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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 416/17-01-2020 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 3/16-01-2020 

Σήμερα, 16 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, 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. Ιωάννη Αντωνίου. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. 

κ. Γεώργιος Μπαραλής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ζωή Γείτονα, 

Αναστάσιος Εμβαλωτής, Νικόλαος Μαρίνης και Ανδρονίκη Χαριτωνίδου. 

Απουσιάζει η κ. Χρυσούλα Σοφιανοπούλου. 

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

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Ενημέρωση για τη δυνατότητα εξέτασης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης-Υπογραφή 

σύμβασης για τον υπ’ αρ. πρωτ. 6987/05-07-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005232761, 

αριθμός διακήρυξης: 08/2019) συνοπτικό διαγωνισμό 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Ιωάννης 

Μπαθιανάκης, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης της Οικονομικής Υπηρεσίας, έχει 

καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 155/15-01-2020): 

 «Σχετ.: Διαβίβαση του υπ’ αρ. 22/01-10-2019 Πρακτικού 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.) για τον υπ’ αρ. πρωτ. 6987/05-07-2019 (ΑΔΑΜ: 

19PROC005232761, αριθμός διακήρυξης: 08/2019) συνοπτικό διαγωνισμό – Απόφαση Κατακύρωσης 

(αρ.  πρωτ. 2648/02.10.2019). 

 

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε η 3η τροποποίηση της Πράξης (ΑΔΑ: ΡΕΧ946ΜΤΛΡ-ΩΨΙ) της Πράξης 

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

ΟΠΣ (MIS) 5001313 και η σχετική (2η) τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης (ΑΔΑ: Ω9ΧΒΟΞΛΔ-ΔΓΖ) με 
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ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Επιστημονική, οργανωτική, διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη της 

Πράξης». Ως εκ τούτου, το Δ.Σ. δύναται να προχωρήσει στην εξέταση του Πρακτικού 22/01-10-2019, 

το οποίο αφορά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσωρινού Αναδόχου. Κατόπιν έγκρισης του 

Πρακτικού, δύναται να υπογραφθεί και η σχετική σύμβαση. 

Για το σκοπό αυτό σας επαναδιαβιβάζουμε το υπ’ αρ. 22/01-10-2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π. 

10023/01-10-2019) πρακτικό 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.) 

για τον υπ’ αρ. πρωτ. 6987/05-07-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005232761, αριθμός διακήρυξης: 08/2019) 

συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών υποτιτλισμού και απόδοσης 

στην ελληνική νοηματική γλώσσα επιμορφωτικού-εκπαιδευτικού υλικού και υπηρεσίες διερμηνείας» 

της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού – 

οριζόντια πράξη»: 

 

«ΠΡΑΞΗ 22/01-10-2019 

 Στην Αθήνα σήμερα την 1η Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και  ώρα 

10:00 π.μ., στα γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής  Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και στον έβδομο (7ο) 

όροφο αυτού, επί της οδού Αναστασίου Τσόχα αριθμ. 36, συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από 

πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας Σοφίας Γιοβάνογλου, Συμβούλου Α΄ στο 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 ανασυγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ. 29/18-07-2019 Πράξη του ΔΣ του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ 

αριθμ. 7739/23-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΘΜΓΟΞΛΔ-05Ζ) Απόφαση του Προέδρου του Ι.Ε.Π.. 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος το τακτικό μέλος της Επιτροπής, κ. Θεόδωρος Καστανιάς, 

Σύμβουλος Β΄ στο Ι.Ε.Π., και το αναπληρωματικό μέλος, κα Άννα Αφεντουλίδου, αποσπασμένη 

εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους, κας Αγγελικής Ζυγογιάννη, 

αποσπασμένης επίσης εκπαιδευτικού στο Ι.Ε.Π..  

Χρέη γραμματέως άσκησε η κα Ισαβέλα Τσιαντούλα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., 

λόγω κωλύματος της κας Μαρίας – Ελένης Ιωαννίδου, αποσπασμένης επίσης εκπαιδευτικού 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 «OPEN PEDIA Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» (αρ. 

πρωτ. 8019/30-07-2019), που αφορούν στον συνοπτικό διαγωνισμό (2η Επαναπροκήρυξη) υπ’ αριθμ. 

08/2019 και με αρ. πρωτ. 6987/05-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΠΑ7ΟΞΛΔ-20Θ) για την παροχή υπηρεσιών 

υποτιτλισμού και απόδοσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) επιμορφωτικού-

εκπαιδευτικού υλικού και υπηρεσίες διερμηνείας στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης 

«Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού-Οριζόντια 

Πράξη» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313, με προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των εννέα 

χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (9.696,78€) άνευ ΦΠΑ ήτοι 

δώδεκα χιλιάδων είκοσι τεσσάρων ευρώ (12.024,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Με την έναρξη της διαδικασίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη αυτής ότι με την 

υπ΄ αριθμόν 38/19-09-2019 (αριθ. πρωτ. 9503/19-09-2019, ΑΔΑ: ΩΑΣ3ΟΞΛΔ-11Ο) Πράξη του ΔΣ της 
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Αναθέτουσας Αρχής (Ι.Ε.Π.) εγκρίθηκε το υπ’ αριθ. 20/18-09-2019 Πρακτικό της παρούσας Επιτροπής 

με την οποία η ανάθεση του ανωτέρω έργου κατακυρώθηκε προσωρινά στην ως άνω εταιρεία με την 

επωνυμία: «OPEN PEDIA Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» (αρ. πρωτ. 8019/30-

07-2019) με έδρα τη Λάρισα, επί της οδού Κύπρου αριθ. 104, νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω έγκρισης του υπ’ αριθ. 20/18-09-2019 Πρακτικού, το αρμόδιο Τμήμα 

Προμηθειών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. απέστειλε προς την ανωτέρω υποψήφια ανάδοχο εταιρεία 

το  από 20-09-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα προσκομιδής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η ως άνω 

εταιρεία υπέβαλε στις 27-09-2019 (αριθ. πρωτ. Ι.Ε.Π. 9864/27-09-2019) φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», ο οποίος παρελήφθη από τη Επιτροπή στις 27-09-2019 και 

περιλάμβανε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της προαναφερθείσας διακήρυξης, τα κάτωθι 

δικαιολογητικά:  

1) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 35473/23-09-2019 αντίγραφο του Ποινικού μητρώου του νομίμου 

εκπροσώπου της εταιρείας, του Τμήματος Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαρίσης, 

για γενική χρήση φέροντα την ένδειξη «ΜΗΔΕΝ» 

2) i) Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 67359273/23-09-2019 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το 

Δημόσιο (ημερομηνία λήξης 23-11-2019) εκδοθέν από την Α.Α.Δ.Ε., από το οποίο προκύπτει ότι η 

προσωρινή ανάδοχος είναι ενήμερη για τα χρέη της προς τη φορολογική Διοίκηση  

ii) την υπ’ αριθ. πρωτ. 1138103/26-09-2019 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (με ισχύ έως 25-

03-2020) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, από την οποία προκύπτει ότι η εταιρεία δεν έχει 

ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό του/της 

3) Υπεύθυνη Δήλωση για λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 8.3  του άρθρου 8 της οικείας 

Διακήρυξης ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην  ως άνω παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού 

4) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1804/24-09-2019 γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Λάρισας. 

 

Διευκρινίζεται ότι τόσο ο εξωτερικός φάκελος με αριθμό πρωτ. 9864/27-09-2019 όσο και τα 

εντός αυτού ως άνω έγγραφα μονογραφήθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής. Από την επισκόπηση 

των ως άνω δικαιολογητικών προκύπτει ότι αυτά είναι έγκυρα και εντός της νόμιμης προθεσμίας 

ισχύος  και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία Διακήρυξη. 

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

Αναθέτουσας Αρχής την έγκριση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ως άνω υποψήφιας 

αναδόχου και την κατακύρωση (οριστική) του αριθ. πρωτ. 6987/05-07-2019 συνοπτικού 

διαγωνισμού (2η Επαναπροκήρυξη, υπ’ αριθ. 08/2019) (ΑΔΑ: 6ΠΑ7ΟΞΛΔ-20Θ στην εταιρεία με την 

επωνυμία: «OPEN PEDIA Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» (αριθ. πρωτ. 8019/30-

07-2019) με έδρα τη Λάρισα, επί της οδού Κύπρου αριθμ. 104, νόμιμα εκπροσωπούμενης, ως 

προσφέρουσα το ποσό των έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών 

(11.569,20€) με ΦΠΑ, ευρισκόμενο εντός του προϋπολογισμού, για την παροχή υπηρεσιών 

υποτιτλισμού και απόδοσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) επιμορφωτικού-

εκπαιδευτικού υλικού και υπηρεσίες διερμηνείας στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης 

«Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού-Οριζόντια 

Πράξη» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313. 

Στο σημείο αυτό και ώρα 10:45 π.μ. μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση η Επιτροπή 

περάτωσε τις εργασίες της, αφού συνέταξε την παρούσα πράξη, η οποία υπογράφεται ως ακολούθως 

…. 
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Συνημμένα:  

1. Το υπ’ αρ. 22/01-10-2019 Πρακτικό της Επιτροπής. 

2. Το υπ’ αρ 2648/02.10.2019 έγγραφο». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα, 

αποφασίζει να εγκρίνει:  

α. το Πρακτικό 22/01-10-2019 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων 

- Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και 

ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού», 

β. την κατακύρωση (οριστική) του αριθ. πρωτ. 6987/05-07-2019 συνοπτικού 

διαγωνισμού (2η Επαναπροκήρυξη, υπ’ αριθ. 08/2019) (ΑΔΑ: 6ΠΑ7ΟΞΛΔ-20Θ στην 

εταιρεία με την επωνυμία: «OPEN PEDIA Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 

Εταιρεία» (αριθ. πρωτ. 8019/30-07-2019) με έδρα τη Λάρισα, επί της οδού Κύπρου αριθ. 

104, νόμιμα εκπροσωπούμενης, ως προσφέρουσα το ποσό των έντεκα χιλιάδων 

πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (11.569,20€) με ΦΠΑ, ευρισκόμενο 

εντός του προϋπολογισμού, για την παροχή υπηρεσιών υποτιτλισμού και απόδοσης στην 

Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) επιμορφωτικού-εκπαιδευτικού υλικού και υπηρεσίες 

διερμηνείας στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και 

ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού-Οριζόντια Πράξη» με κωδικό 

ΟΠΣ (MIS) 5001313. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:10, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Ιωάννης Αντωνίου  Μάρθα Θωμοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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