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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4088/13-04-2018
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 του υπ’ αρ. 1/04-04-2018 (αρ. πρωτ. 3979/04.04.2018) 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 Ι.Ε.Π.
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευανθία-Μαρίνα
Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς
έγκριση το υπ’ αρ. 1/04-04-18 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών,
Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες της Πράξης «Καθολικός
σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» (αρ. πρωτ.:
954/04-04-2018):
«ΠΡΑΞΗ 01/ 04-04-2018
Στην Αθήνα σήμερα την 4η Απριλίου ημέρα της εβδομάδας Μεγάλη Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
στα γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και στον όγδο (8ο) όροφο αυτού, επί
της οδού Τσόχα Αναστασίου αριθμός 36, συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του
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Προέδρου αυτής κ. Νικολάου Ράπτη, αποσπασμένου εκπαιδευτικού στο ΙΕΠ, κλ. ΠΕ13 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 αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών (υποφάκελοι – δικαιολογητικά
συμμετοχής – τεχνική προσφορά) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, των συμμετεχόντων στον ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό τακτικό
διαγωνισμό με αριθμ. πρωτ. 1946/7-3-2018 (ΑΔΑ:691ΖΟΞΛΔ-ΑΡ6) και αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 54887 και
Α.Δ ΑΜ 18PR0C0027691582018-03-07 (Αρ. Διακήρυξης: 02/2018), 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: Το
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με την υπ’ αριθμόν 02/2018 διακήρυξη του ενδιαφέρεται για
την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την εκτέλεση του αμέσως ως άνω έργου.
Σύμφωνα με τον όρο της παρ. 1.1.5 της ανωτέρω διακήρυξης ως καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ανωτέρω συστήματος είχε ορισθεί η 29η-3-2018 και ώρα 15:00 μ.μ. Η δε διαδικασία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών θα διενεργείτο την 4η-4-2018, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 11:00 το πρωί (η σημερινή συνεδρίαση). Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι έως την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών, δεν υποβλήθηκε οποιαδήποτε προσφορά,
οπότε, κατ’ εφαρμογή της παρ(1) περ (α) του άρθρου 106 Ν.4412/2016, όπως ισχύει, ο διαγωνισμός
θα πρέπει να ματαιωθεί και ως εκ τούτου και η διαδικασία σύναψης Σύμβασης.
Μετά από αυτά, η επιτροπή κατά τα οριζόμενα στην προαναφερθείσα διάταξη, ομόφωνα
αποφασίζει όπως εισηγηθεί προς το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. τη ματαίωση της διαγωνιστικής υπ’ αριθμόν
2/2018 διακήρυξης.
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Στο σημείο αυτό και ώρα 11:30 π.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 το ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις
ανάγκες της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού
εκπαιδευτικού υλικού», ομόφωνα, αποφασίζει τη ματαίωση της διαγωνιστικής υπ’
αριθμόν 2/2018 διακήρυξης.
....................................................................................................................................................
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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