ικανοποιητική.
Βαθμολογία: 100
Κριτήριο Κ2: Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου
Ο υποψήφιος παρουσιάζει συνοπτικά την μεθοδολογία που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση της υπό
ανάθεσης σύμβασης. Η ανάλυση της μεθοδολογικής προσέγγισης εκτείνεται ως και σε επίπεδο παραδοτέου,
αναφέροντας, για το κάθε ένα από αυτά, τις ανάλογες ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν για την επιτυχή
υλοποίησή τους. Επιπλέον, ο υποψήφιος περιγράφει συνοπτικά τα διαθέσιμα μέσα για την υλοποίηση του
έργου, μέσω της περιγραφόμενης μεθοδολογικής προσέγγισης που θα εφαρμόσει.
Συνολικά η προσφορά του υποψηφίου στο κριτήριο αυτό καλύπτει ακριβώς τις προδιαγραφές του έργου και
κρίνεται ως ικανοποιητική.
Βαθμολογία: 100
Κριτήριο Κ3: Χρονοδιάγραμμα και Παραδοτέα
Ο υποψήφιος παραθέτει αναλυτικό ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων που
περιλαμβάνονται στη σύμβαση, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι έχει κατανοήσει πλήρως τις απαιτήσεις
και τις δυσκολίες υλοποίησης αυτών. Το χρονοδιάγραμμα αναλύεται σε επίπεδο Πακέτου Εργασίας,
δραστηριότητας και Παραδοτέου με σαφήνεια και πληρότητα. Τα παραδοτέα του έργου καλύπτουν τις
απαιτήσεις της διακήρυξης. Το χρονοδιάγραμμα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου και η κατανομή
του χρόνου υλοποίησης της σύμβασης είναι συμβατή με την βαρύτητα και τη σειρά υλοποίησης των
παραδοτέων.
Συνολικά η προσφορά του υποψηφίου στο κριτήριο αυτό καλύπτει ακριβώς τις προδιαγραφές του έργου και
κρίνεται ως ικανοποιητική.
Σελίδα 6

Βαθμολογία: 100
Κριτήριο Κ4: Οργάνωση και λειτουργία Ομάδας Έργου
Η Ομάδα Έργου που παρουσιάζει ο υποψήφιος απαριθμεί έξι (6) μέλη διαφόρων ειδικοτήτων, ο ρόλος των
οποίων αποτυπώνεται λεπτομερώς στο Οργανόγραμμα στην αντίστοιχη ενότητα της τεχνικής του
προσφοράς. Η οργανωτική δομή της ομάδας έργου παρουσιάζεται αναλυτικά. Η οργάνωση και ο τρόπος
λειτουργίας της Ομάδας Έργου ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του έργου και τη μεθοδολογική
προσέγγιση του υποψηφίου.
Συνολικά η προσφορά του υποψηφίου στο κριτήριο αυτό καλύπτει ακριβώς τις προδιαγραφές του έργου και
κρίνεται ως ικανοποιητική.
Βαθμολογία: 100
ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «CHOOSE AE – BIRDIE ΜΕΠΕ»
Κριτήριο Κ1: Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου
Ο υποψήφιος αναλύει πλήρως και με μεγάλη σαφήνεια το πλαίσιο του έργου «Προβολή & Δημοσιότητα»
της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη
Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» παρουσιάζοντας τους βασικούς του άξονες και τους στόχους που
πρόκειται να επιτευχθούν μέσω αυτού. Ο υποψήφιος παραθέτει λεπτομερή ανάλυση των στόχων του έργου,
των απαιτήσεων υλοποίησης, των πιθανών δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίησή του,
αλλά και τις πιθανές λύσεις ως προς την αντιμετώπιση αυτών. Θετικά αξιολογείται ότι ο υποψήφιος εστιάζει
στη συνολική στρατηγική επικοινωνίας και στους τομείς υλοποίησης, ενώ κάνει ειδική αναφορά σε
υλοποίηση ημερίδων με φιλικούς προς το περιβάλλον όρους.
Ο υποψήφιος αποδεικνύει ότι έχει κατανοήσει πλήρως τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις της υπό
ανάθεση σύμβασης αλλά και τους στόχους που επιδιώκει να πετύχει η Αναθέτουσα Αρχή μέσω αυτής.
Συνολικά η προσφορά του υποψηφίου στο κριτήριο αυτό υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές του έργου και
κρίνεται ως καλή.
Βαθμολογία: 115
Κριτήριο Κ2: Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου
Ο υποψήφιος παρουσιάζει με πληρότητα, σαφήνεια και αναλυτικά την μεθοδολογία που θα ακολουθήσει
για την υλοποίηση της σύμβασης, καθ’ όλη την διάρκεια αυτής. Η ανάλυση της μεθοδολογικής προσέγγισης
εκτείνεται ως και σε επίπεδο παραδοτέου, αναφέροντας, για το κάθε ένα από αυτά, τις ανάλογες ενέργειες
που θα πραγματοποιηθούν για την επιτυχή υλοποίησή τους. Επιπλέον, ο υποψήφιος περιγράφει επαρκώς
τα διαθέσιμα μέσα, κανάλια, άξονες, συνθήκες και διαδικασίες συνέργειας και συνεργασίας με τα μέλη της
Αναθέτουσας αρχής για την απρόσκοπτη -βάσει πλάνου- υλοποίηση του έργου. Θετικά αξιολογείται η
μεθοδολογική προσέγγιση για τη διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων/ κινδύνων που πιθανόν
μπορεί να ανακύψουν κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου.
Συνολικά, η μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του υποψηφίου χαρακτηρίζεται ως επαρκής και
αποτελεσματική και προσαρμόζεται στις ειδικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του έργου. Ως εκ τούτου η
προσφορά του υποψηφίου στο κριτήριο αυτό υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές του έργου και κρίνεται ως
καλή.
Βαθμολογία: 115
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Κριτήριο Κ3: Χρονοδιάγραμμα και Παραδοτέα
Ο υποψήφιος παραθέτει αναλυτικό ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων που
περιλαμβάνονται στη σύμβαση, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι έχει κατανοήσει πλήρως τις απαιτήσεις
και τις δυσκολίες υλοποίησης αυτών. Το χρονοδιάγραμμα αναλύεται σε επίπεδο Πακέτου Εργασίας,
δραστηριότητας και Παραδοτέου με σαφήνεια και πληρότητα. Τα παραδοτέα του έργου καλύπτουν τις
απαιτήσεις της διακήρυξης. Το χρονοδιάγραμμα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου και η κατανομή
του χρόνου υλοποίησης της σύμβασης είναι συμβατή με την βαρύτητα και τη σειρά υλοποίησης των
παραδοτέων.
Συνολικά η προσφορά του υποψηφίου στο κριτήριο αυτό καλύπτει ακριβώς τις προδιαγραφές του έργου και
κρίνεται ως ικανοποιητική.
Βαθμολογία: 100
Κριτήριο Κ4: Οργάνωση και λειτουργία Ομάδας Έργου
Η Ομάδα Έργου που παρουσιάζει ο υποψήφιος απαριθμεί έξι (6) μέλη διαφόρων ειδικοτήτων, ο ρόλος των
οποίων αποτυπώνεται λεπτομερώς στο Οργανόγραμμα στην αντίστοιχη ενότητα της τεχνικής του
προσφοράς. Η οργανωτική δομή της ομάδας έργου παρουσιάζεται αναλυτικά. Θετικά αξιολογείται ότι ο
υποψήφιος έχει οργανώσει και παρουσιάσει το σύστημα διοίκησης και τις διαδικασίες λειτουργίας της
Ομάδας Έργου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν διακριτά επίπεδα διοίκησης καθώς και διακριτός ρόλος
για κάθε ένα από τα μέλη. Η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας της Ομάδας Έργου ανταποκρίνονται
πλήρως στις απαιτήσεις του έργου και τη μεθοδολογική προσέγγιση του υποψηφίου.
Συνολικά η προσφορά του υποψηφίου στο κριτήριο αυτό υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές του έργου και
κρίνεται ως καλή.
Βαθμολογία: 110
«EVERYTHING GROWS IN THE JUNGLE» ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Κριτήριο Κ1: Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου
Ο υποψήφιος αναλύει πλήρως και με μεγάλη σαφήνεια το πλαίσιο του έργου «Προβολή & Δημοσιότητα»
της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη
Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» παρουσιάζοντας τους βασικούς του άξονες και τους στόχους που
πρόκειται να επιτευχθούν μέσω αυτού. Ο υποψήφιος παραθέτει λεπτομερή ανάλυση των στόχων του έργου,
των απαιτήσεων υλοποίησης, των πιθανών δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίησή του,
αλλά και τις πιθανές λύσεις ως προς την αντιμετώπιση αυτών. Θετικά αξιολογείται ότι ο υποψήφιος εστιάζει
στη συνολική στρατηγική επικοινωνίας και στους άξονες υλοποίησής της, καθώς και η σύνδεση της
συνολικής δυναμικής και του επικοινωνιακού αντίκτυπου των δράσεων του έργου στις δραστηριότητες της
Αναθέτουσας Αρχής. Ιδιαίτερα θετικά αξιολογείται η βαρύτητα που αποδίδεται στον ειδικό στόχο που
αφορά α) στη Δημιουργία και Λειτουργία - Διαχείριση Γραφείου Τύπου και δημοσίων σχέσεων και β) στη
διαχείριση και ορθή χρήση των Ψηφιακών μέσων, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις αρχές του Ι.Π.Ε.
Ο υποψήφιος αποδεικνύει ότι έχει κατανοήσει πλήρως τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις της υπό
ανάθεση σύμβασης αλλά και τους στόχους που επιδιώκει να πετύχει η Αναθέτουσα Αρχή μέσω αυτής.
Συνολικά, η προσφορά του υποψηφίου στο κριτήριο αυτό υπερκαλύπτει σημαντικά τις προδιαγραφές του
έργου και κρίνεται ως πολύ καλή.
Βαθμολογία: 125
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Κριτήριο Κ2: Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου
Ο υποψήφιος παρουσιάζει με πληρότητα, σαφήνεια και αναλυτικά την μεθοδολογία που θα ακολουθήσει
για την υλοποίηση της υπό ανάθεσης σύμβασης, καθ’ όλη την διάρκεια αυτής. Η ανάλυση της
μεθοδολογικής προσέγγισης εκτείνεται ως και σε επίπεδο παραδοτέου, αναφέροντας, για το κάθε ένα από
αυτά, τις ανάλογες ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν για την επιτυχή υλοποίησή τους. Επιπλέον, ο
υποψήφιος περιγράφει επαρκώς τα διαθέσιμα μέσα, κανάλια, άξονες, συνθήκες και διαδικασίες συνέργειας
και συνεργασίας με τα μέλη της Αναθέτουσας αρχής για την απρόσκοπτη- βάσει πλάνου- υλοποίηση του
έργου. Θετικά αξιολογείται η μεθοδολογική προσέγγιση για τη διαχείριση και αντιμετώπιση των
προβλημάτων/ κινδύνων που πιθανόν μπορεί να ανακύψουν κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου.
Επίσης ιδιαίτερα θετικά αξιολογείται και η ευελιξία με την οποία ο υποψήφιος προσεγγίζει τμήματα του
έργου, η υλοποίηση των οποίων επηρεάζεται από την παρούσα υγειονομική κατάσταση και τους υπάρχοντες
ή μελλοντικούς περιορισμούς.
Συνολικά, η μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του υποψηφίου χαρακτηρίζεται ως επαρκής και
αποτελεσματική και προσαρμόζεται στις ειδικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του έργου, παρέχοντας
ταυτόχρονα μεγάλο βαθμό ευελιξίας. Ως εκ τούτου η προσφορά του υποψηφίου στο κριτήριο αυτό
υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές του έργου και κρίνεται ως πολύ καλή.
Βαθμολογία: 125
Κριτήριο Κ3: Χρονοδιάγραμμα και Παραδοτέα
Ο υποψήφιος παραθέτει αναλυτικό ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων που
περιλαμβάνονται στη σύμβαση, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι έχει κατανοήσει πλήρως τις απαιτήσεις
και τις δυσκολίες υλοποίησης αυτών. Το χρονοδιάγραμμα αναλύεται σε επίπεδο Πακέτου Εργασίας,
δραστηριότητας και Παραδοτέου με σαφήνεια και πληρότητα. Τα παραδοτέα του έργου καλύπτουν τις
απαιτήσεις της διακήρυξης. Το χρονοδιάγραμμα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου και η κατανομή
του χρόνου υλοποίησης της σύμβασης είναι συμβατή με την βαρύτητα και τη σειρά υλοποίησης των
παραδοτέων.
Συνολικά η προσφορά του υποψηφίου στο κριτήριο αυτό καλύπτει ακριβώς τις προδιαγραφές του έργου και
κρίνεται ως ικανοποιητική.
Βαθμολογία: 100
Κριτήριο Κ4: Οργάνωση και λειτουργία Ομάδας Έργου
Η Ομάδα Έργου που παρουσιάζει ο υποψήφιος απαριθμεί έξι (6) μέλη διαφόρων ειδικοτήτων, ο ρόλος των
οποίων αποτυπώνεται λεπτομερώς στο Οργανόγραμμα στην αντίστοιχη ενότητα της τεχνικής του
προσφοράς. Η οργανωτική δομή της ομάδας έργου παρουσιάζεται αναλυτικά. Θετικά αξιολογείται ότι ο
υποψήφιος έχει οργανώσει και παρουσιάσει το σύστημα διοίκησης και τις διαδικασίες λειτουργίας της
Ομάδας Έργου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν διακριτά επίπεδα διοίκησης καθώς και διακριτός ρόλος
για κάθε ένα από τα μέλη. Ιδιαίτερα θετικά αξιολογείται η ύπαρξη διακριτού ρόλου στην ομάδα έργου για
τη διαχείριση της αρθρογραφίας και των δημοσίων σχέσεων. Η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας της
Ομάδας Έργου ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του έργου και τη μεθοδολογική προσέγγιση του
υποψηφίου.
Συνολικά η προσφορά του υποψηφίου στο κριτήριο αυτό υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές του έργου και
κρίνεται ως πολύ καλή.
Βαθμολογία: 120
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Βάσει των ανωτέρω και των οριζόμενων στην παράγραφο 2.3 της Διακήρυξης, η συνολική βαθμολογία των
τεχνικών προσφορών των υποψηφίων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Κριτήριο αξιολόγησης

Συντελεστής
Βαρύτητας

Προσφορά 1
(CLOUDPRINT)

Βαθμός
Κ1: Κατανόηση των
απαιτήσεων του έργου

20%

Κ2:
Μεθοδολογία
Υλοποίησης του Έργου

30%

Κ3: Χρονοδιάγραμμα και
Παραδοτέα

30%

Κ4:
Οργάνωση
και
λειτουργία
Ομάδας
Έργου

20%

Προσφορά 2
(CHOOSE-BIRDIE)

Βαθμός x
Βαθμός
Βαρύτητα

Προσφορά 3
(EVERYTHING
GROWS IN THE
JUNGLE)

Βαθμός x
Βαρύτητα

Βαθμός

Βαθμός x
Βαρύτητα

100

20,00

115

23,00

125

25,00

100

30,00

115

34,50

125

37,50

100

30,00

100

30,00

100

30,00

100

20,00

110

22,00

120

24,00

Συνολική βαθμολογία τεχνικής
προσφοράς (U)

100,00

109,50

116,50

Συνολική βαθμολογία της Τεχνικής
Προσφοράς (ΣΤΠ)

85,84%

93,99%

100,00%

∆ΙΑ ΤΑΥΤΑ
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα ανωτέρω, καθώς και τους όρους της
Διακήρυξης,
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ:
1. Την αποδοχή όλων των προσφορών των διαγωνιζομένων ως εμπρόθεσμες,
2. Την αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας «CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY
PRODUCTS MON.IKE», δεδομένου ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα
στη Διακήρυξη.
3. Την αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής της ένωσης εταιρειών «CHOOSE AE – BIRDIE ΜΕΠΕ»,
δεδομένου ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
4. Την αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας «EVERYTHING GROWS IN THE JUNGLE»
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», δεδομένου ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα
στη Διακήρυξη.
5. Την αποδοχή των τεχνικών προσφορών και των τριών (3) υποψηφίων, δεδομένου ότι ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις και είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
6. Τη συνέχιση της διαδικασίας διενέργειας του Διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών, με τη
διαδικασία ανοίγματος των Οικονομικών Προσφορών των ως άνω τριών (3) υποψηφίων.
Η απόφαση της Επιτροπής ήταν ομόφωνη σε όλα τα επί μέρους θέματα.
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Ολοκληρώνοντας, με τα παραπάνω, τις εργασίες της, η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό – Εισήγηση
και έλυσε τη συνεδρίασή της.
Το παρόν Πρακτικό – Εισήγηση εκδόθηκε και υπογράφηκε σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα
διατηρείται στο Φάκελο της Επιτροπής και το έτερο υποβάλλεται στο Δ.Σ. του Ι.Π.Ε., ώστε να προβεί στις
νόμιμες διαδικασίες, ως Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού.
Στο σημείο αυτό και ώρα 17.00, λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
38. την υπ’ αριθμ. 42/ 13-01-2021 εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή του Ι.Π.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Την έγκριση του με αριθμ. πρωτ. 1619/23-12-2020 Πρακτικoύ της Επιτροπής Διενέργειας
και Αξιολόγησης για την υπ’ αριθμ. 1551/2020 Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το Υποέργο 3 με τίτλο: «Προβολή &
Δημοσιότητα» της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού
της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» με κωδ. ΟΠΣ (MIS)
5073422 στο πλαίσιο του του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑνΑΔ ΕΔΒΜ) με Προϋπολογισμό:
59.967,73 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)».
2. Την αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας «CLOUDPRINT DIGITAL AND
DISPLAY PRODUCTS MON.IKE», δεδομένου ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και είναι
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
3. Την αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής της ένωσης εταιρειών «CHOOSE AE – BIRDIE
ΜΕΠΕ», δεδομένου ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και είναι σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη Διακήρυξη.
4. Την αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας ‘«EVERYTHING GROWS IN THE
JUNGLE» ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ’, δεδομένου ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και είναι
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
5. Την αποδοχή των τεχνικών προσφορών και των τριών (3) υποψηφίων, δεδομένου ότι
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
6. Την έγκριση της βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών των τριών (3) υποψηφίων ανά
κριτήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.3 της Διακήρυξης, όπως
αποτυπώνετε στο με αριθμ. πρωτ. 1619/23-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας
και Αξιολόγησης.
7. Τη συνέχιση της διαδικασίας διενέργειας του Διαγωνισμού και αξιολόγησης των
προσφορών, με τη διαδικασία ανοίγματος των Οικονομικών Προσφορών των ως άνω τριών
(3) υποψηφίων.
Η παρούσα απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ https://www.ipe.gr.
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της Διακήρυξης.

Σελίδα 11

Συνημμένα:
- Πίνακας αποδεκτών
- Το με αριθμ. πρωτ. 1619/23-12-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
Προσφορών
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Ι.Π.Ε.
A/A

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

ΑΦΜ - ΔΟΥ

1

CLOUDPRINT
DIGITAL AND
DISPLAY PRODUCTS
MON.IKE

Ελλισάβετ Τσάμη

ΑΦΜ: 800649097
ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

2

CHOOSE AE –
BIRDIE ΜΕΠΕ

Ιωἀννης Δέτσης

ΑΦΜ: 999636820
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

3

«EVERYTHING
GROWS IN THE
JUNGLE»
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΚΕ

Γεώργιος
Λευιτικός

ΑΦΜ: 800735565
ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 63,
14122 Νέο Ηράκλειο
Τηλ.: 210277514
Λ. Κηφισίας 282 και
Ύδρας, 15232 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2102774441
Καποδιστρίου 54 και
Ελευθερίας, 15123
Μαρούσι
Τηλ.: 2106877596

