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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 9802/26-09-2019 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 39/26-09-2019 

Σήμερα, 26 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.: Ιωάννης Ρουσσάκης, 

Αλιβίζος Σοφός, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη, Ελένη Τσίκιζα και Γεωργία Φέρμελη. 

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’ αριθμ. 21/20-09-2019 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, διαβιβάζει 

προς έγκριση το υπ’ αριθ. 21/20-09-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 

για τον υπ’ αριθ. πρωτ. 6657/01-07-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005199582 και Αριθ. Διακ.: 

07/2019) ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό Διαγωνισμό (αρ. πρωτ.: 2545/25-09-2019): 

«ΠΡΑΞΗ 21/20-09-2019 
 

Στην Αθήνα σήμερα 20-09-2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και  ώρα 09:30 π.μ., στα 

γραφεία του 8ου ορόφου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής  Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), επί της οδού Αναστασίου 

Τσόχα, αριθ. 36, συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας Σοφίας 

Γιοβάνογλου, Συμβούλου Α΄ στο Ι.Ε.Π., 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 52/14-12-2019 Πράξη 
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του ΔΣ του Ι.Ε.Π., που αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθ. 8717/21-12-2017 

(ΑΔΑ: ΩΒΞΘΟΞΛΔ-ΨΟΘ) απόφαση του Προέδρου του Ι.Ε.Π. και σύμφωνα με την 3η τροποποίησή της 

με την  υπ’ αριθ. 7739/23-07-2019 (ΑΔΑ : 6ΘΜΓΟΞΛΔ-05Ζ) απόφαση. 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος τα μέλη της Επιτροπής, κ. Θεόδωρος Καστανιάς, Σύμβουλος 

Β΄ στο Ι.Ε.Π., και η κα Αγγελική Ζυγογιάννη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.. Χρέη 

γραμματέως άσκησε η Μαρία-Ελένη Ιωαννίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.. Η Επιτροπή, 

αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη συγκρότηση αυτής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 13 

και 14 του Ν. 2690/1999, προχώρησε στις εργασίες της και ειδικότερα στο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, ήτοι:  

Τη συνέχιση της διαδικασίας ελέγχου του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

προσφορά», κατόπιν εξέτασης της επιστολής, με αριθ. Πρωτ. Ι.Ε.Π. 9353/16-09/2019 και θέμα 

«Παροχή διευκρινίσεων επί των στοιχείων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της Διακήρυξης με αρ. 

πρωτ. 6657/1-7-2019», της εταιρείας «ΤΑΛΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», υποψήφιας 

Αναδόχου του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού τακτικού διαγωνισμού με αριθ. 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» 

(Πρακτικό της Επιτροπής υπ’ αριθ. 17/30-08-2019),  

Το ως άνω υποέργο, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι προϋπολογισμού 

διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 250.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 201.612,90€, ΦΠΑ: 48,387,10€). Ο δε διαγωνισμός διεξάγεται με την 

ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη χρήση 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και έχει λάβει τον αύξοντα αριθμό (α/α) συστήματος 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού 76013. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, 

σύμφωνα με την ως άνω Διακήρυξη, 26 Αυγούστου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ. 

 

Με την έναρξη της διαδικασίας, η Πρόεδρος επισήμανε στα μέλη ότι η ως άνω επιστολή της 

«ΤΑΛΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», που είναι η μόνη που υπέβαλε προσφορά στον 

ως άνω διαγωνισμό, εστάλη σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της Επιτροπής, το οποίο περιλήφθηκε 

σε προηγούμενο Πρακτικό της (υπ’ αριθ. 19/05-09-2019), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 100 

- 102 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στο άρθρο 14 παράγραφος 14.2 της 

οικείας Διακήρυξης. Με το εν λόγω αίτημα η Επιτροπή ζητούσε διευκρινίσεις σχετικές με τις 

ιδιότητες τριών (3) από τα μέλη της προτεινόμενης από την προσφέρουσα εταιρεία ομάδας έργου 

καθώς και τον συνολικό αριθμό των μελών αυτής (σύμφωνα με άρθρο 13, υποπαρ. 13.3.1, περ. υπ’ 

αριθ. 3 «Υπογεγραμμένο ιδιωτικό συμφωνητικό»). Το Πρακτικό αυτό διαβιβάσθηκε στο Τμήμα 

Προμηθειών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. με το υπ’ αριθ. Πρωτ. Ι.Ε.Π. 9027/06-09-2019 έγγραφο της 

Επιτροπής με θέμα «Διαβίβαση του υπ’ αριθ. 19/05-09-2019 Πρακτικού της Επιτροπής 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)». Κατόπιν τούτου, το Τμήμα Προμηθειών 

http://www.promitheus.gov.gr/
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και Συμβάσεων κοινοποίησε στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό μήνυμα της Δευτέρας 16ης-09-2019 

(ώρα 12:35) την ως άνω επιστολή παροχής διευκρινίσεων του υποψήφιου Αναδόχου, την οποία η 

Πρόεδρος και διάβασε στη συνέχεια στα μέλη της Επιτροπής. Το δε περιεχόμενό της έχει ως εξής: 

«Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων επί των στοιχείων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της Διακήρυξης 

με αρ. πρωτ. 6657/1-7-2019. 

Σχετ.: Αίτημα παροχής διευκρινίσεων με Αρ. Πρωτ.: 9098. 

Κύριοι, κυρίες, 

Αναφορικά με τις διαπιστώσεις της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, παράσχουμε 

τις κάτωθι διευκρινίσεις: 

1. Η ομάδα έργου αποτελείται από τέσσερις (4) κωφούς φυσικούς νοηματιστές με 

αποδεδειγμένη εμπειρία στην απόδοση νοηματικών κειμένων από γραπτά ελληνικά. Έχει 

συμμετάσχει σε προηγούμενα έργα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Ι.Ε.Π. καθώς και στο έργο 

“Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές με προβλήματα ακοής με την χρήση της Ελληνικής 

Νοηματικής Γλώσσας για την Γ΄ Δημοτικού”  με Ανάδοχο την εταιρεία Talent. Επομένως, τα φυσικά 

αυτά πρόσωπα πληρούν την προϋπόθεση της Διακήρυξης (Άρθρο 13, υποπαρ. 13.3.1, περίπτωση υπ’ 

αρ.3). 

2. Στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ) αναφέρεται πως η ομάδα έργου της 

εταιρείας υπερκαλύπτει την ελάχιστη προϋπόθεση της Διακήρυξης να διαθέτει ομάδα έργου 

αποτελούμενη από τουλάχιστον πέντε (5) φυσικά πρόσωπα : τρεις Κωφούς φυσικούς νοηματιστές 

και δύο Διερμηνείς Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Με τιμή, 
(ακολουθεί σφραγίδα της εταιρείας TALENT και υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου) 

Μανόλης Κουτλής 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος». 

 

 Η Επιτροπή μετά από την ανάγνωση των εν λόγω διευκρινίσεων έκρινε ότι αυτές ήταν 

κατατοπιστικές και πληρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις της οικείας Διακήρυξης και αποφάσισε, 

στη συνέχεια, ομόφωνα ότι τα στοιχεία του υπο-φακέλου της υποψήφιας Αναδόχου με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά», στο μέρος αυτού που αφορά στα δικαιολογητικά 

συμμετοχής, πληρούσαν συνολικά τους οικείους όρους της ως άνω Διακήρυξης. Προέβη δε στη 

συνέχιση της διαδικασίας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 αυτής.  

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα με τους κωδικούς της 

(διαπιστευτήρια, όνομα χρήστη και προσωπικό κωδικό), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 76013 

και συνέχισε τον έλεγχο του υπο-φακέλου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

προσφορά» στο μέρος αυτού που αφορά στην Τεχνική προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου. Η 

Επιτροπή στο σημείο αυτό διαπίστωσε ότι η μεν απαιτούμενη ειδική ηλεκτρονική φόρμα ήταν 

πλήρως συμπληρωμένη και ψηφιακά υπογεγραμμένη, σύμφωνα με τους όρους της οικείας 

Διακήρυξης (άρθρο 13, παράγραφο 13.3, υπο-παράγραφος 13.3.2, αρ. 1), τα δε διακριτά δείγματα 

του ψηφιακού (πολυμεσικού) υλικού που είχε υποβάλει η υποψήφια Ανάδοχος βρίσκονταν σε 

συμφωνία με τον Πίνακα συμμόρφωσης 1. Ωστόσο, αδυνατούσε να προβεί σε περαιτέρω διεξοδικό 

έλεγχο της συμφωνίας των δειγμάτων αυτών με τα χαρακτηριστικά των Πινάκων Συμμόρφωσης 2-6, 

ώστε να τα αξιολογήσει και να τα βαθμολογήσει, διότι κανένα από τα μέλη της δεν γνωρίζει την 

Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ). 

Σε συνέπεια με τα παραπάνω, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να αιτηθεί από το ΔΣ του 

Ι.Ε.Π. τον ορισμό ειδικού εμπειρογνώμονα (γνώστη της ΕΝΓ), ο οποίος, τηρουμένων των όρων 
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αντικειμενικότητας της διαδικασίας, και, αφού λάβει γνώση των ως άνω προς έλεγχο δειγμάτων 

ψηφιακού υλικού και αντιπαραβάλει το περιεχόμενό τους προς τα προβλεπόμενα στους Πίνακες 

Συμμόρφωσης 2 (Κ1), 3 (Κ2), 4 (Κ3), 5 (Κ4) και 6 (Κ5) κριτήρια ελέγχου της οικείας Διακήρυξης, 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.  

 

Στο σημείο αυτό και στις 11.30 π.μ., η Επιτροπή διέκοψε 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 υπ’ αριθμ. 21/20-09-2019 Πρακτικό 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, και 

β. τον ορισμό του κ. Βασίλειου Κουρμπέτη, ειδικού εμπειρογνώμονα (γνώστη της 

Ε.Ν.Γ.), ο οποίος, τηρουμένων των όρων αντικειμενικότητας της διαδικασίας, και, αφού 

λάβει γνώση των προς έλεγχο δειγμάτων ψηφιακού υλικού και αντιπαραβάλει το 

περιεχόμενό τους προς τα προβλεπόμενα στους Πίνακες Συμμόρφωσης 2 (Κ1), 3 (Κ2), 4 

(Κ3), 5 (Κ4) και 6 (Κ5) κριτήρια ελέγχου της οικείας Διακήρυξης, θα καταθέσει σχετική 

έκθεση στην 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 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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