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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2798/02-04-2019
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 των υπ’ αρ. 10/08.03.2019 και 11/14.03.2019 Πρακτικών της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τoν
υπ’ αρ. πρωτ. 913/04.02.2019 (ΑΔΑΜ:19PROC004411129, αρ. διακ. 02/2019)
συνοπτικό διαγωνισμό
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.: 828/26-03-2019):
«Σας διαβιβάζουμε τα υπ’ αρ. 10/08.03.2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π. 2459/19.03.2019) και
11/14.03.2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π. 2460/19.03.2019) Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 913/04.02.2019
συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών υποτιτλισμού και απόδοσης
στην ελληνική νοηματική γλώσσα επιμορφωτικού – εκπαιδευτικού υλικού και υπηρεσίες
διερμηνείας» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη
προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδ. ΟΠΣ: 5001313:
«ΠΡΑΞΗ 10/08-3-2019
Στην Αθήνα σήμερα την 8η Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα
09:00 π.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και στον τέταρτο (4ο) όροφο
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αυτού, επί της οδού Τσόχα Αναστασίου αριθμός 36, συνήλθε σε συνεδρίαση 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), δυνάμει της υπ’ αριθμ 2175/07-03-2019
(ΑΔΑ: 6ΧΠΔΟΞΛΔ-ΓΞΡ) απόφασης του Προέδρου του Ι.Ε.Π. και ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου
αυτής κ. Θεοδώρα Αστέρη, Συμβούλου Α΄ του ΙΕΠ.
Η πρόεδρος, παρέλαβε το αρχείο από τον Πρόεδρο της απερχόμενης επιτροπής. Ενημερώθηκε ότι
στις 05-03-2019 δεν αποσφραγίστηκαν οι προσφορές λόγω αδυναμίας συγκρότησης της επιτροπής.
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος, διαπίστωσε εκ νέου αδυναμία συγκρότησης της επιτροπής και ανέβαλε
τη συνεδρίαση για την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ.».
«ΠΡΑΞΗ 11/14-3-2019
Στην Αθήνα σήμερα την 16η Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα
10:00 π.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
της Προέδρου αυτής κ. Θεοδώρα Αστέρη, Συμβούλου Α΄ του Ι.Ε.Π., 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, το μέλος της Επιτροπής κ. Μιχαήλ Ασημαντώνης,
αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ και η κ. Άννα Αφεντουλίδου αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο
Ι.Ε.Π. και αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής, λόγω κωλύματος της κυρίας Μαρίας
Γελαστοπούλου, Συμβούλου Α΄ του ΙΕΠ και μέλος της επιτροπής. Χρέη γραμματέα άσκησε η κ. Μαρία
– Ελένη Ιωαννίδου αποσπασμένη 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 συμμετοχής του υποψήφιου αναδόχου
που συμμετέχει στο συνοπτικό διαγωνισμό υπ’ αριθ. 02/2019 και με αρ. πρωτ. 913/04-02-2019
(ΑΔΑ:9ΨΕΖΟΞΛΔ-ΦΜΨ) με σφραγισμένη προσφορά και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Με την έναρξη της διαδικασίας η Πρόεδρος της επιτροπής, αφού έλαβε το λόγο
ενημέρωσε τα μέλη αυτής ότι το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής (ΙΕΠ) με την υπ’ αριθμ. 02/2019
διακήρυξη, επαναπροκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών υποτιτλισμού και
απόδοσης στην ελληνική νοηματική γλώσσα επιμορφωτικού-εκπαιδευτικού υλικού για τις υπηρεσίες
διερμηνείας της πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού
Εκπαιδευτικού υλικού - Οριζόντια πράξη» Υποέργο 1. Ο προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται στο
ποσό των εννέα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (9.696,78€) μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και δώδεκα χιλιάδων είκοσι τεσσάρων ευρώ (12.024,00€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και επιμερίζεται ως εξής:
Π1: Υπηρεσίες υποτιτλισμού και απόδοσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα επιμορφωτικούεκπαιδευτικού υλικού (Α) σε 12 βίντεο: έως τέσσερεις χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα
δυο λεπτά (4.064,52€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι πέντε χιλιάδων και σαράντα (5.040,00€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
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Π2: Υπηρεσίες υποτιτλισμού και απόδοσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα επιμορφωτικούεκπαιδευτικού υλικού (Β) σε 13 βίντεο: έως δυο χιλιάδες τριάντα δυο ευρώ και είκοσι έξι λεπτά
(2.032,26€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δυο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (2.520,00€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Π3: Υπηρεσίες διερμηνείας σε έξι ημερίδες Ενημέρωσης: έως τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ
(3.600,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τρεις τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (4.464,00€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Οι υποψήφιοι μπορούσαν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 04-03-2019, ημέρα
Δευτέρα και ώρα: 15:00 ενώ η ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού έχει οριστεί η
14η.03.2019,ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30.
Εντός της ανωτέρω χρονικής προθεσμίας υπέβαλε προσφορά μόνο το Σωματείο με την επωνυμία
«OPEN PEDIA Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» η οποία κατατέθηκε κατά τα
οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη, στη Γραμματεία του Πρωτοκόλλου του ΙΕΠ την 27η-2-2019, με
αριθμό καταχώρισης εισερχομένου εγγράφου 1897, ήτοι η υποβληθείσα προσφορά είναι
εμπρόθεσμη και πληροί τις προϋποθέσεις της οικείας διακήρυξης για τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη της Επιτροπής, αφού έλεγξαν ότι αναφέρονται με ακρίβεια όλα τα
τυπικά στοιχεία της εταιρείας καθώς και του διαγωνισμού στον φάκελο, έθεσαν τις μονογραφές επί
του φακέλου και εν συνεχεία, η πρόεδρος αποσφράγισε τον πρώτο αυτό φάκελο. Διαπιστώθηκε ότι
εντός του βρίσκονταν τρείς (3) ανεξάρτητοι φάκελοι με τις ενδείξεις «Δικαιολογητικά συμμετοχής»,
«Τεχνική Προσφορά», «Οικονομική Προσφορά» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της οικείας
διακήρυξης. Στη συνέχεια η Επιτροπή μονόγραψε εξωτερικά κάθε φάκελο και αρίθμησε αυτούς με
τον αριθμό 1 .
Ακολούθως αποσφράγισε τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής (1α) και διαπίστωσε ότι
εντός αυτού υπήρχαν: α) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), β) το Καταστατικό της
Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, γ) την Υπεύθυνη Δήλωση που βεβαιώνει την
εγγραφή της OPEN PEDIA Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας στο Επιμελητήριο
Λάρισας, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί. Τέλος, δηλώνει ότι τα παραπάνω
καλύπτουν τα Κριτήρια Επιλογής-Καταλληλότητας Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας.
Η Επιτροπή μονόγραψε κάθε φύλλο των ανωτέρω εγγράφων και προχώρησε στην επισκόπηση
αυτών.
Από προσεκτική μελέτη του ΤΕΥΔ, διαπίστωσε ότι αυτό, ήταν πλήρες. Η Επιτροπή μονόγραψε
κάθε φύλλο του εντύπου και προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς.
Στη συνέχεια, η πρόεδρος αποσφράγισε τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς (1β) ο οποίος
περιείχε έντυπο με την Τεχνική Προσφορά της Εταιρείας, και ηλεκτρονικό αρχείο. Η Επιτροπή
διάβασε προσεκτικά το έντυπο της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο ήταν άρτιο και μονόγραψε όλες
τις σελίδες του. Στη συνέχεια, η Επιτροπή έλεγξε το CD, δηλαδή τα ηλεκτρονικά αρχεία της τεχνικής
προσφοράς και διαπίστωσε ότι αυτό ήταν κενό περιεχομένου. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι δεν
περιείχε καμία εγγραφή ή απόπειρα εγγραφής. Η επιτροπή εξέτασε επιπροσθέτως τους συνδέσμους
που παρατίθενται στο έντυπο στης τεχνικής προσφοράς και διαπίστωσε ότι παραπέμπουν στην
ένδειξη «ERRRO-NOT FOUND».
Ως εκ τούτου η Επιτροπή θεωρεί ότι η τεχνική προσφορά τελεί υπό απόρριψη. Επομένως, η
επιτροπή δεν προχώρησε στην αποσφράγιση του τρίτου φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα όπως εισηγηθεί προς το Δ.Σ. της
Αναθέτουσας Αρχής, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ. α του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, τη
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ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την συνεπεία αυτής της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης καθώς και την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τους αυτούς όρους.
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 να εγκρίνει:
α. Τα τα υπ’ αρ. 10/08.03.2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π. 2459/19.03.2019) και
11/14.03.2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π. 2460/19.03.2019) Πρακτικά της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τoν υπ’ αρ.
πρωτ. 913/04.02.2019 συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου «Παροχή
υπηρεσιών υποτιτλισμού και απόδοσης στην ελληνική νοηματική γλώσσα επιμορφωτικού
– εκπαιδευτικού υλικού και υπηρεσίες διερμηνείας» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της
Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού
υλικού»,
β. τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και, τη συνεπεία αυτής, της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης και
γ. την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τους αυτούς όρους.
....................................................................................................................................................
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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