
Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης του έργου «Αξιολόγηση Πιλοτικής Εφαρμογής της Πράξης», στο πλαίσιο 
των Υποέργων 5-8 της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με Κωδικό 

ΟΠΣ: 5010706, στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 – 2020» 
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Στο Μαρούσι σήμερα 25-4-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο κτίριο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., 
Ανδρέα Παπανδρέου 37 και στο γραφείο 1036, συνεδρίασε η Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης του 
έργου «Αξιολόγηση Πιλοτικής Εφαρμογής της Πράξης», στο πλαίσιο των Υποέργων 5-8 της Πράξης 
«Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» (MIS 5010706), η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 1849/24-4-2018 (ΑΔΑ: ΨΟ8Ι4653ΠΣ-9Ω3) Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ, κ. Γεωργίου Αγγελόπουλου, εφεξής «Επιτροπή»,  αποτελούμενη από τα 
παρακάτω μέλη: 

1. τον Κοντογιώργη Εμμανουήλ, στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας ως 
αναπληρωτής Πρόεδρος της κα Μπαϊρακτάρη Αλεξίας Προέδρου της επιτροπής η οποία 
απουσίαζε δικαιολογημένα,  

2. τον Αργυρούδη Κωνσταντίνο, στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας ως τακτικό 
μέλος και 

3. την Πρεφαντή Νικολίτσα, στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας ως τακτικό μέλος.   

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Επιτροπή παρέλαβε με το υπ’ αρ. πρωτ. 1858/24-4-2018 
διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. την υπ.αρ.πρωτ. 
εισερχ. 1835/24-4-2018 προσφορά της εταιρείας Media Suite, αρίθμησε και μονόγραψε τον φάκελο 
της προσφοράς και προχώρησε στην αποσφράγισή του. 

Κατόπιν της αποσφράγισης του ως άνω φακέλου η Επιτροπή αρίθμησε και μονόγραψε τους 
(υπο)φακέλους α) Δικαιολογητικά Συμμετοχής, β) Τεχνική προσφορά και γ) Οικονομική προσφορά και 
στη συνέχεια αποσφράγισε τον (υπο)φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής, μονόγραψε (κάθε φύλλο) 
των περιεχομένων του και ήλεγξε την ορθότητά τους στο πλαίσιο της υπ. αρ. 1685/13-4-2018 
Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε την ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής προχώρησε στην 
αποσφράγιση του φακέλου Τεχνική Προσφορά και μονόγραψε (κάθε φύλλο) των περιεχομένων του. 

Κατά τον έλεγχο και αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς στο πλαίσιο της υπ. αρ. 1685/13-4-2018 
Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού η Επιτροπή διαπίστωσε ότι στην υποβληθείσα Τεχνική 
Προσφορά δεν επισυνάπτονται αντίγραφα πτυχίων και βεβαίωση συμμετοχής, σε ζητούμενα έργα, 
δύο τουλάχιστον μελών της ερευνητικής ομάδας του Αναδόχου, όπως αυτό περιγράφεται στην (με 
α/α 1.) υποχρεωτική προδιαγραφή του Πίνακα Συμμόρφωσης ως όφειλε.   

 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς της ως άνω εταιρείας.  
 
Η επιτροπή ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 14:00. 
 
Το παρόν συντάσσεται και υπογράφεται σε τρία (03) αντίτυπα. 
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Κοντογιώργης Εμμανουήλ  Αργυρούδης Κωνσταντίνος 
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  Πρεφαντή Νικολίτσα 

                            


