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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3291/15-04-2019
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 14/11-04-2019
Σήμερα 11 Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, 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.: Ιωάννης Ρουσσάκης, Ελένη
Τσίκιζα και Γεωργία Φέρμελη.
Απουσιάζουν οι κ.κ.: Αλιβίζος Σοφός 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 Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων για την ένσταση που υποβλήθηκε στο
πλαίσιο του υπ’ αρ. πρωτ. 913/04.02.2019 (ΑΔΑΜ:19PROC004411129, αρ. διακ.
02/2019) συνοπτικού διαγωνισμού
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. ΕυανθίαΜαρίνα Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, διαβιβάζει
προς έγκριση το υπ’ αρ. 1/10.04.2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π. 3080/10.04.2019) Πρακτικό
της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, για τον 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 (αρ. πρωτ.: 1033/1004-2019):
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο της Συνεδρίασης της 10 ης/04/2019
Στην Αθήνα σήμερα, την 10η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στην έδρα του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) επί της οδού Αν. Τσόχα 36 στην Αθήνα, συνεδρίασε η
Επιτροπή που συστήθηκε με την αριθμ. 1985/01-03-19 Απόφαση από το Τμήμα Προμηθειών και
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Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 91ΠΟΟΞΛΔ-9Κ7), δυνάμει της αριθμ. 08/28-02-2019 Πράξης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., προκειμένου να αξιολογήσει την ένσταση που υποβλήθηκε από
την κάτωθι υποψήφια εταιρεία, «OPENPEDIA Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και
αφορά στην με αριθμό πρωτ 913/04.02.2019 (ΑΔΑ:9ΨΕΖΟΞΛΔ-ΦΜΨ) συνοπτικό Διαγωνισμό
(επαναπροκήρυξη ) ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 02/2019 (ΑΔΑΜ:19PROC004411129) Παροχή Υπηρεσιών
Υποτιτλισμού και ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ της Πράξης «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ– ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ» Υποέργο 1 ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020»που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν οι:
1. Χρύσα Πετράκη, Δικηγόρος στο Ι.Ε.Π., ως Πρόεδρος,
2. Ειρήνη Κυριακίδη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος,
3. Βιολέττα Κωτσόγιαννη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος.
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής άσκησε η κ. Xριστίνα Μαλτέζου, αποσπασμένη διοικητική υπάλληλος
στο Ι.Ε.Π..
Κατόπιν διαπίστωσης της νόμιμης απαρτίας της Επιτροπής, αφού παρίστανται όλα τα μέλη της, η
Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες της.
Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τον με αριθμό πρωτ. 913/04.02.2019 (ΑΔΑ:9ΨΕΖΟΞΛΔ-ΦΜΨ) συνοπτικό Διαγωνισμό
(επαναπροκήρυξη) ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 02/2019 (ΑΔΑΜ:19PROC004411129) Παροχή Υπηρεσιών
Υποτιτλισμού και ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ της Πράξης «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ– ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ» Υποέργο 1
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020»που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
2. Την υπ΄ αριθμ. 08/28-02-2019 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. περί της «….ανάγκης
συγκρότησης συλλογικών οργάνων, που αφορούν στις διαδικασίες για πάσης φύσεως προμήθειες
αγαθών και υπηρεσιών από το Ι.Ε.Π., καθώς και στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων και
συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών του Ι.Ε.Π., βάσει του Ν. 4412/2016», σε συνέχεια της
οποία εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ.1985/01-03-19 Απόφαση από το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων
του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 91ΠΟΟΞΛΔ-9Κ7), με θέμα: «Απόφαση σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».
3. Την υπ’ αριθμ. 09/07-03-2019 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. βάσει της οποίας εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. η
συσταθείσα Επιτροπή με την με αρ. πρωτ. 2175/07-03-2019 απόφαση από το Τμήμα Προμηθειών και
Συμβάσεων του Ι.Ε.Π.,(ΑΔΑ: 6ΧΠΔΟΞΛΔ-ΓΞΡ), με θέμα « Απόφαση 2ης τροποποίησης της υπ’αρ.
πρωτ. 8717/21.12.2017 (ΑΔΑ: ΩΒΞΘΟΞΛΔ-ΨΟΘ) απόφασης συγκρότησης Επιτροπών του Ι.Ε.Π. για τις
ανάγκες της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού
υλικού» με MIS 5001313.
4. Το αριθμ. 12/28-03-2019 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 2798/02-04-2019
(ΑΔΑ: Ω21ΡΟΞΛΔ-ΨΩΟ) και με θέμα: «Έγκριση των υπ’ αρ. 10/08.03.2019 και 11/14.03.2019
Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων
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για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 913/04.02.2019 (ΑΔΑΜ:19PROC004411129, αρ. διακ. 02/2019) συνοπτικό
διαγωνισμό».
5. Την με αριθμ. εσωτ. πρωτ. 951/05-04-2019 διαβίβαση της Ένστασης της εταιρεία, «OPENPEDIA
Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», από το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων του
Ι.Ε.Π.
6. Την Ένσταση της εταιρεία, «OPENPEDIA Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» , η
οποία κατατέθηκε στο Ι.Ε.Π. έντυπα την 05η-04-2019 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 2947 και
ηλεκτρονικά την 08η-04-2019 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 2978.
7. Την με αριθμ. εσωτ. πρωτ. 960/08-04-2019 διαβίβαση της Ένστασης της εταιρείας «OPENPEDIA
Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» που στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, από το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π.
8. Ηλεκτρονικό Παράβολο υπέρ του Δημοσίου εκ ποσού 120,24€ και με Κωδικό 268214603959 0603
0031.
9. Τα κατατεθειμένα εντός του φακέλου δικαιολογητικά της ενιστάμενης εταιρίας.
Προβαίνει στην εξέταση και αξιολόγηση της ανωτέρω ένστασης.
Η από 05-04-2019 ένσταση της εταιρείας «OPENPEDIA Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική
Εταιρεία», ασκήθηκε εμπρόθεσμα, έχει δε κατατεθεί το ανωτέρω ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του
Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει και ως εκ τούτου κρίνεται
παραδεκτή και εξετάζεται περαιτέρω.
Συγκεκριμένα, η ανωτέρω υποψήφια εταιρεία ενίσταται και παραθέτει τις ακόλουθες αιτιάσεις: «…
Κατά της με αριθμό Πρωτοκόλλου 2798/02-04-2019 απόφασης του ΙΕΠ και της Πράξης 11/14-3-2019
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων - Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τον 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 του Διαγωνισμού
913/04.02.2019.
Σας υποβάλλουμε ένσταση κατά της αόριστης απόφασης για τους εξής λόγους: Το cd που
καταθέσαμε ήταν άρτιο, σύμφωνα με τα διαπιστωθέντα από την Επιτροπή και περιείχε τα δείγματα
που απαιτεί ο διαγωνισμός. Είχε γραφτεί σε επαγγελματικό cd-dvd recorder και είχε αναρτηθεί σε
υπηρεσία CLOUD, όπως αποδεικνύουμε με τις επισυναπτόμενες εικόνες, πολύ πριν τη διενέργεια
του διαγωνισμού. Γιατί η Επιτροπή το χαρακτηρίζει άρτιο και στη συνέχεια το χαρακτηρίζει κενό
περιεχομένου; Πως διαπίστωσε η Επιτροπή ότι το cd δεν περιείχε καμία εγγραφή; Γιατί δεν υπάρχει
στο πρακτικό της Επιτροπής η έκθεση του τεχνικού υπευθύνου που να τεκμηριώνει ότι το cd δεν
λειτουργεί; Σε ποιον υπολογιστή το δοκίμασε η Επιτροπή; Σε πόσους άλλους υπολογιστές το
δοκίμασε; Πως γνωρίζει η Επιτροπή ότι δεν ήταν χαλασμένο το cd-player του υπολογιστή; Γιατί δεν
αξιοποίησε τους υπερσυνδέσμους; Τι εννοεί η Επιτροπή όταν λέει ότι δεν διαπίστωσε απόπειρα
εγγραφής; Σε ποιον υπολογιστή η Επιτροπή εξέτασε τους υπερσυνδέσμους; Η ένδειξη error not found
υποδηλώνει ότι δεν πληκτρολόγησαν τον υπερσύνδεσμο σωστά και όχι ότι δεν υπάρχει το αρχείο.
(δείτε τις επισυναπτόμενες εικόνες).
Γιατί δεν μας κάλεσε η Επιτροπή να στείλουμε τους υπερσυνδέσμους με email έτσι ώστε πατώντας
τους να συνδεθούν; Πως γνωρίζουμε ότι δεν πληκτρολόγησαν τα μέλη της Επιτροπής λάθος τους
υπερσυνδέσμους; Ο νόμος 4412/2016 υποχρεώνει την Επιτροπή να μας καλέσει να διευκρινίσουμε
τις απορίες της. Αντί αυτού η Επιτροπή ακυρώνει το διαγωνισμό ένα μήνα μετά. Από πλευράς μας
ενημερωθήκαμε από τη Διαύγεια (αν και περιμέναμε ενημέρωση με e-mail μετά από την επικοινωνία
μας στις 22/03/2019 με το παρακάτω e-mail.…………………………………….
Βλέπε παρακάτω εικόνα: …………
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Πιο συγκεκριμένα:
Στο Απόσπασμα Πρακτικού 12/28-03-2019 με Αριθμό Πρωτοκόλλου: 2798/02-04- 2019 και Θέμα:
Έγκριση των υπ' αρ. 10/08.03.2019 και 11/14.03.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών, Προσκλήσεων - Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τον υπ' αρ. πρωτ. 913/04.02.2019
(ΑΔΑΜ:19ΡRΟCΟ04411129, αρ. διακ. 02/2019) συνοπτικό διαγωνισμό, διαπιστώσαμε τα εξής και
καταθέτουμε την ένστασή μας: Η εταιρεία μας ήταν η μόνη που υπέβαλε προσφορά για τον εν λόγω
διαγωνισμό και «η υποβληθείσα προσφορά είναι εμπρόθεσμη και πληροί τις προϋποθέσεις της
οικείας διακήρυξης για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής
προσφοράς.» Η Επιτροπή δηλώνει ότι τα υποβληθέντα καλύπτουν τα Κριτήρια ΕπιλογήςΚαταλληλότητας Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας. Από προσεκτική μελέτη του ΤΕΥ Δ,
διαπίστωσε ότι αυτό, ήταν πλήρες. Η Επιτροπή διάβασε προσεκτικά το έντυπο της Τεχνικής
Προσφοράς το οποίο ήταν άρτιο. Η αναφορά της Επιτροπής στην εταιρία μας ως «Σωματείο» δεν
είναι έγκυρη και σύμφωνη με την επωνυμία της εταιρίας μας «ΟΡΕΝ PEDIA Μονοπρόσωπη Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική Εταιρεία». Προφανώς πρόκειται για λάθος απροσεξίας ή αντιγραφής και
επικόλλησης. Η αιτιολογία της Επιτροπής «Η επιτροπή εξέτασε επιπροσθέτως τους συνδέσμους που
παρατίθενται στο έντυπο στης τεχνικής προσφοράς και διαπίστωσε ότι παραπέμπουν στην ένδειξη
«ERRRO-NOT FOUND» είναι εσφαλμένη. Προφανώς πρόκειται για λάθος αναγραμματισμού (όπως το
«ERRRO» στην απόφασή της) και εσφαλμένη πληκτρολόγηση του ορθού υπερσυνδέσμου που
αναφέρεται
στην
Τεχνική
Προσφορά
(σελ.
5)και
https://drive.google.com/drive/folders/1Xtx7aI_zbJDIMbfDFim5Hn2u2KtRKxcP?usp=sharing
Τα βιντεοσκοπημένα αρχεία, μετά από πολλαπλό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι είναι διαθέσιμα και
αναρτημένα σε ειδικό σύννεφο - Drive για την διευκόλυνση της Επιτροπής Αξιολόγησης:
https://drive.google.com/drive/folders/1Xtx7aI_zbJDIMbfDFim5Hn2u2KtRKxcP?usp=sharing
Ο υπερσύνδεσμος που αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά οδηγεί στο σωστό αρχείο. Φαίνεται
από την παρακάτω Εικόνα 1. ότι είναι αναρτημένο το δείγμα του διαγωνισμού (τίτλος φακέλου), η
εταιρεία μας (Open Pedia) είναι ο ιδιοκτήτης- δημιουργός αυτού, η ημερομηνία τελευταίας
τροποποίησης (24/2/2019), είναι αρκετά πριν το άνοιγμα των προσφορών. Το αρχείο λειτουργεί
(βλέπε εικόνα 2) και το μέγεθος του είναι 534 ΜΒ.
Εικόνα 1. Αποτέλεσμα συνδέσμου
…………………………
••
sifnos samle.MOV
Εικόνα 2. Το αρχείο βίντεο
Στην Τεχνική προσφορά μας (σελίδα 5) αναφέρεται ότι: «Περιλαμβάνονται τα αρχεία υποτίτλων
ξεχωριστά σε μορφή .srt τα οποία αντιστοιχούν στην ροή του βίντεο και μπορούν να αναρτηθούν στην
σχεδιαζόμενη πλατφόρμα του ΙΕΠ χωρίς καμία άλλη επεξεργασία. Μπορούν να προσφερθούν στους
εκπαιδευτικούς σε διακριτό αρχείο, να αποσταλούν ηλεκτρονικά ή να μεγεθυνθούν για συμμετέχοντες
με προβλήματα όρασης. Αυτός είναι ο λόγος που προσφέρονται σε μορφή Word και μορφή
εμπλουτισμένου κειμένου, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις του διαγωνισμού.
Τα αρχεία υποτίτλων σε μορφή .srt (Word και μορφή εμπλουτισμένου κειμένου) είναι διαθέσιμα σε
διακριτό δίσκο αποθήκευσης αλλά και αναρτημένα σε ειδικό Drive για την διευκόλυνση της
Επιτροπής Αξιολόγησης εδώ:
https://drive.google.com/drive/folders/13lPlQQULogIWAKRz3LaADxwxet7SYQ2l?usp=sharing
Βλέπε Εικόνα 3: Αποτέλεσμα συνδέσμου για τα διακριτά αρχεία …………………….
Το αρχείο είναι διάρκειας 7 λεπτών όπως είναι φανερό από τα αρχεία υποτίτλων σε μορφή .srt και
συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο της Τεχνικής Προσφοράς στις σελίδες 7-11. Εκεί είναι φανερή η
αντιστοιχία κειμένου και βίντεο. Συνεπώς το αρχείο του βίντεο του δείγματος υπάρχει και ήταν
διαθέσιμο, επίσης, έχει γίνει η κατάλληλη και απαιτούμενη επεξεργασία του υποτιτλισμού του.
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ΑΔΑ: 64Ρ7ΟΞΛΔ-ΑΝΦ
Τέλος, ένα απλό email θα μπορούσε να λύσει τα όποια προβλήματα δημιουργήθηκαν την στιγμή
μάλιστα που ο νόμος (Νόμος 4412/2016 Άρθρο 102) το επιβάλλει και η εταιρεία μας ήταν ο
μοναδικός συμμετέχων στη διαδικασία διαγωνισμού. Η ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής « 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.» είναι άδικη προς την εταιρία μας αλλά και προς το δημόσιο συμφέρον. Σας υποβάλλουμε
τη βάσιμη και αιτιολογημένη ένστασή μας σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και ζητάμε την
ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων και την κατακύρωση του διαγωνισμού σε εμάς.».
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η ενιστάμενη εταιρεία «OPENPEDIA
Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» δεν είχε ενσωματώσει ηλεκτρονικά τους
υπερσυνδέσμους που είχαν σχέση με το εν λόγω υλικό. Ωστόσο, κατά την εξέταση της ένστασης,
διαπιστώθηκε επίσης ότι υφίσταται το ζητούμενο περιεχόμενο στους εν λόγω υπερσυνδέσμους και
επομένως η μη προηγούμενη ανεύρεσή του οφείλεται προφανώς σε εκ παραδρομής λειτουργικό
λάθος.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Την αποδοχή της ένστασης της ενιστάμενης εταιρείας, για τους λόγους που διεξοδικά
αναφέρθηκαν παραπάνω».

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει:
α. Να εγκρίνει το υπ’ αρ. 1/10.04.2019 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π. 3080/10.04.2019)
Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων,
β. Την αποδοχή της ένστασης της ενιστάμενης εταιρείας για τον 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» και
γ. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 12:30, 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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