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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 779/31-01-2019 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 4/31-01-2019 

Σήμερα 31 Ιανουαρίου 2019, 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.: Αλιβίζος Σοφός, Ελένη 

Τσίκιζα και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Ιωάννης Ρουσσάκης και Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη. 

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

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 3/16-1-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

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

πρωτ. 13515/12.12.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004245996,ΑΔΑ:6Κ00ΟΞΛΔ-ΟΜ9) 

Συνοπτικό Διαγωνισμό- (Αρ. Διακήρυξης: 12/2018) 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευανθία-Μαρίνα 

Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς 

έγκριση το υπ’ αρ. 3/16-1-2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π. 725/29.01.2019), Πρακτικό της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων, το 

οποίο αφορά τον υπ’ αρ. πρωτ. 13515/12.12.2018 Συνοπτικό Διαγωνισμό-(Αρ. Διακήρυξης: 

12/2018) 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, (αρ. πρωτ.: 292/30-

01-2019): 
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«ΠΡΑΞΗ 3/16-1-2019 

 
 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 

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 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. και η κ. Μαρία Γελαστοπούλου, Σύμβουλος Β’. 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: 

Την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων αναδόχων 

που συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό υπ’ αριθ. 12/2018 και με αρ. πρωτ. 13515/20-12-2018 

(ΑΔΑ: 6Κ00ΟΞΛΔ-ΟΜ9) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης των πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Με την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της επιτροπής, αφού έλαβε το λόγο  

ενημέρωσε τα μέλη αυτής ότι το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής (ΙΕΠ) με την υπ’ αριθ. 12/2018 

διακήρυξη, προκήρυξε 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 επιμορφωτικού-

εκπαιδευτικού 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%. 

Π2: Υπηρεσίες υποτιτλισμού και απόδοσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα επιμορφωτικού-

εκπαιδευτικού 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 15.01.2019, ημέρα 

Τρίτη και ώρα: 15:00 ενώ η ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού έχει οριστεί η 16η.01.2019, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. 
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Εντός της ανωτέρω χρονικής προθεσμίας υπέβαλε προσφορά μόνο το Σωματείο με την επωνυμία 

«Ελληνικό Ινστιτούτο Νοηματικής Γλώσσας», «Γέφυρες Επικοινωνίας», η οποία κατατέθηκε κατά τα 

οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη, στη Γραμματεία του Πρωτοκόλλου του Ι.Ε.Π. την 15η-1-2019 και 

ώρα 14:45, με αριθμό καταχώρισης εισερχομένου εγγράφου 355, 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 έθεσαν τις μονογραφές επί του φακέλου και εν 

συνεχεία αποσφράγισε αυτός, διαπιστώνοντας 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 και διαπίστωσε ότι εντός 

αυτού υπήρχαν: α) το χωρίς ημεροχρονολογία τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), β) 

το υπ’ αριθμόν 42/17-12-2018 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. περί συγκρότησης αυτού σε σώμα, γ) 

το υπ’ αριθμόν 905/15-1-2019 πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αγωγής προσβολής αρχαιρεσιών 

σωματείων, εκδοθέν από την αρμόδια Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών, δ) το υπ’ αριθμόν 

81/15-1-2019 (ΣΕΙΡΑ Γ’ 1404163) πιστοποιητικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, εκδοθέν 

από την Α’ ΔΟΥ Αθηνών, ε) το υπ’ αριθμόν πρωτ. 14926/15-1-2019 αντίγραφο ποινικού μητρώου για 

γενική χρήση, εκδοθέν από την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών/ Τμήμα Ποινικού 

Μητρώου, εμφαίνον την ποινική κατάσταση του νομίμου εκπροσώπου του συμμετέχοντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία Σωματείου, στ) την υπ’ αριθ. πρωτ. 681/27-7-2018 βεβαίωση ασφαλιστικής 

ενημερότητας, εκδοθείσα από τον ΕΦΚΑ. 

Η Επιτροπή μονόγραψε κάθε φύλλο των ανωτέρω εγγράφων και προχώρησε στην επισκόπηση 

αυτών. 

Από προσεκτική μελέτη του ΤΕΥΔ, διεπίστωσε ότι αυτό, παρά τη σήμανση του με τη σφραγίδα 

του Σωματείου δεν έφερε χρονολογία έκδοσης αυτού, τόπο σύνταξης ως και την υπογραφή του 

δεσμεύοντος καταστατικού οργάνου για την υποβολή της οικείας προσφοράς. Πλέον των ανωτέρω 

ελαττωμάτων τα οποία επάγονται την ακυρότητα του εγγράφου, δεν είχε συνυποβληθεί η οικεία, 

απόφαση του καταστατικού οργάνου για την έγκριση συμμετοχής του Σωματείου στον 

προκηρυχθέντα διαγωνισμό και τον ορισμό του αντικλήτου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12.1 της 

προαναφερθείσας διακήρυξης. 

Ως εκ τούτου η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ανωτέρω πλημμέλειες των δικαιολογητικών συμμετοχής 

δεν μπορεί να θεραπευθούν κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, 

καθόσον, τυχόν συμπλήρωση των ελλείψεων του ΤΕΥΔ ως και προσκομιδής της απόφασης του 

υποψηφίου αναδόχου συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν ως συνέπεια την 

συμμόρφωση με τους όρους της οικείας διακήρυξης, γεγονός που αντιβαίνει στην παρ. 2 εδ. β’ της 

ως άνω διάταξης. Μετά δε την απόρριψη των δικαιολογητικών συμμετοχής παρέλκει η εξέταση και 

των φακέλων της τεχνικής και 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 

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 11:30 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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Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. 3/16-1-2019  Πρακτικό της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για 

τον υπ’ αρ. πρωτ. 13515/12.12.2018 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», ομόφωνα, αποφασίζει: α. τη ματαίωση της διαγωνιστικής 

διαδικασίας και β. την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:00, 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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