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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 9215/12-09-2019 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 36/12-09-2019 

Σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου 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.: Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη, 

Ελένη Τσίκιζα και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Ιωάννης Ρουσσάκης και Αλιβίζος Σοφός. 

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

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση των υπ’ αρ. 16/20-08-2019 και 18/04-09-2019 Πρακτικών της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ.  6987/05-07-2019 (ΑΔΑ: 

6ΠΑ7ΟΞΛΔ-20Θ, ΑΔΑΜ: 19PROC005232761 και Αρ. Διακ.: 08/2019) συνοπτικό 

Διαγωνισμό 

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

Μπαθιανάκης, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης της Οικονομικής Υπηρεσίας, διαβιβάζει 

προς έγκριση τα υπ’ αριθμ. 16/20-08-2019 και υπ’ αριθμ. 18/04-09-2019 Πρακτικά της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων που 

αφορά στον συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμ. πρωτ. 6987/05-07-2019 Διαγωνισμός (ΑΔΑ: 

6ΠΑ7ΟΞΛΔ-20Θ, ΑΔΑΜ: 19PROC005232761 και Αρ. Διακ.: 08/2019) για την ανάθεση του 

έργου: «Παροχή υπηρεσιών υποτιτλισμού και απόδοσης στην ελληνική νοηματική γλώσσα 

επιμορφωτικού-εκπαιδευτικού υλικού και υπηρεσίες διερμηνείας» της Πράξης «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ –ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

ΠΡΑΞΗ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313 (αρ. πρωτ.: 2348/10-09-2019): 
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«ΠΡΑΞΗ 16/20-08-2019 
  
     Στην Αθήνα σήμερα την 20ή Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη 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 

της Προέδρου αυτής κ. Σοφίας Γιοβάνογλου, Συμβούλου Α΄ 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 ανασυγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμόν 29/18-07-2019 Πράξη του Δ.Σ του Ι.Ε.Π και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την 

υπ’ αριθμόν 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 κ. Άννα Αφεντουλίδου, αποσπασμένη 

εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. (η οποία αναπλήρωσε το τακτικό μέλος κ. Αγγελική Ζυγογιάννη, επίσης 

αποσπασμένη εκπαιδευτικό στο Ι.Ε.Π.). Χρέη γραμματέα άσκησε o κ. Θεόδωρος Καστανιάς, λόγω 

κωλύματος της Γραμματέως, κας Μαρίας-Ελένης Ιωαννίδου, αποσπασμένης εκπαιδευτικού στο ΙΕΠ, 

και της αναπληρώτριας αυτής, κας Ισαβέλλας Τσιαντούλα, επίσης αποσπασμένης εκπαιδευτικού στο 

ΙΕΠ. 

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 και της «Τεχνικής 

Προσφοράς» του υποψήφιου αναδόχου που συμμετέχει στον συνοπτικό διαγωνισμό (2η 

Επαναπροκήρυξη) υπ’ αριθμ. 08/2019 και με αρ. πρωτ. 6987/05-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΠΑ7ΟΞΛΔ-20Θ) με 

σφραγισμένη προσφορά και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Με την έναρξη της διαδικασίας η Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού έλαβε τον λόγο, ενημέρωσε τα 

μέλη αυτής ότι το ΔΣ της Αναθέτουσας Αρχής (ΙΕΠ) με την υπ’ αριθμ. 08/2019 Διακήρυξη, προκήρυξε 

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών υποτιτλισμού και απόδοσης στην ελληνική 

νοηματική γλώσσα επιμορφωτικού-εκπαιδευτικού υλικού και υπηρεσίες διερμηνείας». Ειδικότερα, 

θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών υποτιτλισμού και απόδοσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 

Επιμορφωτικού-Εκπαιδευτικού υλικού σε 12 βίντεο και την παροχή υπηρεσιών υποτιτλισμού και 

απόδοσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Επιμορφωτικού-Εκπαιδευτικού υλικού σε άλλα 13 

βίντεο και την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε έξι (6) Ημερίδες Ενημέρωσης/Επιμόρφωσης που 

πρόκειται να υλοποιηθούν.  

Η παροχή υπηρεσιών υποτιτλισμού συνίσταται από: 

1) την παροχή υπηρεσιών υποτιτλισμού και απόδοσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 

Επιμορφωτικού-Εκπαιδευτικού υλικού σε 12 βίντεο, για την ανάρτηση του υλικού που θα αναπτυχθεί 

από τους Ειδικούς Επιστήμονες Εμπειρογνώμονες του Μητρώου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα iepX, 

τα οποία βίντεο θα δίνονται στον/στην Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησης του έργου της σύμβασης, ενώ για κάθε βίντεο έχει υπολογιστεί ότι απαιτούνται 6 ώρες 

εργασίας φυσικών νοηματιστών ή/και διερμηνέων και 2 ώρες εργασίας για υποτιτλισμό. Και 2) την 

στο πλαίσιο των Δράσεων 2-4 παροχή υπηρεσιών υποτιτλισμού και απόδοσης στην Ελληνική 

Νοηματική Γλώσσα Επιμορφωτικού-Εκπαιδευτικού υλικού σε 13 βίντεο, τα οποία θα δίνονται 

στον/στην Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου της 
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σύμβασης, για τα οποία 13 βίντεο έχει υπολογιστεί ότι απαιτούνται 28 ώρες εργασίας φυσικών 

νοηματιστών ή/και διερμηνέων και 28 ώρες εργασίας για υποτιτλισμό.  

Τα αρχεία υποτίτλων και στις δυο ως άνω περιπτώσεις θα παραδοθούν ξεχωριστά σε μορφή .srt 

από τον/την Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή.  

Η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας συνίσταται από:  

Την παροχή υπηρεσιών δυο διερμηνέων ανά Ημερίδα στις έξι (6) Ημερίδες 

Ενημέρωσης/Επιμόρφωσης που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, Κρήτης, 

Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής (μία Ημερίδα σε κάθε 

Περιφέρεια) και σε ημερομηνίες που θα κοινοποιηθούν στον/στην Ανάδοχο από τον Υπεύθυνο της 

Πράξης, προκειμένου να παρουσιασθεί σε αυτές το τελικό υλικό που θα δημιουργηθεί από τους 

Ειδικούς Επιστήμονες – Εμπειρογνώμονες.  

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 ευρώ (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 τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (4.464,00€) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

Οι υποψήφιοι μπορούσαν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 02.08.2019, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα: 15:00, ενώ η ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού έχει οριστεί η  

20ή.08.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. 

Εντός της ανωτέρω χρονικής προθεσμίας υποβλήθηκε προσφορά από μία (1) εταιρεία με την 

επωνυμία «OPEN PEDIA Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», η οποία κατατέθηκε 

κατά τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη, στη Γραμματεία του Πρωτοκόλλου του ΙΕΠ και έλαβε τον 

αρ. πρωτ. ΙΕΠ 8019/30-07-2019, 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 αρίθμησαν τον φάκελο του υποψήφιου αναδόχου, 

με τον αριθμό 1 και έθεσαν τις μονογραφές επί του φακέλου. Εν συνεχεία αποσφράγισαν τον φάκελο 

της εταιρείας με την επωνυμία «OPEN PEDIA Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», 

διαπιστώνοντας ότι εντός του βρίσκονταν τρείς (3) ανεξάρτητοι φάκελοι με τις ενδείξεις 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 12 της οικείας διακήρυξης.  

Στη συνέχεια, η Επιτροπή μονόγραψε εξωτερικά κάθε έναν από τους ως άνω τρεις (3) φακέλους 

και αρίθμησε αυτούς με τους αριθμούς 1α, 1β και 1γ αντιστοίχως. 

Ακολούθως, αποσφράγισε τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής (1α) και διαπίστωσε ότι 

εντός αυτού υπήρχαν: α) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), β) το Καταστατικό της 

Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, και γ) η από 29-07-2019 Υπεύθυνη Δήλωση του 
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διαχειριστή, με την οποία βεβαιώνεται η εγγραφή της «OPEN PEDIA Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής 

Κεφαλαιουχικής Εταιρείας» στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Λάρισας και το αντικείμενο των 

δραστηριοτήτων που αυτή ασκεί, και, επί πλέον, δηλώνεται ότι τα παραπάνω καλύπτουν τα Κριτήρια 

Επιλογής-Καταλληλότητας Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας. 

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

αυτών. 

Από προσεκτική μελέτη του ΤΕΥΔ, διαπίστωσε ότι αυτό, ήταν πλήρες. Η Επιτροπή μονόγραψε 

κάθε φύλλο του εντύπου. 

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος αποσφράγισε τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς (1β), ο οποίος 

περιείχε έντυπο με την Τεχνική Προσφορά της Εταιρείας, διακριτό δίσκο αποθήκευσης (usb) 

(κατασκευαστής: Kingston, μοντέλο: Data Traveler G4, χωρητικότητα: 16GB, λευκού χρώματος), 

καθώς και μια έντυπη εκτύπωση του αρχείου των υποτίτλων. Η Επιτροπή μονόγραψε το έντυπο της 

Τεχνικής Προσφοράς ανά φύλλο. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ήλεγξε τον δίσκο αποθήκευσης (usb), που 

περιείχε τα ηλεκτρονικά αρχεία της τεχνικής προσφοράς, και διαπίστωσε ότι και αυτό λειτουργούσε 

κανονικά και πληρούσε τα οριζόμενα στη διακήρυξη. Συγκεκριμένα, περιείχε δείγμα βίντεο σε δυο 

μορφές (ένα αρχείο χωρίς υπότιτλους και ένα επί πλέον αρχείο με υπότιτλους), καθώς και το αρχείο 

υποτίτλων σε μορφή .srt. Επίσης, όλα τα ως άνω ηλεκτρονικά αρχεία ήταν αναρτημένα σε ειδικά 

Drive. Η επιτροπή εξήτασε, επιπροσθέτως, τους δυο σχετικούς συνδέσμους των ειδικών Drive, που 

παρατίθενται στο έντυπο της τεχνικής προσφοράς, και διαπίστωσε ότι και αυτοί λειτουργούσαν 

κανονικά και περιείχαν τα όσα αναφέρονται στο έντυπο της Τεχνικής Προσφοράς και πληρούν τα 

οριζόμενα στη διακήρυξη. 

Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή επιφυλάχθηκε να προβεί στην περαιτέρω αξιολόγηση και 

βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς της προσφέρουσας εταιρείας, αφού, προηγουμένως, 

εξετάσει διεξοδικά το υποβληθέν ψηφιακό δείγμα, σε αντιπαραβολή με τους παρατιθέμενους στην 

οικεία διακήρυξη Πίνακες Συμμόρφωσης Δειγμάτων, σε επόμενη συνεδρίασή της, η οποία 

προσδιορίσθηκε να λάβει χώρα την 4η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. Διέκοψε δε στις 14.00 

μ.μ. τις εργασίες της, αφού συνέταξε την παρούσα πράξη, η οποία υπογράφεται ως ακολούθως». 

 
«ΠΡΑΞΗ 18/04-09-2019 

 
Στην Αθήνα σήμερα την 4η Σεπτεμβρίου 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 

της Προέδρου αυτής κ. Σοφίας Γιοβάνογλου, Συμβούλου Α΄ του 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 ανασυγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμόν 29/18-07-2019 Πράξη του Δ.Σ του Ι.Ε.Π και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την 

υπ’ αριθμόν 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 κ. Άννα Αφεντουλίδου, αποσπασμένη 

εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. Χρέη Γραμματέα άσκησε η κα Μαρία-Ελένη Ιωαννίδου, αποσπασμένη 

εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ. 
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Σελ. 5 από 6. 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη συγκρότηση αυτής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 

13 και 14 του Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες 

της και ειδικότερα στο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

Την περαιτέρω αξιολόγηση και βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου 

αναδόχου που συμμετέχει στον συνοπτικό διαγωνισμό (2η Επαναπροκήρυξη) υπ’ αριθμ. 08/2019 και 

με αρ. πρωτ. 6987/05-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΠΑ7ΟΞΛΔ-20Θ), δηλαδή της προσφέρουσας εταιρείας με την 

επωνυμία «OPEN PEDIA Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», με διεξοδική εξέταση του 

υποβληθέντος ψηφιακού δείγματος σε αντιπαραβολή με τους παρατιθέμενους στην οικεία 

διακήρυξη Πίνακες Συμμόρφωσης Δειγμάτων. 

 

Η Επιτροπή, στην προηγούμενη συνεδρίασή της, της 20ής Αυγούστου 2019 (Πράξη υπ’ αριθμ. 

16/20-08-2019) διενήργησε την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

της «Τεχνικής Προσφοράς» του υποψήφιου αναδόχου που συμμετέχει στον συνοπτικό διαγωνισμό 

(2η Επαναπροκήρυξη) υπ’ αριθμ. 08/2019 και με αρ. πρωτ. 6987/05-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΠΑ7ΟΞΛΔ-20Θ) 

με σφραγισμένη προσφορά και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου 

Έργου, όπως αναλυτικά αναφέρεται και στην Πράξη υπ’ αριθμ. 16/20-08-2019, 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 ευρώ (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%.  

Αποφάσισε δε στην προηγούμενη αυτή συνεδρίασή της (Πράξη υπ’ αριθμ. 16/20-08-2019) να 

προβεί στην περαιτέρω αξιολόγηση και βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς της προσφέρουσας 

εταιρείας, με διεξοδική εξέταση του υποβληθέντος ψηφιακού δείγματος σε αντιπαραβολή με τους 

παρατιθέμενους στην οικεία διακήρυξη Πίνακες Συμμόρφωσης Δειγμάτων, στην επόμενη 

συνεδρίασή της 4ης Σεπτεμβρίου 2019.  

 

Σε συνέπεια με τα παραπάνω, προβαίνοντας στην παρούσα συνεδρίαση σε περαιτέρω έλεγχο 

των ηλεκτρονικών αρχείων της τεχνικής προσφοράς, τα οποία περιέχονταν στον διακριτό δίσκο 

αποθήκευσης (usb) όπως και στα ειδικά Drive, δηλαδή του δείγματος του βίντεο σε δυο μορφές (ενός 

αρχείου χωρίς υπότιτλους και ενός, επί πλέον, αρχείου με υπότιτλους), καθώς και του αρχείου 

υποτίτλων σε μορφή .srt, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: Προκειμένου τα δείγματα αυτά να 

αξιολογηθούν σε αντιπαραβολή με τους Πίνακες Συμμόρφωσης, και ειδικότερα, προκειμένου να 

αξιολογηθούν τα δείγματα των παραδοτέων Π1 και Π2 ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά 

βάσει των Πινάκων Συμμόρφωσης 2 και 3 της οικείας Διακήρυξης, απαιτούνται εξειδικευμένες 

γνώσεις της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) τις οποίες κανένα από τα μέλη της δεν διαθέτει. 
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Σελ. 6 από 6. 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή αποφάσισε να αιτηθεί από το Δ.Σ του Ι.Ε.Π τον ορισμό ειδικού 

εμπειρογνώμονα (γνώστη της ΕΝΓ), ο οποίος, αφού λάβει γνώση των ως άνω προς έλεγχο δειγμάτων, 

χωρίς αναφορά της επωνυμίας της προσφέρουσας εταιρείας για τη διασφάλιση της 

αντικειμενικότητας της διαδικασίας, καθώς και των προβλεπόμενων στους Πίνακες Συμμόρφωσης 2 

και 3 της οικείας Διακήρυξης ποιοτικών χαρακτηριστικών που θα πρέπει αυτά να πληρούν, να 

καταθέσει σχετική έκθεση προς διευκόλυνση της Επιτροπής, η οποία στη συνέχεια θα προβεί στην 

ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς του 

υποψήφιου αναδόχου. Διέκοψε δε στις 11.30 π.μ. τις εργασίες της, αφού συνέταξε την παρούσα 

πράξη, η οποία υπογράφεται ως ακολούθως». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει: 

α. Τα υπ’ αριθ. 16/20-08-2019 και 18/04-09-2019 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων που αφορούν στον 

συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθ. πρωτ. 6987/05-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΠΑ7ΟΞΛΔ-20Θ, ΑΔΑΜ: 

19PROC005232761 και Αρ. Διακ.: 08/2019) για την ανάθεση 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», ως έχουν. 

β. Τον ορισμό του κ. Βασίλειου Κουρμπέτη, ειδικού εμπειρογνώμονα με 

εξειδικευμένες γνώσεις της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.), ο οποίος, αφού λάβει 

γνώση των ως άνω προς έλεγχο δειγμάτων, θα καταθέσει σχετική έκθεση προς την 

Επιτροπή, η οποία στη συνέχεια θα προβεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας 

αξιολόγησης και βαθμολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου. 

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

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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