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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 8980/06-09-2019
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 35/05-09-2019
Σήμερα 5 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, 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. Γεράσιμου Κουζέλη.
Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π.
κ. Παύλος Χαραμής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ιωάννης Ρουσσάκης,
Αλιβίζος Σοφός, Ελένη Τσίκιζα και Γεωργία Φέρμελη.
Απουσιάζει η κ. Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη.
Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο
Ι.Ε.Π.
Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
....................................................................................................................................................
Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 21/04-09-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 4543/20.05.2019
(ΑΔΑΜ: 19PROC004976802, αριθμός διακήρυξης: 06/2019) συνοπτικό διαγωνισμό
– Απόφαση Κατακύρωσης
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Ιωάννης
Μπαθιανάκης, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης της Οικονομικής Υπηρεσίας, διαβιβάζει
προς έγκριση το υπ’ αρ. 21/04-09-2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΙΕΠ 8857/04-09-2019) Πρακτικό
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ.
4543/20.05.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004976802, αριθμός διακήρυξης: 06/2019) συνοπτικό
διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου «Εξωτερική αξιολόγηση της πράξης επιμόρφωση
Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών σε θέματα Μαθητείας», στο πλαίσιο του Υποέργου 1
«Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας» της
Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» (αρ. πρωτ.:
2234/04-09-2019):
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ΠΡΑΞΗ 21/04.09.2019
Στην Αθήνα, σήμερα, την τετάρτη (4η) Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 08:30 π.μ.
στα γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και στον ένατο(9ο) όροφο αυτού, επί της οδού
Τσόχα, αριθμ. 36, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νικόλαου
Ράπτη, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 8/28.2.2019 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και
αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 1980/1.3.2019 (ΑΔΑ:ΨΔΘ50ΞΛΔΟΦΨ) απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό με ταυτόχρονη
και ταυτάριθμη απόφαση, και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την αυτή ΑΔΑ και ισχύει.
Στη συνεδρίαση έλαβαν το τακτικό μέλος κ. Μιχαήλ Ασημαντώνης, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο
ΙΕΠ και το αναπληρωματικό μέλος κ. Ισαβέλα Τσιαντούλα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.,
λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους κ. Νικολάου Γραμμένου.
Χρέη γραμματέα άσκησε το μέλος της Επιτροπής κ. Ισαβέλα Τσιαντούλα, λόγω κωλύματος
της γραμματέα (αναπληρώτριας) που έχει οριστεί με την ανωτέρω απόφαση, δοθέντος ότι η
τακτική γραμματέας δεν υπηρετεί πλέον στον Φορέα.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη συγκρότηση αυτής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 13
και 14 του Ν. 2690/1999, προχώρησε στις εργασίες της και ειδικότερα στο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, ήτοι:
Τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της συμμετέχουσας εταιρείας με την επωνυμία
«INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» (αρ. πρωτ.
8300/05.08.2019) με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Στησιχόρου αριθμ. 1, νόμιμα
εκπροσωπούμενης, στον υπ΄ αριθμόν πρωτ. 4543/20.05.2019 συνοπτικό διαγωνισμό (ΑΔΑ:
6ΘΝ5ΟΞΛΔ-10Ω) (αριθμός διακήρυξης: 06/2019) για επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου
«Εξωτερική αξιολόγηση της πράξης επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών σε θέματα
Μαθητείας», με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων σαράντα οκτώ
ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (6.048,39Ευρώ) άνευ ΦΠΑ ήτοι επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
(7.500,00Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Με την έναρξη της διαδικασίας, ο πρόεδρος της επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη αυτής ότι με την υπ΄
αριθμόν 30/25.07.2019 (αριθμός πρωτ. 7876/26.07.2019, ΑΔΑ: 6ΛΔΝΟΞΛΔ-4Η8) πράξη του Δ.Σ της
Αναθέτουσας Αρχής (Ι.Ε.Π) εγκρίθηκαν τα υπ΄αριθμόν 11/12.06.2019, 16/3.7.2019 και 18/23.07.2019
πρακτικά της παρούσας επιτροπής με την οποία η ανάθεση του ανωτέρω έργου κατακυρώθηκε
προσωρινά στην ως άνω εταιρεία με την επωνυμία:
«INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» (αρ. πρωτ. 5171/4-6-2019)
με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Στησιχόρου αριθμ. 1, νόμιμα εκπροσωπούμενης.
Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας των ενστάσεων (καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αυτών η 31η.07.2019 και ώρα 15η μ.μ.), το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών και
Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. απέστειλε προς την ανωτέρω υποψήφια ανάδοχο εταιρεία το από
02/08/2019 ηλεκτρονικό μήνυμα προσκομιδής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η ως άνω
εταιρεία υπέβαλε στις 05.08.2019 (αριθμ. πρωτ. Ι.Ε.Π 8300/5.8.2019) φάκελο με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά κατακύρωσης», ο οποίος παρελήφθη από τη Επιτροπή στις 21.08.2019 και
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περιλάμβανε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της προαναφερθείσας διακήρυξης, τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
1) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13089/10.06.2019 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου /Εισαγγελία Πρωτοδικών
Λαμίας/Τμήμα Ποινικού Μητρώου από το οποίο εμφαίνεται η ποινική κατάσταση
(μηδέν) της νομίμου εκπροσώπου της ανωτέρω εταιρείας.
2) (i) Το υπ’ αρ. πρωτ. 67093946/25.07.2019 Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο,
εκδοθέν από την ΑΑΔΕ (ii) Η υπ’ αρ. πρωτ. 410226/02.08.2019 Βεβαίωση Ασφαλιστικής
Ενημερότητας, εκδοθείσα από τον ΕΦΚΑ από την οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχουν οφειλές (iii) Την
από 05.08.2019 Υπεύθυνη Δήλωση της νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, κ. Κωνσταντίνας Κούτση,
αναφορικά με τον οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ), στον οποίο οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτήν προσωπικό (ΕΦΚΑ, εργοδοτικές εισφορές).
3) Την από 05.08.2019 Υπεύθυνη Δήλωση της νομίμου εκπροσώπου της, κ. Κωνσταντίνας Κούτση, ότι
δε συντρέχουν στο πρόσωπό της και για το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί οι οριζόμενοι στην
παράγραφο 7.2 της διακήρυξης με αρ. 06/2019 λόγοι αποκλεισμού
Για την απόδειξη του άρθρου 8.1 «Κριτήρια Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας», όπως ορίζεται
στο αρθ. 14.6.2 του σχετικού διαγωνισμού, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε συμπληρωμένο τον
πίνακα (α): Συνοπτική περιγραφή (α/α 1-2) του αναλόγου έργου που ολοκλήρωσε καθώς και τον
πίνακα (β):Συνοπτική περιγραφή (α/α 1-3) της Ομάδας Έργου του προσωρινού αναδόχου,
προσκομίζοντας τα κάτωθι αποδεικτικά έγγραφα:
α.1) Την αρ. πρωτ. 736/18.3.2019 (Α.Δ.Α. 6ΒΣ6465ΧΙ8-ΙΟΜ) Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα
Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ε.Κ.Τ. με θέμα «Ολοκλήρωση της Πράξης «Αξιολόγησης της
εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΜΔΤ» με Κωδικό
ΟΠΣ 50002814 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020»
α.2) Την αρ. πρωτ. 58857/06-07-2017 Βεβαίωση Καλής συνεργασίας, εκδοθείσα από τον Οργανισμό
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
για λογαριασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως αποτυπώνεται στην αρ.
πρωτ. 3302/18.12.2018 (Α.Δ.Α. Ω4ΥΓ465ΧΙ8-297) Απόφαση του εν λόγω Υπουργείου.
β.1.i) Βιογραφικό σημείωμα (10 σελίδων) του κ. Βογιατζάκη Δημήτριου, μέλους Επιστημονικής
Ομάδας ii) Την από 5.08.2019 Βεβαίωση Εργοδότη (8 σελίδων) βάσει της οποίας ο κ. Βογιατζάκης
Δημήτριος έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση είκοσι οκτώ (28) έργων iii) To αρ. πρωτ. 820/27.11.1992
Αντίγραφο Πτυχίου του κ. Βογιατζάκη, εκδοθέν από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών
β.2.ii) Βιογραφικό σημείωμα (10 σελίδων) του κ. Τζαφόλια Νικόλαου, μέλους Επιστημονικής
Ομάδας ii) Την από 5.08.2019 Βεβαίωση Εργοδότη (8 σελίδων) βάσει της οποίας ο κ. Βογιατζάκης
Δημήτριος έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση είκοσι οκτώ (28) έργων iii) To αρ. πρωτ.
3320/22.10.1997 Αντίγραφο Πτυχίου, εκδοθέν από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς
β.3.i) Βιογραφικό σημείωμα (12 σελίδων) του κ. Βλαχοτάσιου Γεώργιου, μέλους Επιστημονικής
Ομάδας ii) Την από 5.08.2019 Βεβαίωση Εργοδότη βάσει της οποίας ο κ. Βλαχοτάσιος Γεώργιος έχει
συμμετάσχει στην υλοποίηση τριάντα εννέα (39) έργων iii) To αρ. πρωτ. 848/1986 Πιστοποιητικό,
εκδοθέν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο iv) Την αρ. πρωτ. 5290/2000/02.08.2002 Βεβαίωση
του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Στραθκλάιντ (Univerisity
of Strathclyde –Scottish Business School- Glasgow-United Kingdom)
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Διευκρινίζεται ότι τόσο ο εξωτερικός φάκελος με αριθμό πρωτ. 8300/05-08-2019 όσο και τα εντός
αυτού ως άνω έγγραφα μονογραφήθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής.
Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π.
την έγκριση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ως άνω υποψηφίας αναδόχου και την
κατακύρωση (οριστική) του υπ΄ αριθμόν πρωτ. 4543/20.05.2019 συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ:
6ΘΝ5ΟΞΛΔ-10Ω) (αριθμός διακήρυξης: 06/2019) στην εταιρεία με την επωνυμία:
«INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» (Αρ. Πρωτ.: 5171/4-6-2019)
με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Στησιχόρου αριθ. 1, νόμιμα εκπροσωπούμενης, ως προσφέρουσα
για την εκτέλεση του προκηρυχθέντος έργου το ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα οκτώ
ευρώ (3.348,00€) με ΦΠΑ, ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου.
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση και ώρα 09:15 π.μ. λύνεται η συνεδρίαση και
υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής: …».

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει:
α. ως έχει, το υπ’ αρ. 21/04-09-2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΙΕΠ 8857/04-09-2019) Πρακτικό της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ.
4543/20.05.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004976802, αριθμός διακήρυξης: 06/2019) συνοπτικό
διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου «Εξωτερική αξιολόγηση της πράξης επιμόρφωση
Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών σε θέματα Μαθητείας», στο πλαίσιο του Υποέργου 1
«Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας»
της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας».
β. την ανάθεση του έργου «Εξωτερική αξιολόγηση της πράξης επιμόρφωση
Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών σε θέματα Μαθητείας», στην Ανάδοχο εταιρεία με την
επωνυμία «INTRAWAY – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ» που
εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Στησιχόρου 1, με Α.Φ.Μ. 095662877, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών.
Αντικείμενο του έργου της ανάθεσης είναι η Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης
«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5008057 και ειδικότερα η αξιολόγηση των βασικών παραμέτρων και διαδικασιών
υλοποίησης της Πράξης και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων με βάση τον αρχικό
σχεδιασμό και τους στόχους που έχουν τεθεί.
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της
σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ έως και 28.02.2020, συμπεριλαμβανομένης της
οριστικής παραλαβής (Χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου του αναδόχου έως
31.01.2020 - οριστική παραλαβή έως 28.02.2020).
Η αμοιβή για το σύνολο του ζητούμενου έργου δεν θα υπερβεί το ποσό των δύο χιλιάδων
επτακοσίων ευρώ (2.700,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τρεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα οκτώ
(3.348,00€) με ΦΠΑ και σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά. Στο ανωτέρω ποσό
συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ Ε3451 με
κωδ. 2017ΣΕ34510016.
Ειδικότερα στοιχεία ως προς τις επιμέρους υποχρεώσεις του Αναδόχου και την εν γένει
εφαρμογή της παρούσας ορίζονται στη σύμβαση, η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της
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Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Η σύμβαση αυτή θα στηριχθεί στον συνοπτικό
διαγωνισμό, καθώς και στην προσφορά του Αναδόχου.
γ. την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 12:30, λήγει η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Γεράσιμος Κουζέλης

Κυριακή Σημαιοφορίδου
αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.

Ακριβές Απόσπασμα
Ψηφιακά Υπογεγραμμένο
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