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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 11841/19-10-2018 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 49/18-10-2018 

Σήμερα 18 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, 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, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης και Παναγιώτης Κανελλόπουλος. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Στο σημείο αυτό αποχωρεί από την αίθουσα συνεδρίασης η κ. Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη. 

Θέμα: Έγκριση των υπ’ αρ. 5/11.9.2018, 7/03.10.2018 και 8/12.10.2018 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 Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευανθία-Μαρίνα 

Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς 

έγκριση τα υπ’ αρ. 5/11.9.2018, 7/03.10.2018 και 8/12.10.2018 Πρακτικά της Επιτροπής 

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

πρωτ.  9187/24.08.2018 συνοπτικό διαγωνισμό (αρ. πρωτ.: 2814/15-10-2018): 

«ΠΡΑΞΗ 05/11-09-2018 

 

Στην Αθήνα, σήμερα την 11η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., 

στα γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και στον τέταρτο (4ο)  όροφο αυτού, 
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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- 

Οριζόντια Πράξη», Υποέργο 1 του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 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’ 

Υ.Π.Π.Ε.Θ., Συντονιστής Επιστημονικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής Ι.Ε.Π. και η κ. Άννα Αφεντουλίδου, 

αποσπασμένη εκπαιδευτικός από Ι.Ε.Π. της Επιστημονικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής του Ι.Ε.Π., 

αναπληρωματικό μέλος, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους κ. Μαρίας Γελαστοπούλου. Χρέη 

γραμματέα άσκησε η κ. Ισαβέλα Τσιαντούλα, αναπληρώτρια του κ. Άγγελου Νικολόπουλου, λόγω 

κωλύματος του  τελευταίου. 

 

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: ήτοι την αποσφράγιση των προσφορών (έλεγχος 

δικαιολογητικών συμμετοχής, πληρότητα τεχνικής και οικονομικής προσφοράς) των συμμετεχόντων 

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 συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού έλαβε το λόγο είπε τα εξής:  

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με την υπ’ αριθμόν 6/2018 διακήρυξή του ενδιαφέρεται για 

την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης, μοντάζ, σκηνοθεσίας και 

φωτογραφίας. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγιστούν, έστω και εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία, χωρίς να 

ερευνάται ο λόγος της μη έγκαιρης κατάθεσης ή αποστολής αυτών στην Αναθέτουσα Αρχή (Ι.Ε.Π.). 

Στην παρούσα συνεδρίαση ο ενιαίος φάκελος των υποβληθεισών προσφορών θα αποσφραγιστεί 

στο σύνολο του (έλεγχος δικαιολογητικών εγγράφων συμμετοχής, τεχνική και οικονομική 

προσφορά) εφαρμοζόμενης της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ 147, τ. 

Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

Προσφορές έχουν υποβάλει οι εξής : 

1. «INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και εν συντομία «INTRAWAY Ε.Π.Ε.», με έδρα την Αθήνα επί της 

οδού Στησιχόρου, αρ. 1, νόμιμα εκπροσωπούμενη. 
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2. «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με έδρα τη Βούλα Αττικής, επί της οδού Κονδύλη, 

αρ. 5, νόμιμα εκπροσωπούμενη. 

3. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του Παναγιώτη, κάτοικος Αθηνών, οδός Χαρ. Τρικούπη, αρ. 129-131 

4. «ΑΡΓΩ Ο.Ε.» με τον δ.τ. «ΑΡΓΩ-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ», με έδρα την Κοζάνη, επί της οδού 

Μαργαρίτη Δήμτσα, αρ. 47, νόμιμα εκπροσωπούμενη. 

5. ΛΑΒΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου ή ΛΑΒΔΑΣ-ΚΛΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου, κάτοικος 

Αθηνών (περιοχή Άνω Πατήσια), οδός Καμβύση, αρ. 7. 

6. «Γ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ- Σ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ Ο.Ε.» και τον  δ.τ. «ΕΡΜΗΣ PRODUCTION», με έδρα την 

Αθήνα (περιοχή Αμπελόκηποι), επί της οδού Δαβάκη, αρ. 10, νόμιμα εκπροσωπούμενη. 

 

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι κ.κ. (α) Περιβολάρη Ευτυχία του Παναγιώτη, με αριθμό δελτίου 

ταυτότητας Χ 008573 έκδοσης την 10.7.2002 από το Α.Τ. Εξαρχείων, Α.Φ.Μ. 057360041, ΔΟΥ Δ’ 

Αθηνών, εκπροσωπούσα την ατομική της επιχείρηση, (β) Ταλιούρα Πόπη του Θωμά ,με αριθμό 

δελτίου ταυτότητας Ρ. 546957, έκδοσης την 11.2.1995 από το Λ. Τ. Α΄ Αθηνών, Α.Φ.Μ. 038918650 

ΔΟΥ  Ψυχικού και (γ) Κακολύρης Ιωάννης του Αναστασίου, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΚ 

157459, έκδοσης την 25.11.2011 από το Α.Τ. Καμινίων, Α.Φ.Μ. 046012053, ΔΟΥ  Ε΄. Πειραιά, ως 

εκπρόσωποι δυνάμει της από 3.9.2018 απόφασης της συνέλευσης των εταίρων  της εταιρείας με 

την επωνυμία «Γ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ-Σ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ Ο.Ε.» 

 

Κατόπιν η Επιτροπή μονόγραψε στην εξωτερική πλευρά του ενιαίου φακέλου, αριθμήσασα, 

άμα, αυτούς και λαβόντες τους υπ’ αύξοντες αριθμούς (1) έως (6), όπως αναφέρεται ανωτέρω η 

αρίθμηση. Διαπίστωσε, δε, ότι οι υποβληθείσες προσφορές κατατέθηκαν στο Ι.Ε.Π, η μεν πρώτη, 

την 10η.9.2018 και ώρα 14:45 μμ, με αριθμό πρωτ. 10412/10.9.2018, η δεύτερη την 10η.9.2018 και 

ώρα 14:00 μμ, με αριθμό πρωτ. 10386/20.9.2018, η τρίτη την 10η.9.2018 και ώρα 12:30 μμ, με 

αριθμό πρωτ. 10366/10.9.2018, η τέταρτη την 10η.9.2018 και ώρα 09:27 πμ, με αριθμό πρωτ. 

10306/10.9.2018, η πέμπτη την 10η.9.2018 και ώρα 09:00 πμ, με αριθμό πρωτ. 10303/10.9.2018 και 

η έκτη την 10η.9.2018 με αριθμό πρωτ. 10411/10.9.2018, ήτοι,  νομίμως, εμπροθέσμως και κατά τον 

προσήκοντα τρόπο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της υπ’ αριθμόν 06/2018 διακήρυξης. 

 

Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης της προσφοράς της υποψήφιας 

αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και εν συντομία «INTRAWAY Ε.Π.Ε.», με 

έδρα την Αθήνα επί της οδού Στησιχόρου, αρ. 1, νόμιμα εκπροσωπούμενη και διαπιστώθηκε ότι 

,εντός αυτού, υπήρχαν τρεις (03) ανεξάρτητοι  σφραγισμένοι  φάκελοι με τις ενδείξεις «ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Ο φάκελος αριθμήθηκε με τον αριθμό ένα (01) και μονογραφήθηκε 

από τα μέλη της  Επιτροπής. Στη συνέχεια η Επιτροπή  αποσφράγισε τον φάκελο των 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και μονόγραψε ανά φύλλο κάθε δικαιολογητικό έγγραφο. 

Πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος αυτών (τυπικών δικαιολογητικών) και διαπιστώθηκε ότι πληρούνται 

οι προϋποθέσεις του υπ’ αριθμόν 12 άρθρου (παρ. 12.1) της ανωτέρω διακήρυξης, ήτοι εντός 

αυτού υπήρχαν:(α) το από  10.9.2018 τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) (άρθρο 79 

παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως ισχύει), συμπληρωμένο ως προς τις αιτούμενες πληροφορίες, (β) το υπ’ 

αριθμόν 765681/10.9.2018 γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης  (εγγυητική 

επιστολή) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων/Κεντρική Υπηρεσία Αθηνών, ποσού 

τριακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (389,68), με αόριστη χρονική διάρκεια, (γ) 

η υπ’ αριθμόν 3373/7.3.2016 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών 

Κωνσταντίνου Στεφάνου Κατσούδα με τις οικείες καταχωρήσεις στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ/ΕΒΕΑ και τις 

αντίστοιχες πιστοποιήσεις/βεβαιώσεις,  από  την οποία (πράξη)  προκύπτει η κωδικοποίηση του 
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καταστατικού (μετά τις τροποποιήσεις του), ο σκοπός αυτής  (υποψήφιας αναδόχου) ως και η 

διαχείριση/εκπροσώπηση από την κ. Κωνσταντία ή Κωνσταντίνα Κούτση του Σπυρίδωνος (δ) το από 

5.9.2018 απόσπασμα πρακτικού της συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας, από το οποίο 

προκύπτει η έγκριση συμμετοχής της στον παρόντα διαγωνισμό ως και ο ορισμός εκπροσώπου και 

αντικλήτου (της αμέσως ως άνω), (ε) το από 10.9.2018 παραστατικό εκπροσώπησης καθ΄όλα τα 

στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 

Στο επόμενο στάδιο, η Επιτροπή, αποσφράγισε το φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονόγραψε 

ανά φύλλο κάθε σχετικό έγγραφο και διαπίστωσε ότι αυτή είναι σύμφωνη με την οικεία διακήρυξη 

(παρ. 12.2 αυτής), ενώ υπάρχουν και παραπομπές σε σελίδες της τεχνικής προσφοράς. 

 

 Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονόγραψε ανά 

φύλλο κάθε σχετικό έγγραφο και διαπίστωσε ότι η υποψήφια ανάδοχος προσφέρει για την 

εκτέλεση του υπό διακήρυξη έργου, στο σύνολό του, το ποσό 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). 

 

Μετά η Επιτροπή προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης της προσφοράς της υποψήφιας 

αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με έδρα τη Βούλα 

Αττικής, επί της οδού Κονδύλη, αριθμ. 5, νόμιμα εκπροσωπούμενη και διαπιστώθηκε ότι ,εντός 

αυτού, υπήρχαν τρεις (03) ανεξάρτητοι  σφραγισμένοι  φάκελοι με τις ενδείξεις «ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Ο φάκελος αριθμήθηκε με τον αριθμό δύο  (02) και μονογραφήθηκε 

από τα μέλη της  Επιτροπής. Στη συνέχεια η Επιτροπή  αποσφράγισε τον φάκελο των 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και μονόγραψε ανά φύλλο κάθε δικαιολογητικό έγγραφο. 

Πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος αυτών (τυπικών δικαιολογητικών) και διαπιστώθηκε ότι πληρούνται 

οι προϋποθέσεις του υπ’ αριθμόν 12 άρθρου (παρ. 12.1) της ανωτέρω διακήρυξης, ήτοι εντός 

αυτού υπήρχαν:(α) το από  10.9.2018 τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) (άρθρο 79 

παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως ισχύει), συμπληρωμένο ως προς τις αιτούμενες πληροφορίες, (β) το υπ’ 

αριθμόν 765599/6.9.2018 γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης  (εγγυητική επιστολή) 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων/Κεντρική Υπηρεσία Αθηνών, ποσού τριακοσίων ογδόντα 

εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (389,68), (γ) το από 14.3.2014 καταστατικό με τις οικείες 

καταχωρήσεις στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ/ΕΒΕΑ και τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις/βεβαιώσεις,  από  την 

οποία (πράξη)  προκύπτει η σύσταση  της εταιρείας,  ο σκοπός αυτής  (υποψήφιας αναδόχου) ως 

και η διαχείριση/εκπροσώπηση από τον κ. Ιωάννη Λουΐζο του Αναστασίου (δ) το από 3.9.2018 

πρακτικό της συνέλευσης του  μοναδικού εταίρου της εταιρείας, από το οποίο προκύπτει η έγκριση 

συμμετοχής της στον παρόντα διαγωνισμό ως και ο ορισμός εκπροσώπου, καθ΄ όλα τα στάδια της 

διαγωνιστικής διαδικασίας και αντικλήτου (του αμέσως ως άνω). 

 

 Στο επόμενο στάδιο, η Επιτροπή, αποσφράγισε το φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  με 

ημερομηνία 10.9.2018, μονόγραψε το  μοναδικό έγγραφο και διαπίστωσε ότι αυτή είναι σύμφωνη 

με την οικεία διακήρυξη (παρ. 12.2 αυτής).      

 

Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με ημερομηνία 

10.9.2018 μονόγραψε το μοναδικό φύλλο αυτής και διαπίστωσε ότι η υποψήφια ανάδοχος 

προσφέρει για την εκτέλεση του υπό διακήρυξη έργου, στο σύνολό του, το ποσό των δώδεκα  

χιλιάδων  διακοσίων πενήντα οκτώ (12.258,00) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και με τον αναλογούντα Φ.Π.Α 
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από 24%, ποσού δύο χιλιάδων  εννιακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών 

(2.941,92), προσφερόμενη συνολική τιμή δεκαπέντε χιλιάδες εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και 

ενενήντα δύο λεπτά (15.199,92 ευρώ). 

 

 Μετά η Επιτροπή προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης της προσφοράς της υποψήφιας 

αναδόχου  ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑΣ, κατοίκου Αθηνών, οδός Χ. Τρικούπη, αριθμ. 129-131 και 

διαπιστώθηκε ότι ,εντός αυτού, υπήρχαν τρεις (03) ανεξάρτητοι  σφραγισμένοι  φάκελοι με τις 

ενδείξεις «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Ο φάκελος αριθμήθηκε με τον αριθμό τρία   (03) και 

μονογραφήθηκε από τα μέλη της  Επιτροπής. Στη συνέχεια η Επιτροπή  αποσφράγισε τον φάκελο 

των «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και μονόγραψε ανά φύλλο κάθε δικαιολογητικό έγγραφο. 

Πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος αυτών (τυπικών δικαιολογητικών) και διαπιστώθηκε ότι πληρούνται 

οι προϋποθέσεις του υπ’ αριθμόν 12 άρθρου (παρ. 12.1) της ανωτέρω διακήρυξης, ήτοι εντός 

αυτού υπήρχαν:(α) το από  10.9.2018 τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) (άρθρο 79 

παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως ισχύει), συμπληρωμένο ως προς τις αιτούμενες πληροφορίες, (β) η υπ’ 

αριθμόν 8002038791/6.9.2018 εγγυητική επιστολή της τράπεζας με την επωνυμία «EUROBANK 

ERGASIAS S.A», ποσού τριακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (389,68), (γ) το 

από  9.8.2018  πληροφοριακό έντυπο ως προς τις δραστηριότητες της υποψηφίας αναδόχου 

εξαχθέν από το ηλεκτρονικό  σύστημα της ΑΑΔΕ (δ) το από 4.9.2018  πληροφοριακό δελτίο ως προς 

την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ.   

 

Στο επόμενο στάδιο, η Επιτροπή, αποσφράγισε το φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  με 

ημερομηνία 08.9.2018, μονόγραψε κάθε  έγγραφο (εννέα τον αριθμό) και διαπίστωσε ότι αυτή 

είναι σύμφωνη με την οικεία διακήρυξη (παρ. 12.2 αυτής).     

  

Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με ημερομηνία 

08.9.2018 μονόγραψε το μοναδικό φύλλο αυτής και διαπίστωσε ότι η υποψήφια ανάδοχος 

προσφέρει για την εκτέλεση του υπό διακήρυξη έργου, στο σύνολό του, το ποσό των δεκαπέντε 

  χιλιάδων  εκατόν τριάντα  (15.130,00) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και με τον αναλογούντα Φ.Π.Α από 24%, 

ποσού τριών  χιλιάδων  εξακοσίων τριάντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (3.631,20), προσφερόμενη 

συνολική τιμή δεκαοκτώ  χιλιάδες επτακόσια εξήντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (18.761,20 

ευρώ). 

  

Μετά η Επιτροπή προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης της προσφοράς της υποψήφιας 

αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΓΩ Ο.Ε», με έδρα την Κοζάνη, επί της οδού Μαργαρίτη 

Δήμτσα,  αριθμ. 47, νόμιμα εκπροσωπούμενη και διαπιστώθηκε ότι ,εντός αυτού, υπήρχαν τρεις 

(03) ανεξάρτητοι  σφραγισμένοι  φάκελοι με τις ενδείξεις «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

Ο φάκελος αριθμήθηκε με τον αριθμό τέσσερα  (04) και μονογραφήθηκε από τα μέλη της  

Επιτροπής. Στη συνέχεια η Επιτροπή  αποσφράγισε τον φάκελο των «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και μονόγραψε ανά φύλλο κάθε δικαιολογητικό έγγραφο. Πραγματοποιήθηκε ο 

έλεγχος αυτών (τυπικών δικαιολογητικών) και διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του 

υπ’ αριθμόν 12 άρθρου (παρ. 12.1) της ανωτέρω διακήρυξης, ήτοι εντός αυτού υπήρχαν:(α) το από  

07.9.2018 τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) (άρθρο 79 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει), συμπληρωμένο ως προς τις αιτούμενες πληροφορίες, (β) το υπ’ αριθμόν 1584/7.9.2018 

γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης  (εγγυητική επιστολή) του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων/Γραφείο Παρ/κών 143-ΚΟΖΑΝΗΣ-ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΒΟΙΟΥ-

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ , ποσού τριακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (389,68), (γ) το από 
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19.10.2016 καταστατικό, (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 11430736000)  από  το οποίο (καταστατικό )  προκύπτει η 

σύσταση  της εταιρείας,  ο σκοπός αυτής  (υποψήφιας αναδόχου) ως και η 

διαχείριση/εκπροσώπηση από τον κ. Βανίδη Χαρίλαο  του Ιωάννη  (δ) το από 3.9.2018 πρακτικό 

(α.α. 22) της συνέλευσης των εταίρων  της εταιρείας, από το οποίο προκύπτει η έγκριση 

συμμετοχής της στον παρόντα διαγωνισμό ως και ο ορισμός εκπροσώπου, καθ΄ όλα τα στάδια της 

διαγωνιστικής διαδικασίας (του αμέσως ως άνω), ενώ ως αντίκλητος ,με το αυτό πρακτικό, ορίζεται 

η κ. Παπά Ναούμα. 

 

 Στο επόμενο στάδιο, η Επιτροπή, αποσφράγισε το φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  με 

ημερομηνία 07.9.2018, μονόγραψε ανά φύλλο κάθε έγγραφο αυτής (δώδεκα τον αριθμό σελίδες) 

 και διαπίστωσε ότι αυτή είναι σύμφωνη με την οικεία διακήρυξη (παρ. 12.2 αυτής), ενώ υπάρχει 

και σχετική παραπομπή στις σελίδες της τεχνικής προσφοράς.     

  

Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με ημερομηνία 

07.9.2018 μονόγραψε ανά  φύλλο κάθε έγγραφο  αυτής και διαπίστωσε ότι η υποψήφια ανάδοχος 

προσφέρει για την εκτέλεση του υπό διακήρυξη έργου, στο σύνολό του, το ποσό των δώδεκα  

χιλιάδων   τριακοσίων είκοσι (12.320,00) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και με τον αναλογούντα Φ.Π.Α από 

24%, ποσού δύο χιλιάδων  εννιακοσίων πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (2.956,80), 

προσφερόμενη συνολική τιμή δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα 

λεπτά (15.276,80 ευρώ). 

 

Μετά η Επιτροπή προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης της προσφοράς του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΛΑΒΔΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ή ΛΑΒΔΑ-ΚΛΙΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ υποψήφιου  αναδόχου, 

κατοίκου Αθηνών (΄Ανω Πατήσια),  επί της οδού Καμβύση,  αριθμ. 7, και διαπιστώθηκε ότι ,εντός 

αυτού, υπήρχαν τρεις (03) ανεξάρτητοι  σφραγισμένοι  φάκελοι με τις ενδείξεις «ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Ο φάκελος αριθμήθηκε με τον αριθμό πέντε   (05) και 

μονογραφήθηκε από τα μέλη της  Επιτροπής. Στη συνέχεια η Επιτροπή  αποσφράγισε τον φάκελο 

των «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και μονόγραψε ανά φύλλο κάθε δικαιολογητικό έγγραφο. 

Πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος αυτών (τυπικών δικαιολογητικών) και διαπιστώθηκε ότι πληρούνται 

οι προϋποθέσεις του υπ’ αριθμόν 12 άρθρου (παρ. 12.1) της ανωτέρω διακήρυξης, ήτοι εντός 

αυτού υπήρχαν:(α) το από  06.9.2018 τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) (άρθρο 79 

παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως ισχύει), συμπληρωμένο ως προς τις αιτούμενες πληροφορίες, (β) το υπ’ 

αριθμόν 765519/5.9.2018 γραμμάτιο συστάσεως χρηματικής παρακαταθήκης  (εγγυητική επιστολή) 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων/ Κεντρική Υπηρεσία Αθηνών, ποσού τριακοσίων ογδόντα 

εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (389,68), (γ) το από 19.11.2013 πιστοποιητικό του ΕΒΕΑ, 

εμφαίνον το ιστορικό του υποψηφίου αναδόχου ως και την καταχώρησή του στο Γ.Ε.ΜΗ/ΕΒΕΑ, (δ) 

το από 4.9.2018 πληροφοριακό έντυπο εξαχθέν από το ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΑΔΕ, εμφαίνον 

την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

 

Στο επόμενο στάδιο, η Επιτροπή, αποσφράγισε το φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  με 

ημερομηνία 07.9.2018, μονόγραψε ανά φύλλο κάθε έγγραφο αυτής ( εννέα τον αριθμό)  και 

διαπίστωσε ότι αυτή είναι σύμφωνη με την οικεία διακήρυξη (παρ. 12.2 αυτής), ενώ υπάρχει και 

σχετική παραπομπή στις σελίδες της τεχνικής προσφοράς.      

 

 Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», (χωρίς 

ημερομηνία)  μονόγραψε το μοναδικό φύλλο αυτής  και διαπίστωσε ότι ο υποψήφιος ανάδοχος 

προσφέρει για την εκτέλεση του υπό διακήρυξη έργου, στο σύνολό του, το ποσό των δεκατριών 
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  χιλιάδων  εννιακοσίων  (13.900,00) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α και με τον αναλογούντα Φ.Π.Α από 24%, 

ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξη ευρώ  (3.336,00), προσφερόμενη συνολική τιμή 

δεκαεπτά χιλιάδες διακόσια τριάντα έξη (17.236,00 ευρώ). 

 

Μετά η Επιτροπή προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης της προσφοράς της υποψήφιας 

αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ-Σ.ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ Ο.Ε  », και τον δ.τ «ΕΡΜΗΣ 

PRODUCTION»,  με έδρα την Βούλα Αθήνα , επί της οδού Δαβάκη , αριθμ. 10, νόμιμα 

εκπροσωπούμενη και διαπιστώθηκε ότι ,εντός αυτού, υπήρχαν τρεις (03) ανεξάρτητοι  

σφραγισμένοι  φάκελοι με τις ενδείξεις «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Ο φάκελος αριθμήθηκε με 

τον αριθμό έξη   (06) και μονογραφήθηκε από τα μέλη της  Επιτροπής. Στη συνέχεια η Επιτροπή  

αποσφράγισε τον φάκελο των «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και μονόγραψε ανά φύλλο κάθε 

δικαιολογητικό έγγραφο. Πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος αυτών (τυπικών δικαιολογητικών) και 

διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του υπ’ αριθμόν 12 άρθρου (παρ. 12.1) της 

ανωτέρω διακήρυξης, ήτοι εντός αυτού υπήρχαν:(α) το από  10.9.2018 τυποποιημένο έντυπο 

υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) (άρθρο 79 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως ισχύει), συμπληρωμένο ως προς 

τις αιτούμενες πληροφορίες, (β) το υπ’ αριθμόν 765670/7.9.2018 γραμμάτιο συστάσεως 

χρηματικής παρακαταθήκης  (εγγυητική επιστολή) του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων/Κεντρική Υπηρεσία Αθηνών, ποσού τριακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ 

λεπτών (389,68), (γ) το από 19.12.2014 καταστατικό με τις οικείες  τροποποιήσεις/καταχωρήσεις 

στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ/ΕΒΕΑ και τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις/βεβαιώσεις,  από  το οποίο 

(καταστατικό )  προκύπτει η σύσταση  της εταιρείας,  ο σκοπός αυτής  (υποψήφιας αναδόχου) ως 

και η διαχείριση/εκπροσώπηση από τους κ.κ  Σπυρίδωνα Κακολύρη του Αναστασίου και Ιωάννη 

Κακολύρη του Αναστασίου (από κοινού ή μεμονωμένα) (δ) το από 3.9.2018 πρακτικό της 

συνέλευσης των  εταίρων  της εταιρείας, από το οποίο προκύπτει η έγκριση συμμετοχής της στον 

παρόντα διαγωνισμό ως και ο ορισμός εκπροσώπων, καθ΄ όλα τα στάδια της διαγωνιστικής 

διαδικασίας και αντικλήτου (του Ιωάννη Κακολύρη). 

 

Στο επόμενο στάδιο, η Επιτροπή, αποσφράγισε το φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  με 

ημερομηνία 10.9.2018, μονόγραψε ανά φύλλο κάθε  έγγραφο αυτής (τρία τον αριθμό)  και 

διαπίστωσε ότι αυτή είναι σύμφωνη με την οικεία διακήρυξη (παρ. 12.2 αυτής).     

  

Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με ημερομηνία 

10.9.2018 μονόγραψε το μοναδικό φύλλο αυτής και διαπίστωσε ότι η υποψήφια ανάδοχος 

προσφέρει για την εκτέλεση του υπό διακήρυξη έργου, στο σύνολό του, το ποσό των δέκα 

  χιλιάδων  πεντακοσίων  δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (10.518,50)  χωρίς Φ.Π.Α και με τον 

αναλογούντα Φ.Π.Α από 24%, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και 

σαράντα τεσσάρων λεπτών (2.523,44), προσφερόμενη συνολική τιμή δεκατρείς  χιλιάδες 

 σαράντα δύο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (13.042,94 ευρώ). 

 

Μετά την αποσφράγιση και των οικονομικών προσφορών, οι παριστάμενοι εκ μέρους των 

υποψηφίων αναδόχων αποχώρησαν της συνεδρίασης, χωρίς να διατυπώσουν οποιαδήποτε 

ένσταση ή επιφύλαξη ως προς την τηρηθείσα διαδικασία. 

Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής αφού μελέτησαν ενδελεχώς το σύνολο των εγγράφων των 

φακέλων ως και τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές, προέβησαν στην αξιολόγηση αυτών, με 

βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και κατέληξαν στην 

ομόφωνη απόφαση ότι το αμέσως ως άνω κριτήριο πληροί η υποψήφια εταιρεία με την επωνυμία 

«INTRAWAY- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενη. 
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Πλην, όμως, επιφυλάσσεται να εισηγηθεί προς το Δ.Σ. την κατακύρωση στην ως άνω εταιρεία 

(προσωρινή ανάδοχος) καθ’ όσον  κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης του υπό ανάθεση 

έργου απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι « η νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα στην 

Ελλάδα, με συνάφεια στο προκηρυσσόμενο έργο…» Ειδικότερα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι από 

την ενδελεχή μελέτη του καταστατικού σκοπού της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας δεν προκύπτει 

με σαφήνεια εάν έχει συνάφεια με το προκηρυχθέν έργο, ήτοι αυτό της «βιντεοσκόπησης, μοντάζ, 

σκηνοθεσίας και φωτογραφίας».  Ωστόσο, επειδή γίνεται αναφορά στην καταστατική της διάταξη, 

«σε δημιουργική στρατηγική: παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ, καταχωρήσεις web 

campaigns» η Επιτροπή με γνώμονα την ασφαλέστερη κρίση της, αποφασίζει κατ’ εφαρμογή της 

διάταξης του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, όπως μέσω του Τμήματος Προμηθειών 

και Συμβάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, ειδοποιηθεί η ως άνω υποψήφια ανάδοχος εταιρεία και 

προσκομίσει συμβάσεις έργων συνοδευόμενες με βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου (εφόσον 

πρόκειται περί έργων του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα) ή τιμολόγια ιδιωτών, 

εξοφλημένα (εφ’ όσον πρόκειται για συμβάσεις με ιδιώτες), ή κωδικούς δραστηριότητας, όπως 

αυτοί έχουν καταχωρηθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος.  

 

Στο σημείο αυτό, και ώρα 15:00 μ.μ., λύεται η συνεδρίαση της Επιτροπής, αφού συντάχτηκε η 

παρούσα πράξη, η οποία υπογράφεται ως εξής».  

 

«ΠΡΑΞΗ 07/3-10-2018 

  

     Στην Αθήνα σήμερα την 3η Οκτωβρίου 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., Συντονιστής Επιστημονικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής Ι.Ε.Π. και η κ. Μαρία 

Γελαστοπούλου, Σύμβουλος Β’ (Επιστημονική Μονάδα Ειδικής Αγωγής Ι.Ε.Π.). 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: τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών της 

υποψήφιας αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «INTRAWAY – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ» συμμετέχουσας 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 
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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 είπε ότι:  

Με την υπ’ αρίθμ’ 05/11-9-2018 πράξη της, η παρούσα επιτροπή αποφάσισε ότι η ανάδοχος 

εταιρεία η οποία πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της οικείας διακήρυξης και δη αυτή που 

προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ήταν η εταιρεία 

με την επωνυμία «INTRAWAY – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ» νόμιμα 

εκπροσωπούμενη. 

Επιφυλάχθηκε, δε, να εισηγηθεί προς το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. την κατακύρωση (προσωρινή 

ανάδοχος) του προκηρυχθέντος διαγωνισμού στην εν λόγω εταιρεία πριν παράσχει στοιχεία για την 

πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 της διακήρυξης και ειδικότερα ως προς τη συνάφεια 

του προκηρυχθέντος έργου. Για το σκοπό αυτό, και με γνώμονα την ασφαλέστερη κρίση της 

Επιτροπής, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, 

αποφασίστηκε όπως, μέσω του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, 

ειδοποιηθεί η ως άνω υποψήφια ανάδοχος εταιρεία και προσκομίσει συμβάσεις έργου, 

συνοδευόμενες από βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου (εφόσον πρόκειται περί έργων του 

Δημοσίου η ευρύτερου δημοσίου τομέα) ή τιμολόγια ιδιωτών, εξοφλημένα (εφ’ όσον πρόκειται για 

συμβάσεις με ιδιώτες) ή κωδικούς δραστηριότητας, όπως αυτοί έχουν καταχωρηθεί στην αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος. 

Το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων, με το υπ’ αριθμόν πρωτ. 11027/25-9-2018 έγγραφο 

του, απευθυνόμενο στην ανωτέρω υποψήφια ανάδοχο εταιρεία, αιτήθηκε την «προσκόμιση των 

ανωτέρω στοιχείων, εντός επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης επιστολής». 

Η υποψήφια ανάδοχος εταιρεία, προσεκόμισε την 27η-9-2018 στη γραμματεία της 

Αναθέτουσας Αρχής σφραγισμένο φάκελο με το από 27-9-2018 διαβιβαστικό έγγραφο, 

αναφέρουσα τα εξής: «Σε συνέχεια της εν θέματι σχετικής επιστολής, σχετικά με την προσκόμιση 

συμβάσεων έργου συνοδευόμενων με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του έργου, επισυνάπτουμε τον 

κατάλογο έργων της εταιρείας μας, τις συμβάσεις αυτών και τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης». 

Το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων με το από 2-10-2018 ηλεκτρονικό μήνυμα, 

απευθυνόμενο προς τους υποψήφιους αναδόχους (στο σύνολο τους) γνωστοποίησε ως ημερομηνία 

συνεδρίασης της Επιτροπής για τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, την 3η-10-2018 

και ώρα 11:00π.μ. σε αίθουσα της έδρας του Ι.Ε.Π. προσκαλώντας, άμα, αυτούς όπως παραστούν 

κατά τη συνεδρίαση. Η υποψήφια ανάδοχος εταιρεία με την επωνυμία «Γ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ – Σ. 

ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ Ο.Ε.», με το από 2-10-2018 ηλεκτρονικό της μήνυμα γνωστοποίησε την πρόθεση της 

όπως παραστεί, πλην, όμως λόγω «σοβαρού κοινωνικού γεγονότος» κατέστη αδύνατη η παρουσία 

της. Διατύπωσε όμως τη βούληση της όπως λάβει γνώση του περιεχομένου των προσκομισθέντων 

εγγράφων από την υποψήφια ανάδοχο εταιρεία. 

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης η Επιτροπή προχώρησε στο θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

ήτοι τον έλεγχο των δικαιολογητικών εγγράφων, της ανωτέρω υποψήφιας αναδόχου εταιρείας, ως 

προς τη συνάφεια του προκηρυχθέντος έργου και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της 

διακήρυξης να εισηγηθεί προς το Δ.Σ. την κατακύρωση (προσωρινή ανάδοχος) του προκηρυχθέντος 

έργου στην ανωτέρω εταιρεία. 

Προηγουμένως, αποφάσισε, όπως κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 100 

του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 21 του ως άνω 

νόμου και αυτών του Π.Δ. 28/2015 (Α’34), όπως ισχύει, να καθορισθεί ημεροχρονολογία 

προσέλευσης με σκοπό να λάβει γνώση των κατατεθέντων εγγράφων της συνυποψήφιας εταιρείας 
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και ειδικότερα αυτή της 5-10-2018 και ώρα 10:00π.μ. με σχετική πρόσκληση από το Τμήμα 

Προμηθειών και Συμβάσεων. 

Μετά τη μονογραφή του εξωτερικού φακέλου και την αποσφράγιση του μονογράφηκε από 

τα μέλη της Επιτροπής, κάθε φύλλο των εγγράφων και διαπιστώθηκε ότι εντός αυτών υπήρχαν: 

1) Η από 16-10-2017 σύμβαση μεταξύ της «Πελοπόννησος Α.Ε. – Αναπτυξιακή Εταιρεία 

Ο.ΤΑ και της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών δημιουργίας 

και παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού για την προώθηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως 

προορισμός θεματικού τουρισμού και συγκεκριμένα να δημιουργήσει και να στηρίξει πέντε (5) 

βίντεο ανάδειξης θεματικών μορφών τουρισμού επιμέρους προορισμών της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. Μεταξύ των παραδοτέων περιλαμβάνεται και η παράδοση «ντοκιμαντέρ – γενικό 

video 30’, υλικό γυρισμάτων και φωτογραφίσεων». (αναλυτική περιγραφή του ως έργου 

αναπτύσσεται στην ως άνω σύμβαση). Η καλή εκτέλεση του ως άνω έργου βεβαιώνεται με την από 

12-1-2017 βεβαίωση της Αναθέτουσας Αρχής, συνοδευόμενη και με τα οικεία τιμολόγια Παροχής 

Υπηρεσιών. 

2) Το υπ΄ αριθμόν Πρωτ. 12608/11-5-2016 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Αριστοτέλη 

νομού Χαλκιδικής και της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας με αντικείμενο την: «ενεργειακή 

αναβάθμιση κτιρίων ενιαίου Λυκείου Άρναιας του Δήμου Αριστοτέλη (ΕΣΠΑ), Υποέργο 5, έργα 

Δημοσιότητας/ Ευαισθησίας. 

Από την αναλυτική περιγραφή των αντικειμένων των εργασιών και των παραδοτέων 

προκύπτουν, μεταξύ άλλων, η υποχρέωση δημιουργίας ψηφιακών δίσκων πολυμέσων, με 

φωτογραφικό υλικό των παρεμβάσεων. Η καλή εκτέλεση του ως άνω έργου συνοδεύεται από την 

με ημερομηνία 11/8/2016 βεβαίωση της Αναθέτουσας Αρχής. 

3) Το υπ΄ αριθμόν 12612/11-5-2016 συμφωνητικό μεταξύ των αυτών ως άνω (υπό στοιχείο 

2) συμβαλλομένων μερών, με αντικείμενο την «Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων του Γυμνασίου 

Αρναίας του Δήμου Αριστοτέλη», με το αυτό ως άνω περιεχόμενο των εργασιών και παραδοτέων. Η 

καλή εκτέλεση, του έργου συνοδεύεται, από την με ημερομηνία 11-8-2016 βεβαίωση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

4) Το υπ’ αριθμ. 12592/11-5-2016 συμφωνητικό μεταξύ των αυτών ως άνω συμβαλλόμενων 

μερών, που αφορά στην «Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Αρναίας του Δήμου 

Αριστοτέλη», με το αμέσως ως άνω αντικείμενο (ενδεικτικά φυλλάδια προβολής, αφίσες – πόστερ 

κπλ). Η καλή εκτέλεση του ανωτέρω έργου συνοδεύεται από την με ημερομηνία 11-8-2016 

βεβαίωση της Αναθέτουσας αρχής. 

5) Το υπ’ αρίθμ. 12614/11-5-2016 συμφωνητικό μεταξύ των ανωτέρων συμβαλλόμενων 

μερών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Έργα Δημοσιότητας, Ευαισθητοποίησης» στο 

πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΝΕΟ ΚΕΛΥΦΟΣ – ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ 

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ», με το αμέσως 

ανωτέρω περιεχόμενο, συνοδευόμενο με την από 11-8-2016 βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

6) Την από 17-2015 σύμβαση παροχής, υπηρεσιών, συναφθείσα μεταξύ του Δήμου Λήμνου 

και της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας, με αντικείμενο την «τεκμηρίωση, συγκρότηση, επιμέλεια 

υλικού συλλογής, συντήρηση, ανάρτηση και έκθεση των αντικειμένων της συλλογής. Συγγραφή 

κειμένων. Εικαστική αναμόρφωση εξωτερικών χώρων. Ψηφιοποίησης υλικού, δημιουργία web 

portal, λοιπές δράσεις προβολής και προώθησης», συνοδευόμενο από το με ημερομηνία 2-3-2016 

πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παραδοτέων της αρμόδιας Επιτροπής της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

7)Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 45583/1-12-2015 σύμβαση καταρτισθείσα μεταξύ του Δήμου 

Πυλαίας – Χορτιάτη και της υποψήφιας Αναδόχου με αντικείμενο «Δράσεις Διάδοσης, Δικτύωσης, 

Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης» της πράξης «Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών ΑΠΕ και 
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εξοικονόμηση ενέργειας στο 18ο Γυμνάσιο Πυλαίας», συνοδευόμενη με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 

47964/17-12-2015 βεβαίωση παρακολούθησης του έργου και καλής εκτέλεσης αυτού από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

8) Την υπ΄αρίθμ. πρωτ. 7920/4-6-2015 σύμβαση, συναφθείσα μεταξύ του Δήμου Λήμνου 

και της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας με αντικείμενο την «τεκμηρίωση, συγκρότηση, επιμέλεια 

υλικού, δημιουργία ιστοσελίδας, ανάρτηση και έκθεση αντικειμένων της συλλογής, συγγραφή 

κειμένων, εικαστική επεξεργασία εκθεματικών ενοτήτων και εντύπων, δημιουργία υλικού 

προβολής». συνοδευόμενη από το με ημερομηνία 14-12-2015 (1ο Πρωτόκολλο) ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής παραδοτέων. 

9) Την υπ’ αριθμόν 7919/4-6-2015 σύμβαση μεταξύ των ανωτέρω μερών, με αντικείμενο 

«Τεκμηρίωση, συγκρότηση, επιμέλεια υλικού συλλογής, συντήρηση, ψηφιοποίηση υλικού, 

δημιουργία ιστοσελίδας, ανάρτηση και έκθεση αντικειμένων της συλλογής, συγγραφή κειμένων, 

εικαστική επεξεργασία εκθεματικών ενοτήτων και εντύπων του Λαογραφικού Μουσείου 

Προτιανού», συνοδευόμενη από τα με ημερομηνίες 14-12-2015 (1ο) Πρωτόκολλο ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής παραδοτέων και (2ο) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

10) Τέλος την από 8-5-2015 σύμβαση συναφθείσα μεταξύ του Δήμου Λέσβου και της 

υποψήφιας αναδόχου εταιρείας με αντικείμενο την τουριστική προβολή της Λέσβου, 

συνοδευόμενη από το υπ’ αριθμόν πρωτ. 1205/16-3-2016 βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών. 

Η παρούσα Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το περιεχόμενο των ανατεθέντων και 

εκτελεσθέντων έργων από την υποψήφια ανάδοχο εταιρεία, έχει την άποψη ότι πληροί τους όρους 

και τις προϋποθέσεις της οικείας διακήρυξης αλλά και του νόμου αναφορικά με την επαγγελματική 

ικανότητα και τη συνάφεια του υπό διακήρυξη έργου. 

Επιφυλάσσεται δε να εισηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο ως ότου λάβει γνώση η 

συνυποψήφια εταιρεία των κατατεθέντων εγγράφων από τη μειοδότρια εταιρεία. 

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 08/12-10-2018 

  

     Στην Αθήνα σήμερα την 12η Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή 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., Συντονιστής Επιστημονικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής Ι.Ε.Π. και η κ. Μαρία 

Γελαστοπούλου, Σύμβουλος Β’ (Επιστημονική Μονάδα Ειδικής Αγωγής Ι.Ε.Π.). Χρέη γραμματέα 

άσκησε o κ. Άγγελος Νικολόπουλος αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 
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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: τη μελέτη του από 9-10-2018 υπομνήματος της 

υποψήφιας εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ – Σ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ Ο.Ε.», και τον δ.τ. «ΕΡΜΗΣ 

PRODUCTION» συμμετέχουσας 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 είπε ότι:   

Η υποψήφια ανάδοχος εταιρεία με την επωνυμία «Γ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ – Σ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ Ο.Ε.», 

κατ’ εφαρμογή όσων είχαν αποφασιστεί στη συνεδρίαση της 3ης-10-2018, προσήλθε στο Ι.Ε.Π. 

(Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων) την ταχθείσα ημεροχρονολογία, έλαβε γνώση των σχετικών 

εγγράφων και επιφυλάχθηκε όπως καταθέσει σχετικό υπόμνημα, παρέχουσα τις απόψεις της επί 

της συμμετοχής της συνυποψήφιας της «INTRAWAY – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΜΟΝ. ΕΠΕ». Το εν λόγω υπόμνημα κατατέθηκε στη Γραμματεία του Ι.Ε.Π. την 9η-10-2018 με αριθμό 

Πρωτ. 11525/9-10-2018. Επ’ αυτού, καλείται η Επιτροπή να αποφανθεί. 

Αναφορικά με το από 9-10-2018 υπόμνημα της συνυποψήφιας εταιρείας με την επωνυμία 

«Γ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ – Σ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ Ο.Ε.», και τον δ.τ. «ΕΡΜΗΣ PRODUCTION» και αφού η Επιτροπή 

μελέτησε ενδελεχώς το περιεχόμενο του διαπιστώνει τα εξής. 

Η εν λόγω συνυποψήφια αιτιάται ότι η μειοδότρια εταιρεία «INTRAWAY – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ», «έχει έλλειψη συνάφειας με το αντικείμενο του έργου 

του Διαγωνισμού, η, δε, προσκόμιση βεβαιώσεων καλής εκτελέσεως άλλων έργων ουδεμία επιρροή 

έχουν για την νομιμότητα της υποψηφιότητας της στον παρόντα διαγωνισμό σύμφωνα με το 

κανονιστικό πλαίσιο και τους όρους που διέπουν αυτό» και ως εκ τούτου αιτείται τον αποκλεισμό 

της από την διαγωνιστική διαδικασία. Κατά τον ισχυρισμό της ως άνω συνυποψηφίας και 

διαμαρτυρόμενης εταιρείας, «η νομιμότητα επαγγελματικής δραστηριότητας με συνάφεια στον 

προκηρυσσόμενο έργο συνδέεται άρρηκτα με τον φορολογικό κωδικό άσκησης δραστηριότητας 

των υποψηφίων ενώ και το αντικείμενο του έργου του Διαγωνισμού συμπεριλαμβάνεται στους 

Κ.Α.Δ. 59.11, 59,12 και 74,20». 

Από τη γραμματική διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 75 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, 

προκύπτει ότι η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, συνοδεύεται 

με την εγγραφή των οικονομικών φορέων «σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασης….». 

Στη δε εισηγητική έκθεση του ανωτέρω άρθρου ορίζεται ότι «στην παρ. 2 προβλέπεται η 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να ζητά από κάθε συμμετέχοντα την εγγραφή του σε 

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο…..». Στη, δε, παρ. 4 εδ. β’ του ανωτέρω άρθρου και νόμου 

ορίζεται ότι «οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, 

να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από 

συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί στο παρελθόν…». Επιπρόσθετα στο μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ 

του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 απαριθμούνται εξαντλητικά τα στοιχεία βάσει των οποίων 

η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αξιολογεί και να ελέγχει την οικονομική και χρηματοοικονομική 
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επάρκεια, Τεχνικές και Επαγγελματικές ικανότητες των διαγωνιζομένων, καθιερώνοντας ένα 

κλειστό σύστημα, περιορίζοντας τους τρόπους αξιολόγησης και ελέγχου που κατέχουν οι ως άνω 

αρχές. Από τα εθνικά Δικαστήρια έχει κριθεί ότι τα προσόντα που σχετίζονται με την οικονομική 

επάρκεια και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες πρέπει να είναι συναφή ποσοτικά και 

ποιοτικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης και ανάλογα με το σκοπό της αλλά και να 

είναι πρόσφορα να οδηγήσουν σε διακρίβωση της ικανότητας των υποψήφιων. (βλ. ΣΤΕ επ. 

αναστολών 660/2002, 528/2002, 990/2003) 

Η δε έλλειψη των σχετικών ικανοτήτων του συμμετέχοντος προς εκτέλεση της σύμβασης 

πρέπει να κρίνεται (κατά την εξέταση του φακέλου) με βάση τη συγκεκριμένη υπό ανάθεση 

σύμβαση και όχι αφηρημένα. (βλ. κατευθυντήρια οδηγία 13-Αποφαση 303/2015 της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων). Ουδαμού, δε, γίνεται σύνδεση της καταλληλότητας για 

την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας με τους φορολογικούς Κωδικούς Αριθμούς 

Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 

Στην οικεία πρόσκληση ως μόνο κριτήριο συμμετοχής αναφέρεται αυτό της εγγραφής σε 

επαγγελματική οργάνωση ως και η συνάφεια με το προκηρυχθέν έργο. Το ως άνω κριτήριο δε 

συνδέεται με τη χορήγηση η τη συμπερίληψη του έργου σε κάποιο φορολογικό αριθμό Κ.Α.Δ.  

Επιπροσθέτως η Επιτροπή επισημαίνει ότι από τον τίτλο της διακήρυξης του παρόντος 

συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΜΟΝΤΑΖ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» και το αντικείμενο των παραδοτέων αυτού όπως αυτά ορίζονται στο σημείο 12.3 

της οικείας διακήρυξης η μειοδότρια υποψήφια εταιρεία στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο 

απαιτείται να παραδώσει 12 βίντεο αναρτητέα και αναρτήσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

Ι.Ε.Π, 13 βίντεο σε σχολικές μονάδες και εξωτερικούς χώρους και 600 φωτογραφίες εκτυπωμένες. 

Τα δε χαρακτηριστικά των 25 συνολικά βίντεο απαιτείται να είναι ευκρίνειας High Definition 1080p 

και αντίστοιχης ευκρίνειας και μεγέθους για την αξιοποίηση τους στο διαδίκτυο (internet) και στα 

κοινωνικά δίκτυα (social media). Σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη χωρίο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» «ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ» πέραν των απαιτούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών οι οποίες αποτελούν και κριτήρια on- off δεν απαιτούνται περαιτέρω ποιοτικές 

προδιαγραφές στο πρόσωπο της μειοδότριας υποψήφιας αναδόχου. Ομοίως όσον αφορά και στις 

600 παραδοτέες φωτογραφίες, σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη χωρίο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» «ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ» πέραν των απαιτούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών, ήτοι ανάλυση τουλάχιστον 12Megapixel, συγκεκριμένο μέγεθος εκτυπωμένων 

φωτογραφιών, ανάλυση τουλάχιστον 300ppi και είδος αρχείου JPEG, οι οποίες και αποτελούν 

κριτήρια on- off, δεν απαιτούνται περαιτέρω ποιοτικές προδιαγραφές στο πρόσωπο της 

μειοδότριας υποψηφίας αναδόχου.  Ως εκ τούτου κάθε υποψήφια ανάδοχος εταιρεία η οποία 

διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την δημιουργία βίντεο και τη λήψη φωτογραφιών μπορεί να 

δημιουργήσει και να παραδώσει τα ως άνω έργα. 

Ως εκ τούτου η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αιτιάσεις της συνυποψήφιας διαμαρτυρόμενης 

εταιρείας είναι αβάσιμες και θα εισηγηθεί προς το Δ.Σ. την απόρριψη των λόγων του υπομνήματος. 

Η δε μειοδότρια εταιρεία με βάση τις προσκομισθείσες συμβάσεις έργων όπως αναφέρονται 

λεπτομερώς στο υπ΄αρίθμ. 7/3-10-2018 πρακτικό της αυτής Επιτροπής πληροί πλήρως τους 

αναγκαίους όρους ως προς την επαγγελματική δραστηριότητα και συνάφεια ως προς το 

προκηρυσσόμενο έργο. 

Κατόπιν αυτών, αποφασίζει ομόφωνα όπως εισηγηθεί προς το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.: 

α) την απόρριψη του από 9-10-2018 υπομνήματος της συνυποψήφιας εταιρείας με την 

επωνυμία «Γ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ – Σ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ Ο.Ε.», και τον δ.τ. «ΕΡΜΗΣ PRODUCTION». 

β) την κατακύρωση (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ) του συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΜΟΝΤΑΖ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» στην υποψήφια 

ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία «INTRAWAY – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
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ΜΟΝ. ΕΠΕ» με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Στησιχόρου, αρ. 1. νόμιμα εκπροσωπούμενη, καθόσον 

έχει προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, ήτοι 

προσφέρει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και με τον 

αναλογούντα Φ.Π.Α. από 24% ποσού δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα εννέα και πενήντα δύο λεπτών 

(2,159,52), συνολική προσφερόμενη τιμή έντεκα χιλιάδες εκατόν πενήντα επτά και πενήντα δύο 

λεπτών (11,157,52). 

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». 

 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει: 

α) να εγκρίνει ως έχουν τα ως άνω Πρακτικά 5/11.9.2018, 7/03.10.2018 και 

8/12.10.2018 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων 

Φυσικών Προσώπων για τον υπ’ αρ. πρωτ.  9187/24.08.2018 συνοπτικό διαγωνισμό. 

β) τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την αποστολή σχετικής πρόσκλησης 

στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), να υποβάλλει σε φάκελο με ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 14 του υπ’ αρ. πρωτ. 

9187/24.08.2018 (ΑΔΑ: 7Α24ΟΞΛΔ-Κ9Ω, ΑΔΑΜ: 18PROC003596981) συνοπτικού 

διαγωνισμού, εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Στο σημείο αυτό επανέρχεται στην αίθουσα συνεδρίασης η κ. Μαρία-Τατιάνα 

Σπανέλλη. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:00, 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 

ΑΔΑ: 6Ψ4ΡΟΞΛΔ-ΣΔ5
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