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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 12558/15-11-2018
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 55/15-11-2018
Σήμερα 15 Νοεμβρίου 2018, 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 Αντιπροέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.) κ. Παύλου Χαραμή.
Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου κ.κ.: Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Ιωάννης Ρουσσάκης, Μαρία-Τατιάνα
Σπανέλλη και Γεωργία Φέρμελη.
Απουσιάζουν οι κ.κ.: Γεράσιμος Κουζέλης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και Κώστας Βρατσάλης.
Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο
Ι.Ε.Π.
Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
....................................................................................................................................................
Θέμα: Έγκριση των υπ’ αρ. 10/30.10.2018 και 11/14.11.2018 Πρακτικών της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τον
υπ’ αρ. πρωτ. 9187/24.08.2018 (ΑΔΑ: 7Α24ΟΞΛΔ-Κ9Ω, ΑΔΑΜ: 18PROC003596981)
συνοπτικό διαγωνισμό
Ο Αντιπρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. ΕυανθίαΜαρίνα Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, διαβιβάζει
προς έγκριση τα υπ’ αρ. 10/30.10.2018 και 11/14.11.2018 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π.
12529/14.11.2018), Πρακτικά της Επιτροπής 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)» (αρ. πρωτ.: 3196/14-11-2018):
«ΠΡΑΞΗ 10/30-10-2018
Στην Αθήνα σήμερα την 30η Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα
11:00 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
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του Προέδρου αυτής κ. Νικολάου Ράπτη, αποσπασμένου εκπαιδευτικού στο 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 52/14-12-2017 πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την
υπ’ αριθμόν 8717/21-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΒΞΘΟΞΛΔ-ΨΟΘ) απόφαση του Προέδρου του Ι.Ε.Π.
Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος, τα μέλη της Επιτροπής: κ. Βασίλειος Κουρμπέτης, Σύμβουλος
Α’ ΥΠ.Π.Ε.Θ. και η κ. Μαρία Γελαστοπούλου, Σύμβουλος Β’. Χρέη γραμματέα άσκησε o κ. Άγγελος
Νικολόπουλος 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 της συμμετέχουσας
εταιρείας με την επωνυμία «INTRAWAY – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ»,
νόμιμα εκπροσωπούμενης στο συνοπτικό διαγωνισμό με αριθμό πρωτ. 9187/24.08.2018 (ΑΔΑ:
7Α24ΟΞΛΔ-Κ9Ω) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης,
μοντάζ, σκηνοθεσίας και φωτογραφίας του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και
Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού- Οριζόντια Πράξη», του Επιχειρησιακού
προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς
Πόρους ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού δέκα εννιά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα
τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (€19.483,87) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Με την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της επιτροπής, αφού έλαβε το λόγο ανέφερε ότι:
Η εταιρεία, (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ), του συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΜΟΝΤΑΖ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με την επωνυμία «INTRAWAY –
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ» με έδρα την Αθήνα, επί της οδού
Στησιχόρου, αρ. 1. νόμιμα εκπροσωπούμενη, ανταποκρινόμενη στο από 22-10-2018 ηλεκτρονικό
μήνυμα εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατέθεσε στο Πρωτόκολλο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», ο οποίος και έλαβε τον 12028/26-10-2018
αριθμό πρωτοκόλλου.
Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αποσφράγισαν το φάκελο και έθεσαν την μονογραφή
τους σε κάθε φύλλο, το οποίο βρισκόταν εντός του μπλε ντοσιέ.
Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα εξής κάτωθι δικαιολογητικά:
Το υπ’ αρ. πρωτ. 20655/9-10-2018 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, που αφορά την
εκπρόσωπο της εταιρείας κ. Κ. Κούτση,
Το υπ’ αρ. πρωτ. 665778.952189/1-10-2018 Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης, που εκδόθηκε
από το Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Α.,
Το υπ’ αρ. πρωτ. 665778,952188/25-9-2018 Γενικό Πιστοποιητικό της ανωτέρω υπηρεσίας,
με τις καταχωρημένες σε αυτό βεβαιώσεις,
Το υπ’ αρ. πρωτ. 7042/2013 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών, εμφαίνον τις
μεταβολές της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας,
Την υπ’ αρ. πρωτ. 400125/9-3-2016 Ανακοίνωση καταχώρισης τροποποίησης του
καταστατικού, εκδοθείσα από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Ε.Β.Ε.Α.
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Την υπ’ αρ. 3373/2016 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών
Κωνσταντίνου – Στεφάνου Κατσούδα, εμφαίνουσα την κωδικοποίηση του καταστατικού,
Το υπ’ αρ. πρωτ. 17704/10-7-2018 Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης του Πρωτοδικείου
Αθηνών, Τμήμα Πτωχεύσεων,
Το υπ’ αρ. πρωτ. 38081/31-7-2018 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου
πτώχευσης,
Το υπ’ αρ. πρωτ. 38080/31-7-2018 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης
συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, (αρ. 99 Ν.3588/2007)
Το υπ’ αρ. πρωτ. 38079/31-7-2018 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης
σχεδίου αναδιοργάνωσης,
Το υπ’ αρ. πρωτ. 38078/31-7-2018 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης
για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης,
Το υπ’ αρ. πρωτ. 38077/31-7-2018 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου
εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή,
Το υπ’ αρ. πρωτ. 7285/09-7-2018 Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση
του Πρωτοδικείου Αθηνών/ Τμήμα Ασφαλιστικών μέτρων,
Το υπ’ αρ. πρωτ. 1044/31-7-2018 Πιστοποιητικό του Ειρηνοδικείου Αθηνών περί μη
κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού,
Η υπ’ αρ. πρωτ. 11733/26-10-2018 Ένορκη βεβαίωση, της Κωνσταντίνας Κώτση, δοθείσα
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία βεβαιώνεται ότι η υποψήφια ανάδοχος εταιρεία
είναι γραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ., ως και του ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν τελεί υπό κοινή διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση, δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του
ν.1892/1990,
Το υπ’ αρ. πρωτ. 7707/25-10-2018 Πιστοποιητικό του Ε.Β.Ε.Α. περί εγγραφής στο μητρώο
καθώς και λεπτομερούς ανάλυσης της δραστηριότητας της επιχείρησης,
Την με ημερομηνία 25-10-2018 Υπεύθυνη Δήλωση περί καταβολής των ασφαλιστικών
εισφορών,
Την με ημερομηνία 25-10-2018 Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν, στο πρόσωπο της
προσωρινής αναδόχου, λόγοι απόκλεισμού,
Το υπ’ αρ. πρωτ. 463629/30-9-2018 Πιστοποιητικό – βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
Ε.Φ.Κ.Α. (με ισχύ έως την 29η-10-2018)
Η υπ’ αρ. πρωτ. 65730048/23-10-2018 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας εκδοθείσα από
την ΑΑΔΕ (με ισχύ έως την 23η-11-2018)
Από την επισκόπηση των ως άνω δικαιολογητικών τα μέλη της Επιτροπής συμπέραναν ότι η
προσωρινή ανάδοχος μειοδότρια εταιρεία «INTRAWAY – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ» κατέθεσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης πλην όμως η
ισχύς, του υπ’ αρ. πρωτ. 463629/30-9-2018 Πιστοποιητικού – βεβαίωσης ασφαλιστικής
ενημερότητας Ε.Φ.Κ.Α. (με ισχύ έως την 29η-10-2018, δεν είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις της
οικείας πρόσκλησης καθώς φέρει ημερομηνία έκδοσης 30-9-2018, ήτοι πριν την πρόσκληση
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης ενώ κατά την οικεία πρόσκληση πρέπει να έχει εκδοθεί
μετά την 22η-10-2018.
Προς τούτο η Επιτροπή έκρινε ότι η παρούσα πλημμέλεια μπορεί να θεραπευτεί με την
προσκομιδή επικαιροποιημένης βεβαίωσης από την προσωρινή ανάδοχο εταιρεία.
Η Επιτροπή, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 αποφασίζει ομόφωνα να
εισηγηθεί προς το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων όπως επικοινωνήσει με την προσωρινή
ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία «INTRAWAY – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ.
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ΕΠΕ» ζητώντας της να προσκομίσει επικαιροποιημένη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας όπως
ορίζεται στην οικεία πρόσκληση.
Στο σημείο αυτό και ώρα 13:00 μ.μ. μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση η επιτροπή
περάτωσε τις εργασίες της, αφού συνέταξε την παρούσα πράξη, η οποία υπογράφεται ως
ακολούθως».
«ΠΡΑΞΗ 11/14-11-2018
Στην Αθήνα σήμερα την 14η Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα
11:00 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. Νικολάου Ράπτη, αποσπασμένου εκπαιδευτικού στο 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 52/14-12-2017 πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την
υπ’ αριθμόν 8717/21-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΒΞΘΟΞΛΔ-ΨΟΘ) απόφαση του Προέδρου του Ι.Ε.Π.
Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος, τα μέλη της Επιτροπής κ. Βασίλειος Κουρμπέτης Σύμβουλος
Α’ ΥΠ.Π.Ε.Θ. και η κ. Μαρία Γελαστοπούλου, Σύμβουλος Β’. Χρέη γραμματέα άσκησε o κ. Άγγελος
Νικολόπουλος 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 του από 12-11-2018 (αριθμός πρωτ. Ι.Ε.Π. 12468/12-11-2018)
προσκομισθέντος δικαιολογητικού «Πιστοποιητικό – βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
Ε.Φ.Κ.Α.» της συμμετέχουσας εταιρείας με την επωνυμία «INTRAWAY – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενης στο συνοπτικό διαγωνισμό με αριθμό πρωτ.
9187/24.08.2018 (ΑΔΑ: 7Α24ΟΞΛΔ-Κ9Ω) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την παροχή
υπηρεσιών βιντεοσκόπησης, μοντάζ, σκηνοθεσίας και φωτογραφίας του Υποέργου 1 της Πράξης
«Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού- Οριζόντια
Πράξη», του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού δέκα εννιά χιλιάδων
τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (€19.483,87) μη συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α..
Με την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της επιτροπής, αφού έλαβε το λόγο ανέφερε ότι:
Η παρούσα Επιτροπή, κατά τη συνεδρίαση της 30ης-10-2018, με την παρουσία και των (α)
Ταλιούρα Πόπης του Θωμά και (β) Κακολύρη Ιωάννη του Αναστασίου, ως εκπρόσωποι δυνάμει της
από 3.9.2018 απόφασης της συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «Γ.
ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ-Σ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ Ο.Ε.» (συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, πλην όμως, μη
ανακηρυχθείσας προσωρινής αναδόχου λόγω υψηλότερης προσφοράς) προέβη στην αποσφράγιση
των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ως άνω συμμετέχουσας στο διαγωνισμό και προσωρινής
αναδόχου εταιρείας.
Από τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε ότι το υπ’ αρ. πρωτ.
463629/30-9-2018 Πιστοποιητικό – βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας Ε.Φ.Κ.Α. (με ισχύ έως την
29η-10-2018), δεν ήταν σύμφωνο με τις προϋποθέσεις της οικείας πρόσκλησης καθώς έφερε
ημερομηνία έκδοσης 30-9-2018, ήτοι πριν την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης
ενώ κατά την οικεία πρόσκληση έπρεπε να έχει εκδοθεί μετά την 22η-10-2018.
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Η Επιτροπή, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 είχε αποφασίσει ομόφωνα να
εισηγηθεί προς το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων όπως επικοινωνήσει με την προσωρινή
ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία «INTRAWAY – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ.
ΕΠΕ» ζητώντας της να προσκομίσει επικαιροποιημένη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας όπως
ορίζεται στην οικεία πρόσκληση, ενώ επιφυλάχθηκε να εισηγηθεί προς το διοικητικό συμβούλιο της
Αναθέτουσας Αρχής.
Η εταιρεία, (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ), του συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΜΟΝΤΑΖ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» με την επωνυμία «INTRAWAY –
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ» με έδρα την Αθήνα, επί της οδού
Στησιχόρου, αρ. 1. νόμιμα εκπροσωπούμενη, ανταποκρινόμενη στο από 12-11-2018 ηλεκτρονικό
μήνυμα εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων για την προσκoμιδή δικαιολογητικού
με τίτλο «Πιστοποιητικό – βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας Ε.Φ.Κ.Α.», κατέθεσε εμπρόθεσμα
στο Πρωτόκολλο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, φάκελο με την ένδειξη «Υποβολή
συμπληρωματικού δικαιολογητικού αναφορικά με το συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου με
σκοπό την παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης, μοντάζ, σκηνοθεσίας και φωτογραφίας του
Υποέργου 1 της Πράξης Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού εκπαιδευτικού
υλικού- Οριζόντια Πράξη», ο οποίος και έλαβε τον 12468/12-11-2018 αριθμό πρωτοκόλλου.
Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής αποσφράγισαν το φάκελο και έθεσαν την μονογραφή
τους σε κάθε φύλλο, το οποίο βρισκόταν εντός του.
Συγκεκριμένα κατατέθηκε το εξής κάτωθι δικαιολογητικό:
Το υπ’ αριθ. πρωτ. 524510/30-10-2018 Πιστοποιητικό – βεβαίωση ασφαλιστικής
ενημερότητας Ε.Φ.Κ.Α. (με ισχύ έως την 29η-11-2018)
Από την επισκόπηση του ως άνω δικαιολογητικού εγγράφου τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν
ομόφωνα ότι η προσωρινή ανάδοχος μειοδότρια εταιρεία «INTRAWAY – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ», κατόπιν και της προσήκουσας, σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση
προσκομιδής του ως άνω δικαιολογητικού εγγράφου πληροί τα κριτήρια για την κατακύρωση σε
αυτή του συνοπτικού διαγωνισμό με αριθμό πρωτ. 9187/24.08.2018 (ΑΔΑ: 7Α24ΟΞΛΔ-Κ9Ω) και με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την
επιλογή αναδόχου με σκοπό την παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης, μοντάζ, σκηνοθεσίας και
φωτογραφίας του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου
Ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού- Οριζόντια Πράξη», του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2014-2020,
συνολικού προϋπολογισμού δέκα εννιά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά
λεπτών (€19.483,87) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καθόσον προσέφερε το ποσό των , των
οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ (8.998,00) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και με τον αναλογούντα
Φ.Π.Α από 24%, ποσού δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα εννιά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (2.159,52),
προσφερόμενη συνολική τιμή έντεκα χιλιάδες εκατόν πενήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτά
(11.157,52 ευρώ).
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει όπως εισηγηθεί στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. την
κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμό με αριθμό πρωτ. 9187/24.08.2018 (ΑΔΑ: 7Α24ΟΞΛΔΚ9Ω), στην προσωρινή Ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία «INTRAWAY – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενη.
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Στο σημείο αυτό και ώρα 12:00 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:
1. τα υπ’ αρ. 10/30.10.2018 και 11/14.11.2018 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π.
12529/14.11.2018) Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων –
Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και
ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού»
2. Την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης, μοντάζ, σκηνοθεσίας
και φωτογραφίας» στο πλαίσιο της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη
προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313, βάσει του
αποτελέσματος και όπως ορίζεται στον υπ’ αρ. πρωτ. 9187/24.08.2018 (ΑΔΑΜ:
18PROC003596981) συνοπτικό διαγωνισμό στην εταιρεία «INTRAWAY – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ», που εδρεύει στην οδό Στησιχόρου 1, 106 74,
Αθήνα με Α.Φ.Μ. 095662877, Δ.Ο.Υ.: Δ΄ Αθηνών.
Αντικείμενο του έργου του Αναδόχου είναι παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:
α) Προκειμένου να ικανοποιηθούν πλήρως οι ανάγκες της εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης
της Δράσης 5, προβλέπεται η δημιουργία και επεξεργασία πολυμεσικού υλικού και
προσαρμογή του με σκοπό την ενσωμάτωσή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Edx του
Ι.Ε.Π. (iepX). Ειδικότερα, για να αναρτηθεί το υλικό που θα αναπτυχθεί από τους/τις
Ειδικούς Επιστήμονες Εμπειρογνώμονες του Μητρώου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Edx
του Ι.Ε.Π. (iepX), o Ανάδοχος θα αναλάβει την βιντεοσκόπηση, το μοντάζ και τη
σκηνοθεσία αυτού.
β)
Στο
πλαίσιο
των
Δράσεων
2
4
και
προκειμένου
να
ολοκληρωθεί/ενισχυθεί/εμπλουτιστεί το υλικό που θα παραχθεί από τους/τις Ειδικούς
Επιστήμονες Εμπειρογνώμονες του Μητρώου, είναι απαραίτητο ανάλογα με το Πακέτο
εργασίας να πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο βιντεοσκοπήσεις στις σχολικές μονάδες
αλλά και σε εξωτερικούς χώρους.
γ) Για τις ανάγκες της Πράξης απαιτείται η λήψη 600 περίπου φωτογραφιών.
Το ειδικότερο αντικείμενο του έργου περιγράφεται στη διακήρυξη και στην υπ’ αρ. πρωτ.
10412/10.09.2018 τεχνική προσφορά του Αναδόχου, η οποία γίνεται αποδεκτή και θα
αποτελεί αναπόσπαστο της παρούσας. Σε όσα σημεία η τεχνική προσφορά υπερέχει των
όρων της διακήρυξης, αυτή είναι δεσμευτική ως προς τον ανάδοχο και προς όφελος του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 28.02.2019,
λαμβάνοντας υπόψη και το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των
παραδοτέων και του τυχόν χρόνου που θα απαιτηθεί από τον Ανάδοχο για ενσωμάτωση
διορθώσεων/αλλαγών επί των παραδοτέων, βάσει της κρίσης των αρμοδίων οργάνων του
Ι.Ε.Π..
Η αμοιβή για το έργο ανέρχεται έως του ποσού των οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα
οκτώ (8.998,00€) άνευ Φ.Π.A., ήτοι έντεκα χιλιάδες εκατόν πενήντα επτά ευρώ και
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πενήντα δύο λεπτά (11.157,52€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών νόμιμων
κρατήσεων. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ Ε3451 με κωδ. 2016ΣΕ34510090.
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
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Η σύμβαση αυτή θα στηριχθεί στη διακήρυξη του
εν λόγω διαγωνισμού, καθώς και στην προσφορά του Αναδόχου.
Η εταιρεία «INTRAWAY – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ»
υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας
απόφασης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας
εγγυητική επιστολή αξίας ίσης προς το 5% της ανώτατης αμοιβής, χωρίς Φ.Π.Α. ως εγγύηση
καλής εκτέλεσης.
...................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:30, λήγει η συνεδρίαση.
Ο Αντιπρόεδρος

Η Γραμματέας

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Παύλος Χαραμής

Κυριακή Σημαιοφορίδου
αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.

Ακριβές Απόσπασμα
Ψηφιακά Υπογεγραμμένο
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