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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4983/28-07-2017 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 30/27-07-2017 

Σήμερα 27 Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30, 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, ο Αντιπρόεδρος του 

Ι.Ε.Π. κ. Παύλος Χαραμής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης 

και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και 

Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου. 

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

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τις προσφορές που υπεβλήθησαν για την 

πρόσκληση για την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης 

του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο: «ACT – ACTive citizenship 

projects to enhance pupils’ social and civic competences» (ΑΞΟΝΑΣ ΚΑ3)  

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

Μπαθιανάκης, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας και του Τμήματος 

Διαγωνισμών και Συμβάσεων, έχει καταθέσει προς έγκριση το παρακάτω Ενημερωτικό 

Σημείωμα (αρ. πρωτ.: 1425/27-07-2017): 

«ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αρ. 28/10-07-2017 Πράξη του Δ.Σ./Ι.Ε.Π. (αρ. πρωτ. 4512/12-07-2017 και ΑΔΑ: 

Ψ8ΩΨΟΞΛΔ-Κ75) περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή 

μεταφραστικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ 

με τίτλο: «ACT – ACTive citizenship projects to enhance pupils’ social and civic competences» 

(ΑΞΟΝΑΣ ΚΑ3). 

 
Σε συνέχεια της Πρόσκλησης που αποφασίστηκε με το ανωτέρω σχετικό με απευθείας ανάθεση για 
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την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

ERASMUS+ με τίτλο: «ACT – ACTive citizenship projects to enhance pupils’ social and civic 

competences» (ΑΞΟΝΑΣ ΚΑ3), σας ενημερώνουμε ότι υπεβλήθησαν οι εξής δύο (2) προσφορές: 

1. Η υπ’ αρ. πρωτ. 4917/27-07-2017 Προσφορά της εταιρίας Linguatech Ltd.  

2. Η υπ’ αρ. πρωτ. 4936/27-07-2017 Προσφορά της εταιρίας Ν. ΠΡΑΤΣΙΝΗΣ- Κ. ΖΗΣΙΜΟΥ Ο.Ε. 

 

Κατόπιν ελέγχου των ανωτέρω προσφορών, διαπιστώθηκε ότι: 

1. Και οι δύο προσφέροντες έχουν νομική οντότητα, LTD/ΕΠΕ και Ομόρρυθμη αντίστοιχα, και 

δεν είναι φυσικά πρόσωπα, όπως καθορίζει η σχετική Πρόσκληση. 

2.  Όσον αφορά τον φάκελο του υποψηφίου Αναδόχου «Linguatech Ltd», απουσιάζουν 

βεβαιώσεις σχετικά με τα έργα που έχει υλοποιήσει και αντ’ αυτών υπάρχει μόνο βεβαίωση 

τεχνικής ικανότητας του υποψηφίου Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου.  

3. Από τον φάκελο του υποψηφίου Αναδόχου «Ν. ΠΡΑΤΣΙΝΗΣ- Κ. ΖΗΣΙΜΟΥ ΟΕ» απουσιάζει το 

πιστοποιητικό μη πτώχευσης και το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. Αν’ αυτών, έχουν 

προσκομιστεί βεβαιώσεις κατάθεσης αιτημάτων στις αρμόδιες αρχές για την έκδοσή τους.  

Ως εκ τούτου, εισηγούμαι η σχετική διαδικασία να κηρυχθεί άγονη. 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση». 

Συνημμένα: 

1. Η υπ’ αρ. πρωτ. 4917/27-07-2017 Προσφορά της εταιρίας «Linguatech Ltd».  

2. Η υπ’ αρ. πρωτ. 4936/27-07-2017 Προσφορά της εταιρίας «Ν. ΠΡΑΤΣΙΝΗΣ- Κ. ΖΗΣΙΜΟΥ ΟΕ». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

αποφασίζει να κηρύξει άγονη τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την παροχή 

μεταφραστικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

ERASMUS+ με τίτλο: «ACT – ACTive citizenship projects to enhance pupils’ social and civic 

competences».  

Τα συνημμένα φυλάσσονται στο αρχείο της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 18:00, 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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