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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 11193/01-10-2018 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 44/27-09-2018 

Σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, 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.: Κώστας Βρατσάλης, 

Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Ιωάννης Ρουσσάκης, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη 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’ αρ. 06/19-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες της 

Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού 

εκπαιδευτικού υλικού»  

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

Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, έχει καταθέσει προς 

έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 2480/19-09-2018): 

«Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. 06/19.09.2018 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π. 10819/19.09.2018) της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αριθμ. πρωτ. 4479 /30-4-2018 (ΑΔΑ: 6Μ84ΟΞΛΔ-

ΖΧ2, ΑΔΑΜ 18PR0C003018992, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 57338,1) ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό τακτικό 

διαγωνισμό για το έργο «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές με προβλήματα ακοής με τη 

χρήση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας για τη Γ’ Δημοτικού» που αφορά την έγκριση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΛΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», και την κατακύρωση του διαγωνισμού στην ως άνω εταιρεία. 

 

Ως εκ τούτου, εφόσον το πρακτικό εγκριθεί, το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. αποφασίζει τα κάτωθι: 

1. 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 Γ’ 
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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). 

2. Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού έτσι ώστε το ήδη 

υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό της Γ’ τάξης του δημοτικού σχολείου για τη διδασκαλία των βασικών 

μαθημάτων, να γίνει προσβάσιμο από μαθητές που έχουν πρόβλημα ακοής, κωφούς και βαρήκοους. 

Ειδικότερα, η δράση θα αφορά την προσαρμογή των ήδη υπαρχόντων διδακτικών εγχειριδίων με τη 

δημιουργία κατάλληλου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) 

από φυσικούς νοηματιστές. 

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.  

3. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 

δώδεκα (12) μήνες, κατά ανώτατο.  

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

ενενήντα χιλιάδων ευρώ (190.000€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι διακοσίων τριάντα πέντε 

χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (235.600,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και 

συμπεριλαμβανομένων των λοιπών νόμιμων κρατήσεων. Η δαπάνη θα καλυφθεί από την Πράξη τη 

ΣΑΕ 2016ΣΕ34510090. 

5. 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. 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία 

ή/και διευκρίνιση».  

«ΠΡΑΞΗ 06/19-09-2018 

Στην Αθήνα σήμερα την 19η Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και  ώρα 

16:00 μ.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 

Α’ ΥΠ.Π.Ε.Θ., Συντονιστής Επιστημονικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής Ι.Ε.Π. και η κ. Μαρία 

Γελαστοπούλου, Εισηγήτρια Ι.Ε.Π. (Επιστημονική Μονάδα Ειδικής Αγωγής Ι.Ε.Π.). 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, προχώρησε στις εργασίες της και ειδικότερα στο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ήτοι: την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρείας, με την επωνυμία «ΤΑΛΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», νόμιμα εκπροσωπούμενης και συμμετέχουσας στον ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό 

τακτικό διαγωνισμό με αριθμ. πρωτ. 4479/30-4-2018 (ΑΔΑ: 6Μ84ΟΞΛΔ-ΖΧ2)  και αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

57338,1 και Α.Δ.ΑΜ 18PROC003018992 2018-04-30 (Αρ. Διακήρυξης: 04/2018), 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 Γ. Δημοτικού» 

της Πράξης «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ», Υποέργο 8, με MIS 5001313 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς 

Πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, προϋπολογισμού διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ 

240.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 

193.548,39€, ΦΠΑ: 46.451,61€). 

 

Με την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος της επιτροπής, αφού έλαβε το λόγο είπε ότι: Στη 

συνεδρίαση της 25ης-7-2018 (αριθμός πρακτικού 4/25-7-2018) η παρούσα επιτροπή αξιολογώντας 

τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης της μοναδικής υποψήφιας αναδόχου εταιρείας με την 

επωνυμία «ΤΑΛΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», με έδρα την Αθήνα επί της πλ. Καρύτση, 

αρ. 4, νόμιμα εκπροσωπούμενης και συμμετέχουσας στην ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία, κατά 

των έλεγχο αυτών (των δικαιολογητικών εγγράφων), έκρινε ότι για την πλήρωση της παρ. 2.2.6. 

«Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» της οικείας διακήρυξης, απαιτείται η προσκομιδή, πέραν των 

προσκομισθέντων στοιχείων, βεβαίωση καλής εκτέλεσης του ανατεθέντος και παραδοθέντος έργου 

που είχε εκτελεστεί στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.), νόμιμα 

εκπροσωπούμενου. 

Προς το σκοπό αυτό και κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι το αρμόδιο τμήμα Προμηθειών και 

Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. θα πρέπει να προσκαλέσει την προσωρινή υποψήφια ανάδοχο εταιρεία για 

την προσκομιδή του ανωτέρω εγγράφου, επιφυλασσόμενης, άμα, για την έκδοση απόφασης επί της 

κατακύρωσης ή μη του προκηρυχθέντος έργου, έως και την προσκομιδή του και ειδικότερα εντός των 

νομίμων προθεσμιών που θα ορισθούν από το ανωτέρω τμήμα. 

Κατόπιν αυτών, το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων του Ι.Ε.Π. με το από 6-8-2018 (ώρα 

14:08:28) ηλεκτρονικό του μήνυμα απευθυνόμενο προς την υποψήφια ανάδοχο εταιρεία 

προσκάλεσε αυτή όπως προσκομίσει το αιτηθέν ως άνω στοιχείο, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση αυτού (ηλεκτρονικού μηνύματος). 

Η εν λόγω υποψήφια ανάδοχος κατέθεσε στη Γραμματεία του Πρωτοκόλλου του Ι.Ε.Π. 

(αριθμός πρωτ. 8985/2018) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1151/26-11-2015 έγγραφο του Ι.Τ.Υ.Ε. με θέμα: 

«Διαβιβαστικό», το από 19-11-2015 «πρακτικό προσωρινής παραλαβής έργου» της αρμόδιας 

Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής (Ι.Τ.Υ.Ε) το από 23-11-2015 

πρακτικό «προσωρινής παραλαβής έργου» της αυτής Επιτροπής ως και το από 25-11-2015 «πρακτικό 

οριστικής παραλαβής έργου» της αυτής Επιτροπής με εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή για την 

οριστική παραλαβή του εκτελεσθέντος έργου ως και την από 25-1-2016 «βεβαίωση ολοκλήρωσης 

και παραλαβής έργου» της αυτής Αρχής. 

Μετά την ανωτέρω ενημερωτική εισήγηση η επιτροπή μονόγραψε κάθε φύλλο των ανωτέρω 

εγγράφων. 

Από την επισκόπηση των κατατεθέντων εγγράφων σε συνδυασμό και με το νομίμως και 

προσηκόντως υποβληθέν, με την προσφορά της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας, έργο της με τίτλο 

«MC Squared – Grant Agreement 610467, συμπεριλαμβανομένου και στο από 2-6-2018 ΤΕΥΔ, από το 
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οποίο προκύπτει ότι πρόκειται περί παραγωγής καθολικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού υλικού 

προσβάσιμου από παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τη χρήση πολυμεσικών εφαρμογών  

συνάγεται ότι η υποψήφια ανάδοχος εταιρείας πληροί τις προϋποθέσεις της «τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας» της οικείας διακήρυξης, και υπερκαλύπτουν τα ως άνω έγγραφα την 

αιτηθείσα βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου. 

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ι.Ε.Π. την έγκριση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εν λόγω υποψήφιας εταιρείας και την 

κατακύρωση του διαγωνισμού (αριθμός διακήρυξης 04/2018, αριθμ. πρωτ. 4479/30-4-2018, ΑΔΑ: 

6Μ84ΟΞΛΔ-ΖΧ2 και αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 57338,1 και Α.Δ.ΑΜ 18PROC003018992 2018-04-30)  στην ως 

άνω εταιρεία. 

Στο σημείο αυτό και ώρα 18:00 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: 

α. να εγκρίνει ως έχει το Πρακτικό 06/19-09-2018 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 

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 Γ’ 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 αποτελεί η ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού έτσι ώστε 

το ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό της Γ’ τάξης του δημοτικού σχολείου για τη 

διδασκαλία των βασικών μαθημάτων, να γίνει προσβάσιμο από μαθητές που έχουν 

πρόβλημα ακοής, κωφούς και βαρήκοους. Ειδικότερα, η δράση θα αφορά την 

προσαρμογή των ήδη υπαρχόντων διδακτικών εγχειριδίων με τη δημιουργία κατάλληλου 

ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) από φυσικούς 

νοηματιστές. 

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 υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

έως και δώδεκα (12) μήνες, κατά ανώτατο.  

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

εκατόν ενενήντα χιλιάδων ευρώ (190.000€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι διακοσίων 

τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (235.600,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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Σελ. 5 από 5. 

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 15:15, 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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