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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
Αθήνα, 03.06.2019 
Αρ. Πρωτ.:5079 
 
  
 
 

Θέμα: Απόφαση ματαίωσης του υπ’ αρ. πρωτ. 622/25.01.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004376385, αρ. διακ. 

1/2019) ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την ανάληψη του έργου «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για 

μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία - Γ’ Δημοτικού»  

 

 

Ο Πρόεδρος, νόμιμος εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, έχοντας υπόψη: 

1. τον Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 

Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. την υπ΄ αρ. 205093/Γ4/27.11.2018 (ΦΕΚ 713/τ. ΥΟΔΔ./03.12.2018) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Λήξη και ανανέωση της θητείας του Προέδρου και μελών του Δ.Σ. 

και ορισμός νέων μελών Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής», 

3. την υπ’ αρ. 208017/Γ4/10-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5527/τ’β’/10-12-2018) περί «Κανονισμού Εσωτερικής 

Λειτουργίας» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του Ν. 

4547/2018, 

4. τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ  Α΄ 112), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

6. Τον υπ’ αρ. πρωτ. 622/25.01.2019 (ΑΔΑ: 6ΛΟΣΟΞΛΔ-ΤΟ, ΑΔΑΜ: 19PROC004376385) ανοικτό τακτικό 

διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική 

αναπηρία - Γ’ Δημοτικού» 

7. το υπ’ αρ. 18/23.05.2019 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ με θέμα την έγκριση της «Εισήγηση 

σχετικά με διαγωνιστικές διαδικασίες για την κάλυψη ανάγκης προμήθειας ομοειδών 
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υπηρεσιών/προϊόντων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020 «Καθολικός σχεδιασμός και 

ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313» 

 

 

Αποφασίζει 

 

Τη ματαίωση του υπ’ αρ. πρωτ. 622/25.01.2019 (ΑΔΑ: 6ΛΟΣΟΞΛΔ-ΤΟΡ, ΑΔΑΜ: 19PROC004376385) ανοικτού 

τακτικού διαγωνισμού  για την ανάληψη του έργου «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με 

νοητική αναπηρία - Γ’ Δημοτικού» και την επαναπροκήρυξή του ως ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων 

(διεθνής), λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό προϋπολογισμό για την υλοποίηση της Πράξης.  

 

 

 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

 Καθηγητής ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ 
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