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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2795/02-04-2019 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 12/28-03-2019 

Σήμερα 28 Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, 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. Γεράσιμου Κουζέλη. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου κ.κ.: Ιωάννης Ρουσσάκης, Αλιβίζος Σοφός και Ελένη Τσίκιζα. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Παύλος Χαραμής, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Γεωργία Φέρμελη. 

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

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 12/27.03.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τoν υπ’ αρ. 

πρωτ. 13164/10.12.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004154415, Αρ. Διακ.: 11/2018) Συνοπτικό 

Διαγωνισμό  – Απόφαση κατακύρωσης 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευανθία-Μαρίνα 

Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, έχει καταθέσει προς 

έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 844/27-03-2019): 

«Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. 12/27.03.2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΙΕΠ 2664/27.03.2019) πρακτικό 

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τον υπ’ 

αρ. πρωτ. 13164/10.12.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004154415, αρ. διακ. 11/2018) συνοπτικό διαγωνισμό 

για την ανάληψη του έργου: «Ανάπτυξη προσβάσιμων ψηφιακών εφαρμογών για μαθητές/-ήτριες 

με κινητική αναπηρία» στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη 

προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδ. ΟΠΣ: 5001313.  
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ΠΡΑΞΗ 12/27-3-2019 

  

     Στην Αθήνα σήμερα την 27η Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και  ώρα 

10:00 μ.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής  Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και στον τέταρτο (4ο) όροφο 

αυτού, επί της οδού Τσόχα Αναστασίου αριθμός 36, συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση 

του Προέδρου αυτής κ. Θεοδώρα Αστέρη, Συμβούλου Α΄ του ΙΕΠ, η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες της Πράξης 

«Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 

5001313 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής  Πολιτικής (Ι.Ε.Π) η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 

9/07-03-2019  πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ 

αριθμόν 2175/07-03-2019 (ΑΔΑ: 6ΧΠΔΟΞΛΔ-ΓΞΡ) απόφαση του Προέδρου του Ι.Ε.Π. 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος, τα μέλη της Επιτροπής κ. Μιχαήλ Ασημαντώνης, 

αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ και η κ. Μαρία Γελαστοπούλου, Σύμβουλος Β’ του ΙΕΠ. Χρέη 

γραμματέα άσκησε η κ. Μαρία-Ελένη Ιωαννίδου, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη συγκρότηση αυτής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 

13 και 14 του Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προχώρησε στις εργασίες της και 

ειδικότερα στο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

Την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορούν στο 

συνοπτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 11/2018 και με αρ. πρωτ. 13164/10-12-2018 (ΑΔΑ:6234ΟΞΛΔ-ΥΕ5) 

για την ανάληψη του έργου «Ανάπτυξη Προσβάσιμων Εφαρμογών για μαθητές/-τριες με κινητική 

αναπηρία» στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη 

προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδ. ΟΠΣ: 5001313. 

Ο προϋπολογισμός του συνόλου του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων 

τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (48.387,10€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 

εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και επιμερίζεται ως εξής:  

Π1: Ψηφιακή εφαρμογή με κατηγορίες δραστηριοτήτων για την Γ’ έως Στ’ Δημοτικού, έως είκοσι 

τέσσερις χιλιάδες εκατό ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (24.193,55€) πλέον ΦΠΑ, 

ήτοι τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Π2: Ψηφιακή εφαρμογή για την κοινωνική ζωή και την εξερεύνηση του περιβάλλοντος, έως είκοσι 

τέσσερις χιλιάδες εκατό ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (24.193,55€) πλέον ΦΠΑ, 

ήτοι τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Στο ανωτέρω συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του / της Αναδόχου, οι αμοιβές των 

συνεργατών/-ατιδών του / της Αναδόχου, όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση της 

παρούσας χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία, 

συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων 

επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.  

Τα μέλη της Επιτροπής αφού έλεγξαν και μονόγραψαν τα φάκελο, αντιστοίχως έπραξαν για 

τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα: 

 

1) Τα υπ’ αριθ. πρωτ. 17823/17-01-2019 και 24825/22-01-2019 αντίγραφα του Ποινικού 

μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, του Τμήματος Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών Αθηνών, για γενική χρήση φέροντα την ένδειξη «ΜΗΔΕΝ». 

2) α) Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 66386556/14-3-2019 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το 

Δημόσιο (ημερομηνία λήξης 14-4-2019) εκδοθέν από την Α.Α.Δ.Ε., από το οποίο προκύπτει ότι η 

προσωρινή ανάδοχος είναι ενήμερη για τα χρέη της προς τη φορολογική Διοίκηση. 
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3) Την υπ’ αριθ. 130098/18-3-2019 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (με ισχύ έως 17-4-

2019) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, από την οποία προκύπτει ότι η εταιρεία δεν έχει 

ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό του/της. 

4) Την υπ’ αριθ. 10.533/12-2-2019 ένορκη βεβαίωση περί μη έκδοσης πράξεων επιβολής 

προστίμου.  

5) Το υπ’ αριθ. 19162/16-1-2019 πιστοποιητικό του ΣΕΠΕ. 

6) Το υπ’ αριθ. 10824/2019 πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικαιόγραφου πτωχεύσεων. 

7) Το υπ’ αριθ. 1533/2019 πιστοποιητικό του Τμήματος Πτωχεύσεων Πρωτοδικείου Αθηνών. 

8) Το υπ’ αριθμ.1035/2019 πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί θέσεως σε αναγκαστική 

διαχείριση 

9) Το υπ’ αριθ. 794/2019 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη θέσεως σε 

αναγκαστική διαχείριση 

10) Το υπ’ αριθ. 10351/2019 πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη κατάθεσης 

δικαιόγραφου εκκαθαριστή / συνεκκαθαριστή 

11) Το υπ’ αριθ. 10353/2019 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών κατ’ άρθρον 99 του 

Ν.3588/2007 

12) Το υπ’ αριθμ.10355/2019 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη θέσης ειδικής 

εκκαθάρισης 

13) Το υπ’ αριθ. 768514.1105698/26-2-2019 γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ (εις διπλούν) 

14) Το υπ’ αριθ. 10622/2014 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών (εις διπλούν) 

15) Υπεύθυνη Δήλωση για λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 9.3 

16) Γενικό πιστοποιητικό ΚΑΔ, εκτυπωμένο από το taxisnet στις 20-2-2019 

17) Την υπ’ αριθ. 1518313/26-2-2019 ανακοίνωση της υπηρεσίας ΓΕΜΗ 

18) Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας. 

   

Από την επισκόπηση των ως άνω δικαιολογητικών προκύπτει ότι αυτά είναι έγκυρα και εντός της 

νόμιμης προθεσμίας ισχύος  και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα και εισηγείται στο Δ.Σ. της Αναθέτουσας 

Αρχής την οριστική κατακύρωση (Ανάδοχος) της υπ’ αριθ. πρωτ. 13164/10-12-2018 πρόσκλησης 

για την ανάληψη του έργου «Ανάπτυξη Προσβάσιμων Εφαρμογών για μαθητές/-ήτριες με κινητική 

αναπηρία» στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη 

προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδ. ΟΠΣ: 5001313 στην εταιρεία με την 

επωνυμία «ΙΝΤΕ*LEARN INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ».  

Στο σημείο αυτό και ώρα 11:30 μ.μ. 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 να εγκρίνει: 

α. Το υπ’ αρ. 12/27.03.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, 

Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 13164/10.12.2018 

Συνοπτικό Διαγωνισμό και 

β. την οριστική κατακύρωση (Ανάδοχος) της υπ’ αριθ. πρωτ. 13164/10-12-2018 

Πρόσκλησης για την ανάληψη του έργου «Ανάπτυξη Προσβάσιμων Εφαρμογών για 
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μαθητές/-ήτριες με κινητική αναπηρία» στο πλαίσιο του Υποέργου 4 της Πράξης 

«Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με 

κωδ. ΟΠΣ: 5001313 στην εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕ*LEARN INFORMATION 

TECHNOLOGY IN LEARNING ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».  

Tα συνημμένα φυλάσσονται στο αρχείο της Υποδιεύθυνσης της Οικονομικής Υπηρεσίας 

του Ι.Ε.Π.. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 11:30, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Γεράσιμος Κουζέλης  Μάρθα Θωμοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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