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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 13328/14-12-2018 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 59/13-12-2018 

Σήμερα 13 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:15, στο γραφείο του Προέδρου 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό 

Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.) κ. Παύλου Χαραμή. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου κ.κ.: Ιωάννης Ρουσσάκης, Αλιβίζος Σοφός, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη, Ελένη 

Τσίκιζα και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζει ο κ. Γεράσιμος Κουζέλης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.). 

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. 12/11.12.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για την υπ΄ αρ. 

πρωτ. 12977/03.12.2018 (ΑΔΑ: ΨΚΘΔΟΞΛΔ-6ΤΕ, ΑΔΑΜ: 18PROC004111660) 

πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος 

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

Μαρίνα Καπνιάρη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, διαβιβάζει 

προς έγκριση το υπ’ αρ. 12/11.12.2018 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π. 13253/12.12.2018), Πρακτικό της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες 

της Πράξης για τις ανάγκες της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου 

ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π)»  

(αρ. πρωτ.: 3519/12-12-2018): 

 

«ΠΡΑΞΗ 12/11-12-2018 

 Στην Αθήνα σήμερα την 11η Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και  ώρα 11:00 

μ.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής  Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και στον τέταρτο (4ο) όροφο 
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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. Αγγελική Ζυγογιάννη, αποσπασμένη 

εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. κωλυομένου του κ. Βασιλείου Κουρμπέτη και η κ. Μαρία Γελαστοπούλου, 

Σύμβουλος Β’. 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προχώρησε στις εργασίες της και 

ειδικότερα στο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

Την αποσφράγιση και τον έλεγχο των προσφορών που αφορούν στην 

υπ΄αρ.πρωτ.12977/03.12.201 Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου 

«Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων και φιλοξενίας» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης 

«Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδ. ΟΠΣ: 

5001313. με ΑΔΑ ΨΚΘΔΟΞΛΔ-6ΤΕ ΑΔΑΜ 18PROC004111660. 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ο/η υποψήφιος/-α Ανάδοχος θα αναλάβει να διασφαλίσει την 

παροχή των υπηρεσιών φιλοξενίας και μετακινήσεων των μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 

της Πράξης και των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων του Μητρώου. Ειδικότερα το 

αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά σε: 

α) Έκδοση και οικονομική κάλυψη των εισιτηρίων μετακίνησής τους από την Αθήνα προς τον 

τόπο διεξαγωγής των ημερίδων (μετ’ επιστροφής) για 16 άτομα. Το μέσο μετακίνησης που θα 

χρησιμοποιείται θα είναι αεροπλάνο. 

 

β) Εξασφάλιση και οικονομική κάλυψη της διαμονής τους σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 3 αστέρων 

στις πόλεις, που αναφέρονται στην Πρόσκληση, για έως δύο (2) διανυκτερεύσεις (κατά τη διάρκεια 

ή/και μια μέρα μετά την υλοποίηση της Ημερίδας) 

Ο προϋπολογισμός του συνόλου του έργου, ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων 

οκτακοσίων τριάντα οκτώ Ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (4.838,71€) μη συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α, ήτοι έξι χιλιάδων Ευρώ (6.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

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

Σύμφωνα με ηλεκτρονικό μήνυμα εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων του 

Ι.Ε.Π., το οποίο εστάλη την  Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:45:37 και φέρει τον τίτλο 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ», γνωστοποιήθηκε στον Πρόεδρο και τα μέλη της παρούσας Επιτροπής 

ότι «για την υπ΄αρ.πρωτ.12977/03.12.2018   Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη 

του έργου «Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων και φιλοξενίας» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της 

Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με 

κωδ. ΟΠΣ: 5001313. με ΑΔΑ ΨΚΘΔΟΞΛΔ-6ΤΕ ΑΔΑΜ 18PROC004111660  και Καταληκτική Ημερομηνία 

κατάθεσης των προσφορών: 10.12.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 δεν κατέθεσε προσφορά 

κανένας Υποψήφιος.» 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει όπως εισηγηθεί στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., κατ’ 

εφαρμογή της παρ.1 περ. α’ του άρθρου 106 ν.4412/2016 όπως ισχύει, τη ματαίωση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας και ως εκ τούτου τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Παράλληλα 
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εισηγείται προς το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του ως άνω άρθρου και 

νόμου, την επανάληψη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης με τροποποίηση των όρων της οικείας 

πρόσκλησης. 

Στο σημείο αυτό και ώρα 12:30 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 να εγκρίνει ως έχει το Πρακτικό 

12/11.12.2018 (αρ. πρωτ. εισερχ. Ι.Ε.Π. 13253/12.12.2018) της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες της Πράξης 

για τις ανάγκες της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού 

εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 15:00, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Παύλος Χαραμής  Κυριακή Σημαιοφορίδου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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