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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2420/12-04-2017 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 17/12-04-2017 

Σήμερα 12 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη 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.: 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: Διαβίβαση των με αριθμ. 1/13-03-2017, 2/23-03-2017 και 3/05-04-2017 Πρακτικών 

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών σχετικά με την αποσφράγιση 

προσφορών του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1140/22-02-2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού (Αρ. 

Διακήρυξης 01/2017) «Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ακουστικού Υλικού για μαθητές 

με δυσκολίες πρόσβασης στο οπτικό έντυπο υλικό (προβλήματα όρασης, 

μαθησιακές δυσκολίες, αναγνωστικές δυσκολίες)» της Πράξης «Καθολικός 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού». 

 

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

Μπαθιανάκης, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας και του Τμήματος 

Διαγωνισμών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς έγκριση τα Πρακτικά 1/13-03-2017, 2/23-03-

2017 και 3/05-04-2017 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών σχετικά με την 

αποσφράγιση προσφορών του υπ’ αρ. πρωτ. 1140/22-02-2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού 

(Αρ. Διακήρυξης 01/2017) «Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ακουστικού Υλικού για μαθητές με 

δυσκολίες πρόσβασης στο οπτικό έντυπο υλικό (προβλήματα όρασης, μαθησιακές 
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δυσκολίες, αναγνωστικές δυσκολίες)» της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη 

Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» (αρ. πρωτ.: 759/11-04-2017): 

 

«Σας διαβιβάζουμε τα με αριθμ. 1/13-03-2017, 2/23-03-2017 και 3/05-04-2017 Πρακτικά 

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών σχετικά με την αποσφράγιση προσφορών του υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 1140/22-02-2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού (Αρ. Διακήρυξης 01/2017) «Ανάπτυξη 

Προσβάσιμου Ακουστικού Υλικού για μαθητές με δυσκολίες πρόσβασης στο οπτικό έντυπο υλικό 

(προβλήματα όρασης, μαθησιακές δυσκολίες, αναγνωστικές δυσκολίες)» της Πράξης Καθολικός 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού- Οριζόντια Πράξη, 

Υποέργο 7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού, εκπαίδευση 

και διά βίου μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς 

Πόρους (ΕΣΠΑ 2014-2020). 

Στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή/και διευκρίνιση.  

«ΠΡΑΞΗ 1/13.03.2017 

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα,  13 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00 στον τέταρτο όροφο του Ι.Ε.Π. 

(Τσόχα 36, Αθήνα), συνεδρίασε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 10/02.03.2017 Πράξη του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» με την υπ. αρ. πρωτ. 

1549/09.03.2017  Απόφαση του Αντιπροέδρου του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: ΩΨ8ΩΟΞΛΔ-ΧΟΕ), με Πρόεδρο την κ. 

Ασπασία Οικονόμου, Σύμβουλο Γ΄ του Ι.Ε.Π.     

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος μετά από πρόσκληση, ο κ. Νικόλαος Ράπτης, αποσπασμένος 

εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. ως τακτικό μέλος της Επιτροπής και η κ. Αθηνά Νέλλα, Σύμβουλος Γ’ του 

Ι.Ε.Π., ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους που 

αναπληρώνει, κ. Ελένης Καραγιάννη, Εισηγήτριας του Ι.Ε.Π.  

Χρέη γραμματέως άσκησε η κ. Αλεξάνδρα Κιμισκίδου, υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 

Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του Ι.Ε.Π.. 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Αποσφράγιση προσφορών (έλεγχος πληρότητας Φακέλου Προσφοράς και Υπο-φακέλων  

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς) των συμμετεχόντων στον συνοπτικό 

διαγωνισμό με αρ. πρωτ.  1140/22.02.2017 (Α.Δ.Α.: ΩΩΡΕΟΞΛΔ-8ΛΘ) με σφραγισμένες προσφορές 

και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου: «Ανάπτυξη 

Προσβάσιμου Ακουστικού Υλικού για μαθητές με δυσκολίες Πρόσβασης στο οπτικό έντυπο υλικό 

(Προβλήματα όρασης, μαθησιακές δυσκολίες, αναγνωστικές δυσκολίες) της Πράξης «Καθολικός 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού-Οριζόντια Πράξη», του 

Υποέργου 7 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, προϋπολογισμένης δαπάνης μέχρι του ποσού 

των 32.258,06 ευρώ (τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών), μη 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και 40.000 ευρώ (σαράντα χιλιάδων ευρώ) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.   

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, άρχισε η συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης. 

Η κ. Πρόεδρος, αφού πήρε το λόγο, είπε τα εξής: Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με την υπ’ 

αρ. Α.Π. 1140/22.02.2017 Προκήρυξή του ενδιαφέρεται για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο 
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αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας-τιμής, για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ακουστικού Υλικού για 

μαθητές με δυσκολίες Πρόσβασης στο οπτικό έντυπο υλικό (Προβλήματα όρασης, μαθησιακές 

δυσκολίες, αναγνωστικές δυσκολίες) της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη 

Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού-Οριζόντια Πράξη», του Υποέργου 7 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ  2014-2020 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Βάσει όσων αναφέρονται στον διαγωνισμό, «οι υποψήφιοι 

μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 10/3/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 

15:00 (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης).. Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με 

οποιοδήποτε τρόπο επί αποδείξει με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι 

την καθορισμένη ημέρα και ώρα με ευθύνη του ενδιαφερόμενου. Προσφορά που είτε υποβλήθηκε 

μετά την καθορισμένη την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά 

δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία δε θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον 

ενδιαφερόμενο.»  

Συνεχίζοντας η κ. Πρόεδρος ανέφερε: «Σήμερα θα αποσφραγίσουμε τους ενιαίους φακέλους των 

προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, θα ελέγξουμε τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους και 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Προκήρυξη, θα ελέγξουμε και την πληρότητα των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. Για τον ανωτέρω διαγωνισμό 

προσφορές έχουν κατατεθεί κατά χρονολογική σειρά στο πρωτόκολλο του Ι.Ε.Π. από τους εξής 

υποψήφιους:   

 EΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε. (Α.Π. ΙΕΠ: 1574/10.03.2017, ώρα 12:47) 

 EXPERTS IT INTEGRATED SOLUTIONS MON. I. K. E. (Α.Π. ΙΕΠ: 1578/10.03.2017, ώρα 13:03) 

 Σ. ΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ ε.ε / AKTIS avteam (Α.Π. ΙΕΠ:1580/10.03.2017, ώρα 13:56) 

 DRASIS CAMP- ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. (Α.Π. ΙΕΠ:1582/10.03.2017, ώρα 14:15) 

 Auditale # audiobooks ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ (Α.Π.ΙΕΠ: 1589/10.03.2017, ώρα 15:26)» 

Στο σημείο αυτό διαπιστώνεται από τα μέλη της Επιτροπής ότι η προσφορά με αρ. πρωτ. Ι.Ε.Π. 

1589/10-3-2017 του υποψηφίου αναδόχου Auditale # audiobooks ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ έχει 

υποβληθεί μετά την προβλεπόμενη ώρα της καταληκτικής ημερομηνίας, συνεπώς σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην Προκήρυξη δε λαμβάνεται υπόψη και επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.»   

Ενημερώθηκαν προς τούτο όλοι οι παριστάμενοι, καθώς και ο παριστάμενος κ. Διακουμής Χρήστος, 

ως εκπρόσωπος της εταιρείας Auditale # audiobooks ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ, ο οποίος δεν αντέλεξε 

και αποχώρησε από τη συνεδρίαση. Η Επιτροπή δεν αποσφράγισε την προσφορά και επιφυλάχθηκε 

για τις κατά νόμον περαιτέρω ενέργειές της. 

Αρχικά, όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν και υπογράφηκαν εξωτερικά από τα μέλη της Επιτροπής, 

παρουσία των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων για το σκοπό αυτό των υποψηφίων,  που υπέβαλαν 

προσφορά. Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ως 

εξής:  

 1. EΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε.   

Στη συνεδρίαση παρέστη η εκπρόσωπος του υποψήφιου αναδόχου κ. Μαρδάκη Πανωραία (ΑΔΤ. Σ 

648067/16.01.1998 του Τ.Α. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ), δυνάμει υποβληθείσας εξουσιοδότησης. Η 

Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του υποψήφιου αναδόχου και διαπίστωσε την 

ύπαρξη τριών ανεξάρτητων σφραγισμένων φακέλων με την ένδειξη: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

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

Οι υπό-φάκελοι αριθμήθηκαν και μονογράφτηκαν από τα μέλη της Επιτροπής.   
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τον υπο-φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο 

οποίος περιείχε δύο αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο). Κάθε δικαιολογητικό του 

σχετικού υπο-φακέλου με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ έλαβε μονογραφή κατά φύλλο. Κατά τον έλεγχο 

των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας «EΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε.» η 

Επιτροπή διαπίστωσε: α) την ύπαρξη Εγγυητικής Επιστολής της Εθνικής Τράπεζας, υπ’ 

αρ.104/706968-5, για Ευρώ 645,16 και λήξη 30.11.2017 και β) ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των 

οριζομένων  στα άρθρα 9, 10  της Προκήρυξης.     

Συνεχίζοντας, η Επιτροπή αποσφράγισε τον υπο-φάκελο της τεχνικής προσφοράς, μονόγραψε κάθε 

δικαιολογητικό, έγγραφο και CD δείγματος  του σχετικού υπο-φακέλου με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

ανά φύλλο και διαπίστωσε ότι αυτός ήταν πλήρης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 11 της 

Προκήρυξης. 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς φυλάχτηκε για να διαβιβαστεί σφραγισμένος στο Τμήμα 

Διαγωνισμών και Συμβάσεων της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ.   

 2. DRASIS CAMP- ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.   

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι εκπρόσωποι του υποψήφιου αναδόχου κ. Κούτσικος Ιωάννης (ΑΔΤ. 

Χ815291) και κ. Παναγιωτοπούλου Αγάθη (ΑΔΤ. ΑΑ  014563), δυνάμει υποβληθείσας 

εξουσιοδότησης. Η Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και διαπίστωσε την ύπαρξη 

τριών ανεξάρτητων σφραγισμένων φακέλων με την ένδειξη: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

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

Οι φάκελοι αριθμήθηκαν και έλαβαν μονογραφή από τα μέλη της Επιτροπής.  

Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τον υπο-φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο 

οποίος περιείχε δύο αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο). Κάθε δικαιολογητικό του 

σχετικού υπο-φακέλου με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ έλαβε μονογραφή κατά φύλλο. 

Πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας DRASIS CAMP- 

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.  και η Επιτροπή διαπίστωσε: α) την ύπαρξη Εγγυητικής Επιστολής της 

Τράπεζας ALPHA BANK, υπ’ αρ. GRA023393 / 08.03.2017, για Ευρώ 645,16 και λήξη, μέχρι της 

επιστροφής της από το Ι.Ε.Π. και β) ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των οριζομένων στα άρθρα 9 

και 10 της Προκήρυξης.    

 Συνεχίζοντας, η Επιτροπή αποσφράγισε τον υπο-φάκελο της τεχνικής προσφοράς, μονόγραψε κάθε 

δικαιολογητικό, έγγραφο και CD δείγματος  του σχετικού υπο-φακέλου με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

ανά φύλλο και διαπίστωσε ότι αυτός ήταν πλήρης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 11 της 

Προκήρυξης.  

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς φυλάχτηκε για να διαβιβαστεί σφραγισμένος στο Τμήμα 

Διαγωνισμών και Συμβάσεων της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ.   

 3. EXPERTS IT INTEGRATED SOLUTIONS MON. I. K. E.  

Στη συνεδρίαση παρέστη ο εκπρόσωπος του υποψήφιου αναδόχου κ. Βελούδος Ιωάννης (ΑΔΤ. ΑΗ 

632529), δυνάμει υποβληθείσας εξουσιοδότησης. Η Επιτροπή αποσφράγισε το «ΦΑΚΕΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και διαπίστωσε την ύπαρξη τριών ανεξάρτητων σφραγισμένων φακέλων με την 

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

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι φάκελοι αριθμήθηκαν και έλαβαν μονογραφή από τα 

μέλη της Επιτροπής.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τον υπο-φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος 

περιείχε ένα αντίτυπο με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ. Κάθε δικαιολογητικό του σχετικού υπο-φακέλου 
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με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ έλαβε μονογραφή κατά φύλλο. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει στον 

σχετικό υπο-φάκελο άλλο αντίτυπο και δη το ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. 

Πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας EXPERTS IT 

INTEGRATED SOLUTIONS MON. I.K.E. στο αντίτυπο με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και η Επιτροπή 

διαπίστωσε την ύπαρξη Εγγυητικής Επιστολής της Τράπεζας Eurobank, υπ’ αρ. 8002034407 / 

09.03.2017, για Ευρώ 645,16 και λήξη 15.10.2017. Για τις προϋποθέσεις των οριζομένων στο άρθρο 

9 της Προκήρυξης και δη, ως προς την έλλειψη του αντιτύπου ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ, η Επιτροπή 

επιφυλάχθηκε. 

Συνεχίζοντας, η Επιτροπή αποσφράγισε τον υπο-φάκελο της τεχνικής προσφοράς, μονόγραψε κάθε 

δικαιολογητικό, έγγραφο και CD δείγματος  του σχετικού υπο-φακέλου με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

ανά φύλλο και διαπίστωσε ότι αυτός ήταν πλήρης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 11 της 

Προκήρυξης.  

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς φυλάχτηκε για να διαβιβαστεί σφραγισμένος στο Τμήμα 

Διαγωνισμών και Συμβάσεων της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ.   

 4. Σ. ΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ ε.ε / AKTIS avteam 

Στη συνεδρίαση παρευρέθη η κατά δήλωση της, νόμιμη εκπρόσωπος της ανωτέρω εταιρείας, κ. 

Αγγέλου Σταματίνα (ΑΔΤ. Ρ 033586/13.04.1993 Παραρτ. Ασφαλείας Ν. Ερυθραίας), καθόσον για την 

παράσταση της  στο στάδιο της αποσφράγισης των προσφορών προσκόμισε καταστατικό της 

εταιρείας, από το οποίο δεν προέκυπτε επικαιροποιημένη εκπροσώπηση της εταιρείας. Ωστόσο, 

στο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, επισυνάπτεται το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), στη σελίδα 4 του οποίου, αναγράφεται ως 

αρμόδια η κ. Σταματίνα Αγγέλου, τα στοιχεία της οποίας ταυτοποιούνται με το ως άνω ΑΔΤ της. Η 

Επιτροπή αποσφράγισε τον «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και διαπίστωσε την ύπαρξη τεσσάρων 

ανεξάρτητων σφραγισμένων φακέλων με την ένδειξη: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΗΧΗΤΙΚΑ 

ΑΡΧΕΙΑ & INDEX» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι φάκελοι αριθμήθηκαν και 

μονογράφτηκαν από τα μέλη της Επιτροπής.   

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τον υπο-φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος 

περιείχε ένα αντίτυπο με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ. Κάθε δικαιολογητικό του σχετικού υπο-φακέλου 

με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ έλαβε μονογραφή κατά φύλλο. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει στον 

σχετικό υπο-φάκελο άλλο αντίτυπο και δη το ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ.  

Πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας «Σ. ΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ ε.ε 

/ AKTIS avteam» στο αντίτυπο με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και η Επιτροπή διαπίστωσε την ύπαρξη 

Εγγυητικής Επιστολής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  υπ’ αρ. 739973 / 09.03.2017, για 

Ευρώ 645,16 και λήξη, μέχρι της επιστροφής της από το Ι.Ε.Π. Για τις προϋποθέσεις των οριζομένων 

στο άρθρο 9 της Προκήρυξης και δη, ως προς την έλλειψη του αντιτύπου ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ, η Επιτροπή 

επιφυλάχθηκε σχετικά.  

Συνεχίζοντας τη διαδικασία, η Επιτροπή, αποσφράγισε τον υπο-φάκελο της τεχνικής προσφοράς, 

και διαπίστωσε ότι εμπεριείχε μόνο το αντίτυπο με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ. Κάθε δικαιολογητικό 

του σχετικού υπο-φακέλου με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ έλαβε μονογραφή κατά φύλλο. 

Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει στον σχετικό υπο-φάκελο άλλο αντίτυπο και δη το ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. 

Επίσης, στον φάκελο αυτόν δεν εμπεριέχονται τα CD  δείγματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 11 της προκήρυξης, τα οποία εμπεριέχονται σε τέταρτο σφραγισμένο φάκελο με φυσαλίδες 

και την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΗΧΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ & INDEX».  Ωστόσο, όταν η 

ΑΔΑ: ΨΒΔΝΟΞΛΔ-ΗΦΔ



Σελ. 6 από 13. 

Επιτροπή άνοιξε τον τέταρτο φάκελο, ο οποίος περιείχε δύο τεμάχια– CD  (δείγμα), διαπίστωσε ότι 

δεν αναγράφεται ποιο είναι το πρωτότυπο και ποιο είναι το αντίγραφο. Η Επιτροπή  επιφυλάχθηκε 

σχετικά.   

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς φυλάχτηκε για να διαβιβαστεί σφραγισμένος στο Τμήμα 

Διαγωνισμών και Συμβάσεων της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ.   

Πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, η Επιτροπή επέτρεψε στους παρευρισκομένους 

εκπροσώπους των υποψηφίων αναδόχων να ελέγξουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής, καθώς και τους φακέλους για την τεχνική προσφορά. Μετά τους σχετικούς ελέγχους οι 

παριστάμενοι εκ μέρους των υποψηφίων αναδόχων αποχώρησαν, χωρίς να διατυπώσουν 

οιαδήποτε επιφύλαξη, ως προς την τηρηθείσα διαδικασία. 

Η Επιτροπή στη συνέχεια μελέτησε προσεκτικά τους φακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής και της 

τεχνικής προσφοράς και αποφάσισε ομόφωνα να αποστείλει αίτημα Γνωμοδότησης προς το 

Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης του ΙΕΠ, για τα εξής ζητήματα, προκειμένου η Επιτροπή να 

προβεί στις περαιτέρω νόμιμες ενέργειές της σχετικά με την περαιτέρω συμμετοχή τους στη 

διαγωνιστική διαδικασία. Συγκεκριμένα, αποφασίζει και συντάσσει ερώτημα, ως κατωτέρω :  

1. Η Εταιρεία Σ. ΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ ε.ε / AKTIS avteam:    

α) δεν κατέθεσε σε αντίγραφο τον υπο-φάκελο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,   

β) δεν κατέθεσε σε αντίγραφο τον υπο-φάκελο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»,   

γ) τα CD του δείγματος, προσκομίστηκαν σε τέταρτο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΗΧΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ & INDEX» και διαπιστώθηκε ότι δεν 

αναγράφονται σε αυτά η λέξη «πρωτότυπο» και «αντίγραφο»,  

2. Η Εταιρεία EXPERTS IT INTEGRATED SOLUTIONS MON. I. K. E. δεν κατέθεσε σε αντίγραφο, 

τον υπο-φάκελο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  

Στο σημείο αυτό και ώρα 16:00, η Επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της, προκειμένου να λάβει 

γνωμοδότηση από το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης του ΙΕΠ επί των ανωτέρω 

ζητημάτων».  

 
«ΠΡΑΞΗ 2/23.03.2017 

Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00, στα γραφεία του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) επί της οδού Τσόχα 36, στον τέταρτο όροφο, συνεδρίασε η 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών του I.Ε.Π.,  η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 

10/02.03.2017 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα 

«Διαύγεια» με την υπ. αρ. πρωτ. 1549/09.03.2017 Απόφαση του Αντιπροέδρου του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 

ΩΨ8ΩΟΞΛΔ-ΧΟΕ), με Πρόεδρο την κ. Ασπασία Οικονόμου, Σύμβουλο Γ΄ του Ι.Ε.Π.      

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος, μετά από πρόσκληση, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, κ. Ελένη 

Καραγιάννη, Εισηγήτρια του Ι.Ε.Π. και κ. Νικόλαος Ράπτης, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.  

Χρέη γραμματέως άσκησε η κ. Αλεξάνδρα Κιμισκίδου, υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 

Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του Ι.Ε.Π. 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Συνέχεια Εργασιών Αποσφράγισης προσφορών (ελέγχου πληρότητας ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

και Υπο-φακέλων ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) των 
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συμμετεχόντων στον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 1140/22.02.2017 (Α.Δ.Α.: ΩΩΡΕΟΞΛΔ-

8ΛΘ) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την επιλογή 

αναδόχου υλοποίησης του έργου: «Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ακουστικού Υλικού για μαθητές με 

δυσκολίες Πρόσβασης στο οπτικό έντυπο υλικό (Προβλήματα όρασης, μαθησιακές δυσκολίες, 

αναγνωστικές δυσκολίες) της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου 

Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού-Οριζόντια Πράξη», του Υποέργου 7 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, προϋπολογισμένης δαπάνης μέχρι του ποσού των 32.258,06 ευρώ 

(τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών), μη συμπεριλαμβανομένου 

του αναλογούντος ΦΠΑ και 40.000 ευρώ (σαράντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%, κατόπιν της χορήγησης της από 22.03.2017 γνωμοδότησης του Αυτοτελούς Τμήματος 

Νομικής Υποστήριξης του Ι.Ε.Π., υπογεγραμμένη από το Νομικό Σύμβουλο της Πράξης κ. 

Κωνσταντίνο Κονδυλογιάννη.  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, άρχισε η συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης. 

 Η κ. Πρόεδρος, αφού πήρε το λόγο, ανέγνωσε το κείμενο της από 22.03.2017 γνωμοδότησης του 

Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης του Ι.Ε.Π., υπογεγραμμένη από το Νομικό Σύμβουλο 

της Πράξης κ. Κωνσταντίνο Κονδυλογιάννη, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό ως 

κατωτέρω: 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

Για την Πράξη «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού 

Υλικού - Οριζόντια Πράξη» 

Σε απάντηση του από 14/3/2017 ερωτήματός σας η γνώμη μας είναι η εξής: 
 

Με το αίτημα περί γνωμοδότησής του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης του 

Ι.Ε.Π. η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της Αποσφράγισης των 

προσφορών (έλεγχος δικαιολογητικών – πληρότητα φακέλου τεχνικής προσφοράς) των υποψηφίων 

αναδόχων στο Συνοπτικό Διαγωνισμό (Αρ. Διακήρυξης 01/2017) «Ανάπτυξη Προσβάσιμου 

Ακουστικού Υλικού για μαθητές με δυσκολίες πρόσβασης στο οπτικό έντυπο υλικό (Προβλήματα 

όρασης, μαθησιακές δυσκολίες, αναγνωστικές δυσκολίες) της Πράξης ¨Καθολικός Σχεδιασμός και 

Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού - Οριζόντια Πράξη  διαπιστώθηκε 

έλλειψη στις εταιρείες 1) Σ. ΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ ε.ε. /ΑΚΤΙS avteam ότι α) δεν κατέθεσε σε αντίγραφο τον 

υπο-φάκελο «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», β) δεν κατέθεσε σε αντίγραφο τον υπο-

φάκελο «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», γ) τα CD του δείγματος προσκομίστηκαν σε τέταρτο 

σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη Τεχνική Προσφορά και διαπιστώθηκε ότι δεν αναγράφεται η 

λέξη «πρωτότυπο και αντίγραφο», 2) EXPERTS IT INTEGRATED SOLUTIONS MON. I.K.E. δεν κατέθεσε 

σε αντίγραφο, τον υπο-φάκελο «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής». 

Όσον αφορά τις επισημάνσεις της Επιτροπής σας για την έλλειψη αντιγράφου του 

υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου Σ. ΑΓΓΕΛΟΥ & 

ΣΙΑ ε.ε. /ΑΚΤΙS avteam όσο και του υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής του υποψηφίου 

EXPERTS IT INTEGRATED SOLUTIONS MON. I.K.E., σας παραθέτουμε τα κατωτέρω:  

α) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική Πρόσκληση, σελ. 9 παράγραφος 9 «Περιεχόμενα 

Προσφοράς», «οι Προσφορές κατατίθενται επί ποινή αποκλεισμού μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο 
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φάκελο, σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο…. Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς 

πρέπει να εμπεριέχονται τρεις σφραγισμένοι επιμέρους με τις ενδείξεις: α) Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής (σε ξεχωριστό σφραγισμένο υπο-φάκελο με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 

β) Τεχνική Προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο υπο-φάκελο με ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

…». 

β)  Σύμφωνα με το άρθρο 102 Ν. 4412/2016  για τη Συμπλήρωση - αποσαφήνιση 

πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) ορίζονται τα εξής: 

«1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να 

συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 

αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από 

τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

 2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και 

των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των 

εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν 

έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, 

πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α` 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της 

δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με 

νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το 

πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση  

ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.  

3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 

οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού 

φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.  

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε 

εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που 

έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 

πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να 

θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της 

προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη 

προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του 

από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς».  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ήτοι τον σαφή μεν όρο της σχετικής Προκήρυξης για την 

υποχρέωση υποβολής, επί ποινή αποκλεισμού, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ των υπο –φακέλων, εν προκειμένω, 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», αλλά και της δυνητικής ευχέρειας 

της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή 

τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 

υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία δυνάμει των ως άνω οριζομένων στο άρθρο 102 του ν. 

4412/2016, βάσει των οποίων συντάχθηκε η σχετική Προκήρυξη, καθώς και του γεγονότος ότι το 

ΑΔΑ: ΨΒΔΝΟΞΛΔ-ΗΦΔ
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ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ των υπόψη υπο-φακέλων έχει υποβληθεί από τους υποψηφίους, η έλλειψη του 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ αυτών στο στάδιο αυτό της διαγωνιστικής διαδικασίας, κατά την άποψή μας, δεν 

συνιστά λόγο αποκλεισμού του διαγωνιζομένου (βλ. ΣΤΕ ΕΑ 1260/2008) και δεν «έχει ως 

αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς» ούτε «προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές» σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 102 του ν. 4412/2016, καθόσον το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ είναι ούτως ή άλλως «επικρατέστερο του 

άλλου αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους» (βλ. σελ 9, άρθρο 9 της σχετικής 

Προκήρυξης) και δεν υφίσταται κίνδυνος αλλοιώσεως των προσφορών με την εκ των υστέρων 

υποβολή του ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ, στο πλαίσιο των οριζομένων του άρθρου 102 του ν. 4412/2016.  

Αντίθετη άποψη, εκτιμούμε θα προσέκρουε στην αρχή της αναλογικότητας μεταξύ του 

επιδιωκόμενου σκοπού και του επιβαλλόμενου μέτρου της απόρριψης της προσφοράς των 

υποψηφίων καθώς και στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος με την παραμονή όσον τον 

δυνατόν περισσότερων διαγωνιζομένων, προκειμένου να υπάρχει ο ανταγωνισμός, που θα 

εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την αναθέτουσα αρχή. 

Επομένως, θεωρούμε ότι η Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην στο άρθρο 

102 του ν.4412/2016 και τα προβλεπόμενα στο άρθρου 14 και δη στην παράγραφο 1 της σελ. 18 

της Προκήρυξης,  να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία 

δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς 

της σχετικής πρόσκλησης, όπως υποβάλλουν το ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, με ρητή μνεία της ποινής 

αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού σε περίπτωση μη προσκόμισής του. 

Επισημαίνεται ότι «Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους 

προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται 

υπόψη.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και ως εκ 

τούτου θα πρέπει να κληθούν και οι δύο ως άνω υποψήφιοι για την υποβολή του αντίστοιχου 

ελλείποντος ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ. 

Σε ό,τι αφορά τα αναφερόμενα στο ερώτημά σας για τα cd του δείγματος του υποψηφίου Σ. 

ΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ ε.ε. /ΑΚΤΙS avteam, τα οποία υποβλήθηκαν σε έτερο κλειστό φάκελο με την 

αναγραφή «Τεχνική Προσφορά», το στοιχείο αυτό και μόνο δεν συνιστά, κατά τη γνώμη μας, λόγο 

αποκλεισμού του υποψηφίου από τη διαγωνιστική διαδικασία, καθόσον, αφενός δεν αλλοιώνεται 

η προσφορά του, αφετέρου δεν «προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη 

προσφορά σε σχέση με τις λοιπές», με την προϋπόθεση της παροχής εκ μέρους του υποψηφίου 

διευκρίνισης και αναγραφής του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ και ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ στα εν λόγο ήδη υποβληθέντα cd 

του δείγματος σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία.  

Συνολικά, στο πλαίσιο των οριζομένων του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και σε συνδυασμό 

με τα αναφερόμενα ανωτέρω για την υποβολή των ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, κρίνεται σκόπιμο όπως η 

Επιτροπή καλέσει, σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, σε ταχθείσα ως άνω προθεσμία, τους 

υποψηφίους να προσκομίσουν τους φακέλους με τα αντίστοιχα ελλείποντα ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ, 

επιπρόσθετα δε για τον εν λόγο υποψήφιο όπως διευκρινίσει και  

αναγράψει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και το ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ στα προσκομισθέντα ήδη cd του δείγματος. Η 

επιτροπή θα πρέπει να κοινοποιήσει τη σχετική πρόσκληση σε όλους ανεξαιρέτως τους 

υποψήφιους που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, προκειμένου να παραστούν, νομίμως 

εξουσιοδοτημένοι, ενώπιων της και να λάβει χώρα η σχετική διαδικασία. 

 Κων/νος Κλ. Κονδυλογιάννης, 

Νομικός Σύμβουλος 

της Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης “Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου 

Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού - Οριζόντια Πράξη” 
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Τα μέλη της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην ανωτέρω Γνωμοδότηση, 

αποφασίζουν να αποστείλουν σχετική Πρόσκληση στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, δια του 

Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π., ως κατωτέρω: 

Προς τους συμμετέχοντες στον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 1140/22.02.2017 (Α.Δ.Α.: 

ΩΩΡΕΟΞΛΔ-8ΛΘ) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την 

επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου: «Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ακουστικού Υλικού για 

μαθητές με δυσκολίες Πρόσβασης στο οπτικό έντυπο υλικό (Προβλήματα όρασης, μαθησιακές 

δυσκολίες, αναγνωστικές δυσκολίες) της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη 

Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού-Οριζόντια Πράξη», του Υποέργου 7 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, προϋπολογισμένης δαπάνης μέχρι του ποσού των 

32.258,06 ευρώ (τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών), μη 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και 40.000 ευρώ (σαράντα χιλιάδων ευρώ) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών του Ι.Ε.Π., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 και δη, στην 

παράγραφο 1 της σελ. 18 της ως άνω Προκήρυξης καλεί: 

Α) την υποψήφια Εταιρεία Σ. ΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ ε.ε / AKTIS avteam, όπως καταθέσει: 

 σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Συμπληρωματικά έγγραφα ή δικαιολογητικά για 

τον Υπο-Φάκελο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» -ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ αντίτυπο 

του υποβληθέντος ήδη στον Υπο-φάκελο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ αντιτύπου, με την υπ΄ αρ. πρωτ. ΙΕΠ: 1580/10.03.2017 προσφορά. 

 σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Συμπληρωματικά έγγραφα ή δικαιολογητικά για 

τον Υπο-φάκελο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» -ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ αντίτυπο του 

υποβληθέντος ήδη στον Υπο-φάκελο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ 

αντιτύπου, με την υπ΄ αρ. πρωτ. ΙΕΠ: 1580/10.03.2017 προσφορά. 

Β) την υποψήφια Εταιρεία EXPERTS IT INTEGRATED SOLUTIONS MON. I. K. E., όπως καταθέσει: 

 σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Συμπληρωματικά έγγραφα ή δικαιολογητικά για 

τον Υπο-φάκελο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» -ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ αντίτυπο 

του υποβληθέντος ήδη στον Υπο-φάκελο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ αντιτύπου, με την υπ΄ αρ. πρωτ. ΙΕΠ: 1578/10.03.2017 προσφορά. 

Η κατάθεση των ανωτέρω ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ αντιτύπων των υποβληθέντων ήδη ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ 

αντιτύπων θα γίνει έως την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 και ώρα 12:00, στο γραφείο του  

Πρωτοκόλλου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής επί της οδού Τσόχα 36, στην Αθήνα, στον 

έβδομο όροφο, σε σφραγισμένους ως άνω φακέλους. 

Προσκομισθέντα ήδη ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ, μετά την αποσφράγιση της 13.03.2017 και μέχρι την 

κοινοποίηση της παρούσας στους υποψηφίους δεν λαμβάνονται υπόψη και ως εκ τούτου 

απαιτείται  επανυποβολή.   

Επισημαίνεται ότι, οι ανωτέρω υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ αντίτυπα, επί 

ποινής αποκλεισμού από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία. 
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Η αποσφράγιση των υποβληθέντων ως άνω φακέλων από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών 

του Ι.Ε.Π. θα γίνει την ίδια ημέρα Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 και ώρα 12:15, στα γραφεία του Ι.Ε.Π., 

επί της ως άνω διεύθυνσης, στον τέταρτο όροφο.  

Γ) Όλοι οι συμμετέχοντες υποψήφιοι, που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα την προσφορά τους 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω Προκήρυξη, δύναται να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση 

της Επιτροπής την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, δια των νομίμων εκπροσώπων 

τους». 

«ΠΡΑΞΗ 3/05.04.2017  

Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα Τετάρτη 05 Απριλίου 2017 και ώρα 12:15, στα γραφεία του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) επί της οδού Τσόχα 36, στον τέταρτο όροφο, συνεδρίασε η 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών του I.Ε.Π., η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 

10/02.03.2017 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα 

«Διαύγεια» με την υπ. αρ. πρωτ. 1549/09.03.2017 Απόφαση του Αντιπροέδρου του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 

ΩΨ8ΩΟΞΛΔ-ΧΟΕ), με Πρόεδρο την κ. Ασπασία Οικονόμου, Σύμβουλο Γ΄ του Ι.Ε.Π.      

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος, μετά από Πρόσκληση, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, κ. Ελένη 

Καραγιάννη, Εισηγήτρια του Ι.Ε.Π. και κ. Νικόλαος Ράπτης, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.   

Χρέη γραμματέως άσκησε η κ. Αλεξάνδρα Κιμισκίδου, υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 

Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του Ι.Ε.Π. 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Αποσφράγιση Συμπληρωματικών εγγράφων ή δικαιολογητικών - ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ αντιτύπων 

(Έλεγχος πληρότητας Υπο-φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς) 

συμμετεχόντων στον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 1140/22.02.2017 (Α.Δ.Α.: ΩΩΡΕΟΞΛΔ-

8ΛΘ) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης  σχέσης ποιότητας-τιμής, για την επιλογή 

αναδόχου υλοποίησης του έργου: «Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ακουστικού Υλικού για μαθητές με 

δυσκολίες Πρόσβασης στο οπτικό έντυπο υλικό (Προβλήματα όρασης, μαθησιακές δυσκολίες, 

αναγνωστικές δυσκολίες) της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου 

Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού-Οριζόντια Πράξη», του Υποέργου 7 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, προϋπολογισμένης δαπάνης μέχρι του ποσού των 32.258,06 ευρώ 

(τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών), μη συμπεριλαμβανομένου 

του αναλογούντος ΦΠΑ και 40.000 ευρώ (σαράντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%, σε συνέχεια του υπ ’αριθ. 1/13.03.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, 

της από 22/03/2017 Γνωμοδότησης του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης Ι.Ε.Π., του 

υπ’ αριθ. 2/23.03.2017 Πρακτικού της ανωτέρω Επιτροπής και της υπ΄ αρ. πρωτ. 2020/27.03.2017 

Πρόσκλησης του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π., για κατάθεση συμπληρωματικών εγγράφων ή δικαιολογητικών - 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ αντιτύπων και αποσφράγιση αυτών. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Επιτροπή προχώρησε τις εργασίες της. Η Πρόεδρος έλαβε τον λόγο 

και ενημέρωσε τους παρισταμένους ότι μετά την υπ΄ αρ. πρωτ. 2020/27.03.2017 Πρόσκληση του 

Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. για κατάθεση συμπληρωματικών ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 
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αντιτύπων και αποσφράγιση αυτών, κατατέθηκαν εμπροθέσμως και προσηκόντως Φάκελοι από τις 

εταιρείες Σ. ΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ ε.ε / AKTIS avteam (Α.Π. ΙΕΠ: 2247/05.04.2017) και EXPERTS IT 

INTEGRATED SOLUTIONS MON. I.K.E.(Α.Π. ΙΕΠ: 2256/05.04.2017), οι οποίοι διαβιβάστηκαν στην 

Επιτροπή, με το υπ΄ αρ. πρωτ. 2259/05.04.2017  έγγραφο του παραπάνω Τμήματος.  

Στη συνεδρίαση παρέστησαν εκπρόσωποι (μόνο)των ανωτέρω εταιρειών. 

Αρχικά, οι φάκελοι μονογράφτηκαν εξωτερικά από τα μέλη της Επιτροπής, παρουσία των 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των υποψηφίων, που υπέβαλαν προσφορά. Κατόπιν αυτών, η 

Επιτροπή προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ως εξής:  

 1. Σ. ΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ ε.ε / AKTIS avteam 

Στη συνεδρίαση παρευρέθη η νόμιμη εκπρόσωπος της ανωτέρω εταιρείας, κ. Αγγέλου Σταματίνα 

(ΑΔΤ. Ρ 033586/13.04.1993 Παραρτ. Ασφαλείας Ν. Ερυθραίας). Η Επιτροπή αποσφράγισε τον 

φάκελο με την ένδειξη «Συμπληρωματικά έγγραφα ή δικαιολογητικά για τον Υπο-Φάκελο 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»-ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ αντίτυπο του υποβληθέντος ήδη στον 

Υπο-φάκελο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ αντιτύπου, με την υπ΄ αρ. 

πρωτ. ΙΕΠ: 1580/10.03.2017 προσφορά», έλεγξε  την πληρότητα αυτού και διαπίστωσε ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις των οριζομένων  στα άρθρα 9, 10  της Προκήρυξης. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο με την ένδειξη «Συμπληρωματικά έγγραφα ή 

δικαιολογητικά για τον Υπο-φάκελο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»-ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ αντίτυπο 

του υποβληθέντος ήδη στον Υπο-φάκελο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ 

αντιτύπου, με την υπ΄ αρ. πρωτ. ΙΕΠ: 1580/10.03.2017 προσφορά», έλεγξε την πληρότητα αυτού και 

διαπίστωσε ότι αυτός ήταν πλήρης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 11 της Προκήρυξης.  

 2. EXPERTS IT INTEGRATED SOLUTIONS MON. I. K. E.  

Στη συνεδρίαση παρέστη ο εκπρόσωπος του υποψήφιου αναδόχου κ. Βελούδος Ιωάννης (ΑΔΤ. ΑΗ 

632529), δυνάμει υποβληθείσας εξουσιοδότησης. Η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο με την 

ένδειξη «Συμπληρωματικά έγγραφα ή δικαιολογητικά για τον Υπο-φάκελο «ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» -ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ αντίτυπο του υποβληθέντος ήδη στον Υπο-

φάκελο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ αντιτύπου, με την υπ΄ αρ. 

πρωτ. ΙΕΠ: 1578/10.03.2017 προσφορά», έλεγξε την πληρότητα αυτού και διαπίστωσε ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις των οριζομένων στα άρθρα 9, 10  της Προκήρυξης.  

Στο σημείο αυτό οι εκπρόσωποι τω δύο εταιρειών αποχώρησαν και συνεδρίασε η Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμών, η οποία αποφάσισε, ομόφωνα, να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο 

του Ι.Ε.Π., όπως εγκρίνει τα Πρακτικά 1/13.03.2017, 2/23.03.2017 και 3/05.04.2017 της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών σύμφωνα με τα οποία, η ως άνω Επιτροπή εισηγείται:  

α) τη συμμετοχή των κάτωθι εταιρειών στην επόμενη φάση του ως άνω διαγωνισμού (Έλεγχος 

και Αξιολόγηση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ):  

 EΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε.  

 EXPERTS IT INTEGRATED SOLUTIONS MON. I. K. E.  

 Σ. ΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ ε.ε / AKTIS avteam  

 DRASIS CAMP- ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.  

β) τον αποκλεισμό της εταιρείας Auditale # audiobooks ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ, καθόσον 

υποβλήθηκε εκπρόθεσμα η προσφορά της και ως εκ τούτου κρίνεται μη κανονική. 
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Κατά της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. χωρεί ένσταση ή προδικαστική 

προσφυγή, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 17 της Προκήρυξης (Α.Δ.Α.: ΩΩΡΕΟΞΛΔ-8ΛΘ).  

Στο σημείο αυτό και ώρα 14:00 έληξε η συνεδρίαση». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα Πρακτικά 1/13-03-2017, 2/23-03-

2017 και 3/05-04-2017 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών σχετικά με την 

αποσφράγιση προσφορών του υπ’ αρ. πρωτ. 1140/22-02-2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού 

(Αρ. Διακήρυξης 01/2017) «Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ακουστικού Υλικού για μαθητές με 

δυσκολίες πρόσβασης στο οπτικό έντυπο υλικό (προβλήματα όρασης, μαθησιακές 

δυσκολίες, αναγνωστικές δυσκολίες)» της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη 

Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», ομόφωνα, αποφασίζει: 

α) τη συμμετοχή των κάτωθι εταιρειών στην επόμενη φάση του ως άνω διαγωνισμού 

(Έλεγχος και Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών):  

 EΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε.  

 EXPERTS IT INTEGRATED SOLUTIONS MON. I. K. E.  

 Σ. ΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ ε.ε / AKTIS avteam  

 DRASIS CAMP- ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.  

β) τον αποκλεισμό της εταιρείας Auditale # audiobooks ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ, 

καθόσον υποβλήθηκε εκπρόθεσμα η προσφορά της και ως εκ τούτου κρίνεται μη 

κανονική. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 12:00, 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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