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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 11138/24-10-2019 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 44/23-10-2019 

Σήμερα, 23 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:50, 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.: Ελένη Τσίκιζα και Γεωργία 

Φέρμελη. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Ιωάννης Ρουσσάκης, 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 του υπ’ αριθ. 24/22-10-2019 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 τo υπ’ αριθ. 24/22-10-2019 (Αρ. εισ. ΙΕΠ:11097/22-10-2019) 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 του Ι.Ε.Π» που αφορά στον ηλεκτρονικό δημόσιο 

ανοικτό διαγωνισμό με αρ. Πρωτ. 6657/01-07-2019 (ΑΔΑΜ 19PROC005199582, αριθμό 

ΕΣΗΔΗΣ 76013 και Αρ. Διακ.: 07/2019): «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες 

με προβλήματα ακοής με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Δ’ 

Δημοτικού» της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού 

Εκπαιδευτικού Υλικού –Οριζόντια Πράξη» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313 (αρ. πρωτ.: 

2956/23-10-2019): 
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ΠΡΑΞΗ 24/22-10-2019 

  

Στην Αθήνα σήμερα, 22-10-2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., στα γραφεία 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και στον όγδοο (8ο) όροφο αυτού (Γραφείο 808), επί 

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

Προέδρου αυτής, κ. 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 το υπ’ αριθ. 

39/26-09-2019 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

με την υπ’ αριθμόν 10052/02-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΡΛΣΟΞΛΔ-ΗΛΣ) απόφαση του Προέδρου του Ι.Ε.Π., 

όπως ανακοινοποιήθηκε στις 03-10-2019 και ισχύει. 

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

Σύμβουλος Β΄ στο Ι.Ε.Π., και Αγγελική Ζυγογιάννη, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π..  

Χρέη γραμματέως άσκησε η κ. Ισαβέλα Τσιαντούλα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., 

λόγω κωλύματος της κ. Μαρίας-Ελένης Ιωαννίδου, επίσης αποσπασμένης εκπαιδευτικού στο Ι.Ε.Π.. 

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 της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΛΕΝΤ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», μόνης υποψήφιας Αναδόχου του ηλεκτρονικού δημόσιου 

ανοιχτού 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 «Καθολικός σχεδιασμός και 

ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού», Υποέργο 9, με MIS 5001313 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και δια Βίου 

Μάθηση».  

Η Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με το υπ' αριθμ. 41/10-10-

2019 Απόσπασμα Πρακτικού του, με θέμα «Διαβίβαση των υπ’ αριθμ. 17/30-08-2019, 19/05-09-2019 

και 23/04-10-2019 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 

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

Διαγωνισμό», που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με αριθ. Πρωτ. 10705/11-10-2019 και ΑΔΑ:Ω7Γ3ΟΞΛΔ-

ΕΛΞ, ενέκρινε τα ως άνω πρακτικά.  

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

από 18/10/2019 ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο ανάρτησε στο ΕΣΗΔΗΣ, ενημέρωσε την υποψήφια 

Ανάδοχο ότι με την από 15/10/2019 πρόσκληση της Προέδρου, κ. Σοφίας Γιοβάνογλου, προς τα μέλη 

της Επιτροπής, η αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς της οικείας Διακήρυξης θα 

πραγματοποιηθεί κατά τη σημερινή συνεδρίαση. 

Στην παρούσα συνεδρίαση (22-10-2019) η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση και έλεγχο της Οικονομικής Προσφοράς. Με την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή 

συνδέθηκε στο σύστημα με τους κωδικούς της Προέδρου (διαπιστευτήρια) (όνομα χρήστη και 

προσωπικό κωδικό) και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 76013. Στη συνέχεια, η Επιτροπή 

προχώρησε στον έλεγχο του υπο-φακέλου με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» της ως άνω 
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υποψήφιας Αναδόχου και προέβη στην ενδελεχή μελέτη του, από την οποία προέκυψε ότι η 

υποψήφια Ανάδοχος έχει υποβάλει τα εξής ποσά: 

Α. για το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ 

Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

προσβάσιμου από κωφούς/-ές και 

βαρήκοους/-ες μαθητές/-ήτριες 
200.000,00€ 48.000,00€ 248.000,00€ 

  

Β. ανά παραδοτέο του προκηρυσσόμενου έργου 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ 

Π.1: Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

προσβάσιμου από κωφούς/-ές και βαρήκοους/-ες 

μαθητές/-ήτριες για την  Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού 

64.000,00€ 15.360,00€ 79.360,00€ 

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ 

Π.2: Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

προσβάσιμου από κωφούς/-ές και βαρήκοους/-ες 

μαθητές/-ήτριες για τα Μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού 

36.000,00€ 8.640,00€ 44.640,00€ 

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ 

Π.3: Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

προσβάσιμου από κωφούς/-ές και βαρήκοους/-ες 

μαθητές/-ήτριες για τη Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄ 

Δημοτικού 

32.000,00€ 7.680,00€ 39.680,00€ 

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ 

Π.4: Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

προσβάσιμου από κωφούς/-ές και βαρήκοους/-ες 

μαθητές/-ήτριες για την Ιστορία Δ΄ Δημοτικού 

36.000,00€ 8.640,00€ 44.640,00€ 

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΔΑ: ΨΥ1ΓΟΞΛΔ-ΛΤΠ



Σελ. 4 από 5. 

Π.5: Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

προσβάσιμου από κωφούς/-ές και βαρήκοους/-ες 

μαθητές/-ήτριες για τα  Θρησκευτικά Δ΄ Δημοτικού 

32.000,00€ 7.680,00€ 39.680,00€ 

 

Από την επισκόπηση των ως άνω πινάκων συνάγεται ότι η υποβληθείσα Οικονομική Προσφορά 

βρίσκεται εντός των ορίων του σχετικού Διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, οι τελικοί πίνακες βαθμολογίας, 

σύμφωνα με το άρθρο 12.3 της οικείας Διακήρυξης, διαμορφώνονται ως εξής: 

 

Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 

U οικονομικής = (Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/Οικονομική Προσφορά Διαγωνιζόμενου) x 100 

Υποψήφιος 

Ανάδοχος 

Οικονομική 

Προσφορά Μειοδότη 

Οικονομική Προσφορά 

Διαγωνιζόμενου 
U οικονομικής 

ΤΑΛΕΝΤ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

248.000,00€ 248.000,00€ 100 

 

Έπειτα, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) 

της υποψήφιας Αναδόχου, ήτοι U= 103,56, βάσει  του υπ’ αριθμ. 23/04-10-2019 σχετικού Πρακτικού 

της,  προχώρησε στην τελική βαθμολόγηση της Συνολικής Προσφοράς της υποψήφιας Αναδόχου, 

όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

Τελικός Βαθμός Συνολικής  Προσφοράς 

U = (0,80 * U τεχνικής) + (0,20 * U οικονομικής) 

Υποψήφιος Ανάδοχος 
Βαθμός Τεχνικής 

Προσφοράς 

Βαθμός Οικονομικής  

Προσφοράς 
U 

ΤΑΛΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
103,56 100 102,85 

 

Από τα ως άνω προκύπτει ότι η βαθμολογία της υποβληθείσας συνολικής προσφοράς 

ανέρχεται σε U=102,85, ήτοι ικανοποιεί τους όρους της οικείας Διακήρυξης ως προς το σύνολο των 

κριτηρίων. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει όπως εισηγηθεί στο ΔΣ του ΙΕΠ την 

κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος) 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 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», στην  «ΤΑΛΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», 

καθώς η υποβληθείσα εκ μέρους της Οικονομική Προσφορά υπερκαλύπτει τους όρους της οικείας 

Διακήρυξης. 
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Στο σημείο αυτό και ώρα 15:35 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, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα, 

αποφασίζει να εγκρίνει: 

α. Το υπ’ αριθ. 24/22-10-2019 (Αρ. εισ. Ι.Ε.Π.:11097/22-10-2019) Πρακτικό της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για 

τις ανάγκες της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού 

Εκπαιδευτικού Υλικού», 

β. τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, καλώντας τον προσφέροντα στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλλει σε 

φάκελο με ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, 

σύμφωνα με το άρθρο 15 του υπ’ αρ. πρωτ. 6657/01-07-2019 (ΑΔΑΜ 19PROC005199582) 

διαγωνισμού, εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 16:45, 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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