
Σελ. 1 από 3. 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4214/18-04-2018 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 16/12-04-2018 

Σήμερα 12 Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, 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 και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζουν οι κ.κ.: Ιωάννης Ρουσσάκης και Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση επαναπροκήρυξης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού τακτικού 

διαγωνισμού «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές με προβλήματα ακοής 

με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Γ’ Δημοτικού» με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την υλοποίηση του Υποέργου 8, της 

συγχρηματοδοτούμενης Πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο: «Καθολικός 

σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» και 

MIS 5001313 

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

Κουρμπέτης, Υπεύθυνος της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου 

ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού», έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση 

(αρ. πρωτ.: 957/11-04-2018): 

«Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Καθολικός Σχεδιασμός 

και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» - Οριζόντια Πράξη με MIS 5001313, 

στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9. Η Πράξη εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
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Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με την υπ’ αρ. 12160/28-09-2016 

(ΑΔΑ:ΨΑΙΚ4653Ο7-Σ9Κ) Απόφαση Ένταξης.  

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης και συγκεκριμένα στο Υποέργο 8 προβλέπεται η ανάπτυξη 

προσβάσιμου υλικού για μαθητές με προβλήματα ακοής με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής 

Γλώσσας για την Γ’ Δημοτικού.  

Με την Πράξη 46/09-11-2017 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. εγκρίθηκε η διαδικασία υποβολής στην ΕΥΔ 

ΕΠΑΝΑΔ-EΔΒΜ του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού τακτικού διαγωνισμού «Ανάπτυξη 

προσβάσιμου υλικού για μαθητές με προβλήματα ακοής με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής 

Γλώσσας για την Γ’ Δημοτικού», προκειμένου να ολοκληρωθεί η προέγκριση δημοπράτησής του. 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ διατύπωσε θετική γνώμη για τα σχέδια των 

τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο, με το υπ’ αρ. 

πρωτ. 374/23-01-2018 έγγραφό της. 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι 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. Ο όγκος και η ιδιομορφία του περιεχομένου 

απαιτεί ομάδα παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησης του έργου από εξειδικευμένους 

διερμηνείς ΕΝΓ και φυσικούς νοηματιστές της ΕΝΓ καθ’ όλη την διάρκεια σχεδιασμού και 

υλοποίησης της δράσης.  

 O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εκατόν 

ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ Ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (193.548,39€) 

μη συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ 

(240.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από το Υποέργο 8 «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές 

με προβλήματα ακοής  με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Γ’ Δημοτικού» της 

Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με 

MIS 5001313.  

Με την Πράξη 06/01-02-18 (αρ. πρωτ. 746/02-02-18, ΑΔΑ: 6Ν38ΟΞΛΔ-ΥΕ3) του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,  

εγκρίθηκε η διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού τακτικού διαγωνισμού.  

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων-Μητρώων Φυσικών Προσώπων, η οποία 

συγκροτήθηκε με την Πράξη 52/14-12-17 (αρ. πρωτ. 8717/21-12-17, ΑΔΑ: ΩΒΞΘΟΞΛΔ-ΨΟΘ) του 

Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., συνεδρίασε στις 04/04/2018 και με το Πρακτικό 01/04-04-18 αποφάσισε τη 

ματαίωση της διαγωνιστικής υπ’ αριθμόν 02/2018 διακήρυξης, αφού έως την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών δεν υποβλήθηκε οποιαδήποτε προσφορά. 

 
   Α/Α 

 
ΒΙΒΛΙΑ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ 

 
ΠΛΕΟΝ 
Φ.Π.Α 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

1 Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ΄, Δ’ Δημοτικού 34.500 184 32.258,06 7.741,94 
 

40.000,00 
 

2 Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού  36.200 248 52.419,35 12.580,65 65.000,00 

3 Μαθηματικά Γ΄ Δημοτικού 14.900 152 28.225,81 6.774,19 35.000,00 

4 Μελέτη περιβάλλοντος Γ΄ Δημοτικού 21.200 152 28.225,81 6.774,19 35.000,00 

5 Ιστορία Γ΄ Δημοτικού 32.300 152 28.225,81 6.774,19 35.000,00 

6 Θρησκευτικά Γ΄ Δημοτικού 29.400 144 24.193,55 5.806,45 30.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 168.500 1.032 193.548,39 46.451,61 240.000,00 
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Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση και η βιωσιμότητα της Πράξης αλλά και 

για τη διευκόλυνση των υποψήφιων αναδόχων για την ανάπτυξη των δειγμάτων, εισηγούμαι την 

έγκριση της επαναπροκήρυξης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού τακτικού διαγωνισμού, με 

προθεσμία υποβολής προσφορών τουλάχιστον 35 ημέρες από την ανάρτηση του στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 

Συνημμένα: 

1) Υπ’ αρ. πρωτ. 374/23-01-2018 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 

2) Πράξη 46/09-11-17 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

3) Σχέδιο Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

4) Περίληψη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

5) Πράξη 6/01-02-18 του Δ.Σ του Ι.Ε.Π 

6) Πρακτικό 1/04-04-18 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων-Μητρώων Φυσικών Προσώπων». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την έγκριση του υπ’ αρ. 01/04-04-18 

Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών 

Προσώπων για τις ανάγκες της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη 

προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού», θέμα που προηγήθηκε στην παρούσα 

συνεδρίαση, και τη σύμφωνη γνώμη του κ. Ιωάννη Μπαθιανάκη, Προϊσταμένου της 

Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει την 

παραπάνω εισήγηση. 

Τα συνημμένα αποτελούν Παράρτημα της παρούσας Πράξης. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:00, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Γεράσιμος Κουζέλης  Κυριακή Σημαιοφορίδου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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