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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 12625/02-12-2019 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 49/29-11-2019 

Σήμερα, 29 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή 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. Ιωάννη Αντωνίου. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. 

κ. Γεώργιος Μπαραλής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ζωή Γείτονα, 

Αναστάσιος Εμβαλωτής, Νικόλαος Μαρίνης, Χρυσούλα Σοφιανοπούλου και Ανδρονίκη 

Χαριτωνίδου. 

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

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Διαβίβαση του υπ’ αριθ. 25/19-11-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 6657/01-07-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005199582 

και Αρ. Διακ.: 07/2019) ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό 

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

Μπαθιανάκης, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης της Οικονομικής Υπηρεσίας, έχει 

καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 3391/28-11-2019): 

«Σας διαβιβάζουμε τo υπ’ αριθμ. 25/19-11-2019 (Αρ. εισ. ΙΕΠ:12244/22-11-2019) Πρακτικό της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες 

της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» 

με MIS 5001313. Το Πρακτικό αφορά την αποσφράγιση, τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης 

και την οριστική κατακύρωση του υπ’ αριθμ. 07/2019 και με αρ. Πρωτ.  6657/01-07-2019 

ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 76013 και Α.Δ.Α.Μ: 

19PROC005199582), για την επιλογή Αναδόχου με σκοπό την «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για 

μαθητές με προβλήματα ακοής με τη χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Δ΄ 

Δημοτικού», στο πλαίσιο του Υποέργου 9 της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη 

προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού-Οριζόντια Πράξη» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313.  
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ΠΡΑΞΗ 25/19-11-2019 

  

Στην Αθήνα σήμερα, 19-11-2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., στα γραφεία 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής  Πολιτικής (ΙΕΠ) και στον όγδοο (8ο) όροφο αυτού (Γραφείο 808), επί 

της οδού Αναστασίου Τσόχα αριθμ. 36, συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση της 

Προέδρου αυτής, κας 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 συγκροτήθηκε με το υπ’ αριθμ. 

39/26-09-2019 Απόσπασμα Πρακτικού του ΔΣ του ΙΕΠ και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

με την υπ’ αριθμόν 10052/02-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΡΛΣΟΞΛΔ-ΗΛΣ) απόφαση του Προέδρου του ΙΕΠ, όπως 

ανακοινοποιήθηκε στις 03-10-2019 και ισχύει. 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος το τακτικό μέλος της Επιτροπής, κ. Θεόδωρος Καστανιάς, 

Σύμβουλος Β΄ στο ΙΕΠ και το αναπληρωματικό μέλος, κ. Ευστράτιος Ψάλτου, Σύμβουλος Β΄ στο ΙΕΠ, 

λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους, κας Αγγελικής Ζυγογιάννη, αποσπασμένης Εκπαιδευτικού στο 

ΙΕΠ. Χρέη γραμματέως άσκησε η κα Μαρία-Ελένη Ιωαννίδου, επίσης αποσπασμένη Εκπαιδευτικός 

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, η Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες 

της, και ειδικότερα στο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

Την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας με την 

επωνυμία «ΤΑΛΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», μόνης υποψήφιας Αναδόχου του 

ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με αριθμ. Πρωτ. 6657/01-07-2019, αριθμό 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 76013 και Α.Δ.ΑΜ: 19PROC005199582 (Αρ. Διακήρυξης: 07/2019), με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής 

για την επιλογή Αναδόχου με σκοπό την «Ανάπτυξη Προσβάσιμου υλικού για μαθητές με 

προβλήματα ακοής με τη χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για τη Δ΄ Δημοτικού» της Πράξης 

«ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ», Υποέργο 9, με MIS 5001313 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».  

Με την έναρξη της διαδικασίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη αυτής ότι με την 

υπ΄ αριθμ. 44/23-10-2019 (με αριθμ. Πρωτ. 11138/24-10-2019 και ΑΔΑ: ΨΥ1ΓΟΞΛΔ-ΛΤΠ) Πράξη του 

ΔΣ της Αναθέτουσας Αρχής (ΙΕΠ) εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ. 24/22-10-2019 Πρακτικό της παρούσας 

Επιτροπής, με την οποία η ανάθεση του ανωτέρω έργου κατακυρώθηκε προσωρινά στην ως άνω 

εταιρεία, νόμιμα εκπροσωπούμενη. 

Κατόπιν της ανωτέρω έγκρισης, το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων του ΙΕΠ με το 

από 29-10-2019 και ώρα 12:38 ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο ανήρτησε στον οικείο χώρο της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, κάλεσε την προσωρινή Ανάδοχο εταιρεία να υποβάλει 

(ηλεκτρονικά), εντός 10 ημερών, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που απαιτούνται, σύμφωνα με το 

άρθρο 15 του υπ΄ αριθμ. 6657/01-07-2019 Διαγωνισμού. Η ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα, στις 07-

11-2019 και ώρα 16:41, ηλεκτρονικά τα σχετικά δικαιολογητικά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 

Ακολούθως, στις 08-11-2019, το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων του ΙΕΠ απέστειλε, 

μέσω της ίδιας πλατφόρμας, ηλεκτρονικό μήνυμα προς την προσωρινή Ανάδοχο, με το οποίο 

επιβεβαίωνε την ηλεκτρονική παραλαβή των δικαιολογητικών και υπενθύμιζε την υποχρέωσή της 

για την αποστολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε έντυπη μορφή έως και τις 11-11-2019. Τα 

έντυπα αυτά εστάλησαν σε φάκελο με την ένδειξη «Φάκελος Δικαιολογητικών Προσωρινού 
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Αναδόχου για την ″Ανάπτυξη Προσβάσιμου υλικού για μαθητές με προβλήματα ακοής με τη χρήση 

της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για τη Δ΄ Δημοτικού″ Αρ. Διακήρυξης: 07/2019», ο οποίος έλαβε 

αριθμ. Πρωτ. εισερχομένου 11781/11-11-2019 στο ΙΕΠ. Ο ως άνω Φάκελος παρελήφθη από την 

Πρόεδρο της Επιτροπής αυθημερόν. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ορίστηκε για τις 14-11-

2019, με ταυτόχρονη ενημέρωση της προσωρινής Αναδόχου μέσω της σχετικής πλατφόρμας, η οποία 

συνεδρίαση, όμως, αναβλήθηκε, λόγω τεχνικών προβλημάτων, για τις 19-11-2019, και μετά από 

σχετική ενημέρωση της προσωρινής Αναδόχου.  

Κατά την παρούσα συνεδρίαση (19-11-2019), η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τόσο των σαράντα τριών (43), συνολικά, που είχαν 

κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή .pdf στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ για τον υπ’ αριθμ. 76013 

Διαγωνισμό, όσο και αυτών που είχαν αποσταλεί με τον υπ’ αριθμ. Πρωτ. 11781/11-11-2019 έντυπο 

Φάκελο. Με την έναρξη της διαδικασίας  η Πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα με τους κωδικούς της 

(διαπιστευτήρια / όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό) και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

76013. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των κατατεθειμένων ηλεκτρονικά 

δικαιολογητικών τής ως άνω προσωρινής Αναδόχου και, παράλληλα, αφού μονόγραψε τον 

προαναφερθέντα έντυπο φάκελο, τον αποσφράγισε και μονόγραψε τα δικαιολογητικά (σύνολο 88 

φύλλα) που περιέχονταν σε αυτόν.  

Από την ενδελεχή μελέτη των δικαιολογητικών, προέκυψε ότι η προσωρινή Ανάδοχος έχει 

υποβάλει, σε συμφωνία με τα οριζόμενα στο άρθρο «15.2. Δικαιολογητικά κατακύρωσης – 

Αποδεικτικά μέσα» της οικείας Διακήρυξης, τα κάτωθι σχετικά: 

  

1. Για την παράγραφο 10.1: 1) το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 11348/05-09-2019 αντίγραφο ποινικού 

μητρώου του κ. Εμμανουήλ Κουτλή, του Τμήματος Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας  Πρωτοδικών 

Μυτιλήνης, για γενική χρήση, φέρον την ένδειξη «ΜΗΔΕΝ», 2) το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 310219/06-09-

2019 αντίγραφο ποινικού μητρώου του κ. Αθανασίου Μαντέ, του Τμήματος Ποινικού Μητρώου της 

Εισαγγελίας  Πρωτοδικών Αθηνών, για γενική χρήση, φέρον την ένδειξη «ΜΗΔΕΝ», 3) το υπ’ αριθμ. 

Πρωτ. 311467/09.09.2019 αντίγραφο ποινικού μητρώου του κ. Αθανασίου Μαντέ, του Τμήματος 

Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας  Πρωτοδικών Αθηνών, για γενική χρήση, φέρον την ένδειξη 

«ΜΗΔΕΝ», σε συνδυασμό με το εντύπως κατατεθέν, υπ’ αριθμ. Πρωτ. 927986.1348735 / 04-11-2019, 

Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης και τα συνημμένα αυτού [υπ’ αριθμ. Πρωτ. 201807/ 17-11-

2016 Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ (ορθή επανάληψη)]. 

2. Για την παράγραφο 10.2.α: υπό i) το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 67554259/29-10-2019  αποδεικτικό 

ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (ημερομηνία λήξης 29-11-2019) εκδοθέν από την ΑΑΔΕ, από 

το οποίο προκύπτει ότι η προσωρινή ανάδοχος είναι ενήμερη για τα χρέη της προς τη φορολογική 

Διοίκηση, και υπό ii) την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 536444/15-10-2019  βεβαίωση ασφαλιστικής 

ενημερότητας (με ισχύ έως 14-11-2020) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, από την οποία 

προκύπτει ότι η εταιρεία δεν έχει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό του/της, 

όπως επίσης και την από 29-10-2019 σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, του νόμιμου εκπροσώπου αυτής ότι 

η προσωρινή Ανάδοχος εταιρεία «Talent» οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από 

αυτήν προσωπικό στο Ε.Φ.Κ.Α., τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 

3. Για την παράγραφο 10.2.γ: Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της προσωρινής 

Αναδόχου (σύμφωνα με την παρ. 46.α. του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019), στην οποία δηλώνεται ότι 

για την εταιρεία «Talent» δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε χρονικό διάστημα δύο 

(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

4. Για την παράγραφο 10.3.β:  
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4.1) από το Πρωτοδικείο Αθηνών: α) το υπ’ αριθ. Πρωτ. 23297/09-09-2019 πιστοποιητικό του 

Τμήματος Πτωχεύσεων περί μη περιέλευσης στην ως άνω υπηρεσία απόφασης άλλου Δικαστηρίου 

που να κηρύσσει την προσωρινή Ανάδοχο σε πτώχευση, β) το υπ’ αριθ. Πρωτ. 54758/2019 

πιστοποιητικό του Τμήματος Πινακίων Ειδικών Διαδικασιών περί μη κατάθεσης δικογράφου 

πτωχεύσεων, γ) το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 10490/30-08-2019 πιστοποιητικό του Τμήματος Ασφαλιστικών 

Μέτρων περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση, δ) το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 54756/02-09-2019 

πιστοποιητικό ) του Τμήματος Πινακίων Ειδικών Διαδικασιών περί μη κατάθεσης δικογράφου 

αίτησης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης (άρθρο 99 Ν. 3588/2007, ε) το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 54754/02-09-

2019 πιστοποιητικό του Τμήματος Πινακίων Ειδικών Διαδικασιών περί μη κατάθεσης δικογράφου 

αίτησης περί λύσεως εταιρείας, στ) το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 54755/02-09-2019 πιστοποιητικό Τμήματος 

Πινακίων Ειδικών Διαδικασιών περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης σχεδίου αναδιοργάνωσης 

του, ζ) το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 54759/02-09-2019 πιστοποιητικό του Τμήματος Πινακίων Ειδικών 

Διαδικασιών περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής 

εκκαθάρισης, η) το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 54757/02-09-2019 πιστοποιητικό του Τμήματος Πινακίων 

Ειδικών Διαδικασιών περί μη κατάθεσης δικογράφου εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή, 

4.2) από το Ειρηνοδικείο Αθηνών το υπ’ αριθμ. 2148/30-10-2019 πιστοποιητικό του Τμήματος 

Εκουσίας, περί μη κατάθεσης αίτησης στο ως άνω Τμήμα για διορισμό ή αντικατάσταση 

εκκαθαριστικού ή συνεκκαθαριστικού και μη έκδοση απόφασης από την Εκουσία του Ειρηνοδικείου, 

4.3) από το ΕΒΕΑ, Τμήμα Μητρώου, Υπηρεσία ΓΕΜΗ, το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 927986.1348734/31-10-

2019 Γενικό πιστοποιητικό με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7255/24-01-2013/εισερχ. ΕΒΕΑ έγγραφο με θέμα: 

Χορήγηση Βεβαίωσης» της Περιφέρειας Αττικής, Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Διεύθυνσης 

Ανάπτυξης, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Τμήματος Ανωνύμων Εταιρειών (υπ’ αριθμ. Πρωτ. εξερχ. 

876/21-01-2013), και 

4.4) την από 29-10-2019 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ εκτυπωμένη σελίδα από την 

οποία προκύπτει η κατάσταση της προσωρινής Αναδόχου εταιρείας (ΤΑΛΕΝΤ Ανώνυμος Εταιρεία 

Πληροφορικής) ως ενεργή. 

5. Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 10.3: την από 07-11-2019 Υπεύθυνη Δήλωση 

του νόμιμου εκπροσώπου της προσωρινής Αναδόχου ότι δεν συντρέχουν ούτε στο πρόσωπό του ούτε 

στο πρόσωπο της εταιρείας «Talent» οι οριζόμενοι στην παράγραφο 10.3 του άρθρου 10 του υπ’ 

αριθμ. Πρωτ. 6657/01-07-2019 διαγωνισμού λόγοι αποκλεισμού. 

6. Για την απόδειξη του άρθρου 11.1 «Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας»: το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 9631/30-10-2019 πιστοποιητικό του EBEA ότι η προσωρινή 

Ανάδοχος είναι γραμμένη στα μητρώα αυτού.  

7. Για την απόδειξη του άρθρου 11.2 «Κριτήρια Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας», τα 

εξής:  

α) Συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο τον προβλεπόμενο από την οικεία Διακήρυξη 

Πίνακα, με συνοπτική περιγραφή δυο ανάλογων έργων (και όχι ενός, όπως το άρθρο 15.2.4α 

προβλέπει), που ολοκλήρωσε η προσωρινή Ανάδοχος, και συγκεκριμένα τα εξής: αα) το υπ’ αριθμ. 1 

έργο («Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές με προβλήματα ακοής με την χρήση της 

Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Γ΄ Δημοτικού»), με αναθέτουσα αρχή το ΙΕΠ, διάρκεια από 

12/2018 έως 12/2019, συνολική αξία 190.000 Ευρώ, συμμετοχή 100%, ημερομηνία παραλαβής 20-

12-2019 και προσκομισθέν αποδεικτικό στοιχείο την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 11116/ 23-10-2019 «Επιστολή 

– Βεβαίωση» του ΙΕΠ, και αβ) το υπ’ αριθμ. 2 έργο («MC Squared – Grant Agreement 610467»), με 

αναθέτουσα αρχή τη European Commission, διάρκειας από  10/2013 έως 09/2016, συνολική αξία 

3.418.013 Ευρώ, συμμετοχή 6%, ημερομηνία παραλαβής 30-09-2016 και προσκομισθέντα 

αποδεικτικά στοιχεία την από 04-11-2019 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της 
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προσωρινής Αναδόχου (αναφερόμενη στον Πίνακα ως «Υπεύθυνη Δήλωση Προμηθευτή 29-10-

2019»), καθώς και τα Παραστατικά Πώλησης: «ΤΙΜ Α 7-06/05/2015, ΤΙΜ Α 10 09/05/2016, ΤΙΜ Α 14 

20/03/2017».  

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11.2.α της οικείας Διακήρυξης, αρκεί μία μόνο σύμβαση 

παροχής υπηρεσιών, ίση τουλάχιστον με το 50% του προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου Έργου, 

για να αποδειχθεί το προβλεπόμενο από το άρθρο αυτό κριτήριο, η Επιτροπή επέλεξε ομόφωνα ως 

πιο συναφές το πρώτο από τα προαναφερόμενα έργα στον Πίνακα («Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού 

για μαθητές με προβλήματα ακοής με τη χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για τη Γ΄ 

Δημοτικού») μαζί με το σχετικό προσκομισθέν αποδεικτικό (Επιστολή – Βεβαίωση έγκρισης 

παραλαβής). 

Και β) Συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο τον προβλεπόμενο Πίνακα από την οικεία 

Διακήρυξη, με συνοπτική περιγραφή της Ομάδας έργου, η οποία αποτελείται από 6 φυσικά 

πρόσωπα, τέσσερεις κωφούς/ές φυσικούς/-ές νοηματιστές/-τριες και δύο διερμηνείς Ελληνικής 

Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ). Ο εν λόγω πίνακας συνοδεύεται από τα εξής αποδεικτικά έγγραφα, ανά 

περίπτωση: 

1) α) Βιογραφικό σημείωμα του κου Αντώνιου Χριστοφόρου (3 σελίδων), Διερμηνέα Ελληνικής 

Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ), και β) την υπ’ αριθ. Πρωτ. 5637/11-02-2019 βεβαίωση του Σωματείου 

Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (αναφερόμενη ως βεβαίωση στη δεύτερη και ως 

πιστοποιητικό στην τελευταία στήλη του ως άνω Πίνακα Ομάδας Έργου). 

2) α) Βιογραφικό σημείωμα της κας Ελισάβετ Κατσαράκη (3 σελίδων), Διερμηνέα ΕΝΓ, και β) την 

υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5045/03-06-2019 βεβαίωση του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής 

Γλώσσας (αναφερόμενη ως βεβαίωση στη δεύτερη και ως πιστοποιητικό στην τελευταία στήλη του 

ως άνω Πίνακα Ομάδας Έργου). 

3) α) Βιογραφικό σημείωμα της κας Γαρυφαλλιάς Σπύρου (1 σελίδας), Νοηματίστριας, και β) την 

υπ’ αριθ. Πρωτ. 2255/5-11-2019 βεβαίωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Νοηματικής Γλώσσας. 

4) α) Βιογραφικό σημείωμα του κου Νικολάου Ίσαρη (5 σελίδων), Νοηματιστή, και β) το ΦΕΚ 

(275/1-12-2003 τ. Γ΄), από το οποίο προκύπτει ο διορισμός του στο ΚΔΑΥ Αθηνών ως ανήκοντος στον 

κλάδο ΠΕ 31 Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Εξειδικευμένου στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών 

(αναφερόμενο ως βεβαίωση στον ως άνω Πίνακα Ομάδας Έργου). 

5) α) Βιογραφικό σημείωμα του κου Θεόδωρου Ρίκκου (5 σελίδων), Νοηματιστή, και β) την υπ’ 

αριθ. Πρωτ. 2254/5-11-2019 βεβαίωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Νοηματικής Γλώσσας. 

6) α) Βιογραφικό σημείωμα του κου Παναγιώτη Κορδονούρη (3 σελίδων), Νοηματιστή, και  β) 

την υπ’ αριθ. Πρωτ. 2253/4-11-2019 βεβαίωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Νοηματικής Γλώσσας. 

8. Για την απόδειξη του άρθρου 11.3 «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια»: την 

από 06-11-2019 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της προσωρινής Αναδόχου εταιρείας 

περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2016, 2017 

και 2018), καθώς και τους οικείους ισολογισμούς, όπως αυτοί είναι κατατεθειμένοι στο ΓΕΜΗ, 

υπερκαλύπτοντας την απαίτηση της διακήρυξης (κύκλο εργασιών μεγαλύτερο η ίσο, με το 50% του 

προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) κατά τις τρείς 

(3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2016, 2017 και 2018), και ειδικότερα: α) την υπ’ αριθ. Πρωτ. 

1031732/1-04-2019 Ανακοίνωση Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ των Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 

2016 της προσωρινής Αναδόχου με τα συνημμένα αυτής (έκτασης 24 σελίδων συνολικά), β) την υπ’ 

αριθ. Πρωτ. 1389118/01-07-2019 Ανακοίνωση Καταχώρισης  στο ΓΕΜΗ των Οικονομικών 

καταστάσεων του έτους 2017 της προσωρινής Αναδόχου με τα συνημμένα αυτής (έκτασης 24 

σελίδων συνολικά, και γ) την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1794767/22-10-2019 Ανακοίνωση Καταχώρισης στο 

ΓΕΜΗ των Οικονομικών καταστάσεων του έτους 2018 της προσωρινής Αναδόχου (έκτασης 24 
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σελίδων συνολικά). Επιπροσθέτως, προσκόμισε και το από 07-11-2019 έγγραφο της ALPHA BANK στο 

οποίο βεβαιώνεται η ημερομηνία ενάρξεως συνεργασίας (25-10-2016), τα στοιχεία της προσωρινής 

Αναδόχου, ο ΑΦΜ και τα Τραπεζικά προϊόντα, και σημειώνεται ότι η συνεργασία μεταξύ αυτής και 

της προσωρινής Αναδόχου «εξελίσσεται ομαλώς». 

9. Τέλος, η προσωρινή Ανάδοχος περιέλαβε μεταξύ των κατατεθειμένων δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και την από 31-10-2019 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ότι τα 

ιδιωτικά έγγραφα που κατατίθενται ως αποδεικτικά στον φάκελο των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω ενδελεχούς μελέτης, η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στο ότι τα 

κατατεθέντα δικαιολογητικά της προσωρινής Αναδόχου πληρούν τις προϋποθέσεις της οικείας 

Διακήρυξης. Ομόφωνα, επίσης, αποφάσισε να εισηγηθεί στο ΔΣ της Αναθέτουσας Αρχής την 

έγκριση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ως άνω προσωρινής Αναδόχου, καθώς και την 

κατακύρωση (οριστική) του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού Διαγωνισμού με αριθμ. Πρωτ. 

6657/01-07-2019, αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 76013 και ΑΔΑΜ: 19PROC005199582 (Αρ. Διακήρυξης: 07/2019) 

στην εταιρεία «ΤΑΛΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», ως προσφέρουσα το ποσό των 

διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (248.000,00€) με ΦΠΑ, ευρισκόμενο εντός του 

προϋπολογισμού για την Ανάπτυξη Προσβάσιμου υλικού για μαθητές με προβλήματα ακοής με τη 

χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για τη Δ΄ Δημοτικού της Πράξης στο πλαίσιο του Υποέργου 

9 «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» της 

Οριζόντιας Πράξης με MIS 5001313.  

Στο σημείο αυτό και ώρα 15:00 μ.μ., μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση, η Επιτροπή 

περάτωσε 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. Το Πρακτικό 25/19-11-2019 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. 

πρωτ. 6657/01-07-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005199582 και Αρ. Διακ.: 07/2019) ηλεκτρονικό 

δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό, ως έχει, 

β. Την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάθεση του Έργου «Ανάπτυξη 

προσβάσιμου υλικού για μαθητές με προβλήματα ακοής με τη χρήση της ελληνικής 

νοηματικής γλώσσας για τη Δ΄ Δημοτικού», βάσει του αποτελέσματος και όπως ορίζεται 

στην Προκήρυξη, στην εταιρεία «ΤΑΛΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», που 

εδρεύει στην οδό Πλατεία Καρύτση 4, 105 61, Αθήνα με ΑΦΜ 999505611, ΔΟΥ: ΦΑΕ 

Αθηνών). 

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού έτσι ώστε το 

ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό της Δ’ τάξης του δημοτικού σχολείου για τη διδασκαλία 

πέντε (5) μαθημάτων, να γίνει προσβάσιμο από μαθητές/-ήτριες που έχουν πρόβλημα 

ακοής, κωφούς/-ές και βαρήκοους/-ες. Ειδικότερα, η δράση αφορά την προσαρμογή των 

ήδη υπαρχόντων διδακτικών εγχειριδίων με τη δημιουργία κατάλληλου ψηφιακού 

εκπαιδευτικού υλικού στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) από φυσικούς/-ές 

νοηματιστές/-ίστριες. Ο όγκος και η ιδιομορφία του περιεχομένου απαιτεί ομάδα 

παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησης του έργου από εξειδικευμένους/-ες 
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διερμηνείς ΕΝΓ και φυσικούς/-ές νοηματιστές/-ίστριες της ΕΝΓ καθ’ όλη την διάρκεια 

σχεδιασμού και υλοποίησης της δράσης.  

Το ειδικότερο αντικείμενο του έργου περιγράφεται στην Πρόσκληση και στην τεχνική 

προσφορά του Αναδόχου, η οποία γίνεται αποδεκτή και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της σύμβασης με τον Ανάδοχο. Σε όσα σημεία η τεχνική προσφορά υπερέχει των όρων της 

πρόσκλησης, αυτή είναι δεσμευτική ως προς τον ανάδοχο και προς όφελος του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.   

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τις 31/05/2020 

συμπεριλαμβανομένης της οριστικής παραλαβής. (Χρονική διάρκεια υλοποίησης της 

σύμβασης, ήτοι υποβολής από τον ανάδοχο και του τελευταίου παραδοτέου έως 

30/04/2020, και οριστική παραλαβή από την αναθέτουσα αρχή έως 31/05/2020) 

Η αμοιβή για το σύνολο του ζητούμενου έργου δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 

διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι το ποσό 

των διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (248.000,00€) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24% και συμπεριλαμβανομένων των λοιπών νόμιμων κρατήσεων. Η δαπάνη θα 

καλυφθεί από την πράξη τη ΣΑΕ 2016ΣΕ34510090. 

Ειδικότερα στοιχεία ως προς τις επιμέρους υποχρεώσεις του αναδόχου και την εν γένει 

εφαρμογή της παρούσας ορίζονται στη σύμβαση, η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της 

αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου. Η σύμβαση αυτή θα στηριχθεί στη διακήρυξη του 

εν λόγω διαγωνισμού, καθώς και στην προσφορά του αναδόχου. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 15:50, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Ιωάννης Αντωνίου  Μάρθα Θωμοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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