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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 13793/03-09-2021
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 44/02-09-2021
Σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, 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. Ιωάννη Αντωνίου.
Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του
Ι.Ε.Π. κ. Γεώργιος Μπαραλής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ζωή Γείτονα,
Αναστάσιος Εμβαλωτής, Νικόλαος Μαρίνης, Χρυσούλα Σοφιανοπούλου και Ανδρονίκη
Χαριτωνίδου.
Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο
Ι.Ε.Π.
Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
....................................................................................................................................................
Θέμα: Εισήγηση για έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 12626/02-08-2021 αιτήματος του
οικονομικού φορέα για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας
προσφορών του υπ’ αρ. πρωτ. 12413/29-07-2021 Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική
αναπηρία για την Δ’ Δημοτικού» (Διακήρυξη 3/2021, αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 136050), στο
πλαίσιο του Υποέργου 3 της Πράξης: «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη
προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» και MIS 5001313.
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Ευάγγελος
Παππάς, Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων, έχει
καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 2428/01-09-2021):

Σελ. 1 από 3.

ΑΔΑ: 9ΒΑΓΟΞΛΔ-0ΨΗ

«Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Καθολικός
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» - Οριζόντια Πράξη και
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313, ΣΑΕ 2016ΣΕ34510090, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9, στο πλαίσιο του
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 12160/28-09-2016 (ΑΔΑ:ΨΑΙΚ4653Ο7-Σ9Κ) Απόφαση Ένταξης όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. πρωτ. 2154/31-05-2021 (ΑΔΑ: 9Ξ3Γ46ΜΤΛΡ-ΞΚΚ)
Απόφαση 5ης τροποποίησης της Πράξης.
2. Τoν υπ’ αρ. πρωτ. 12413/29-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009005354) Ανοικτό Διεθνή
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες

με νοητική αναπηρία για την Δ’ Δημοτικού».
3. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 12626/02-08-2021 αίτημα της εταιρείας «INTELEARN INFORMATION
TECHNOLOGY IN LEARNING ΕΠΕ» για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών
από 10/09/2021 σε 20/09/2021.
Εισηγούμα ι
όπως γίνει δεκτό το αίτημα της εταιρείας «INTELEARN INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING
ΕΠΕ» ως προς την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών, για 10 ημέρες, από 1009-2021 έως 20-09-2021, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στο πλαίσιο υποβολής προσφορών
ζητείται δείγμα γραφής για κάθε ένα από τα 5 μαθήματα της Δ’ Δημοτικού, το οποίο
περιλαμβάνει τη μεταγραφή του εκπαιδευτικού υλικού με τη μέθοδο easy to read από ομάδα 5
εκπαιδευτικών και δεδομένου ότι ο Αύγουστος είναι μήνας διακοπών για τους εκπαιδευτικούς, η
παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών θα διευκολύνει την εργασία και την σωστή
συνεργασία της ομάδας των εκπαιδευτικών και της ομάδας υλοποίησης των εφαρμογών ώστε να
υποστηριχθεί η παραγωγή ενός ποιοτικού αποτελέσματος.
Ειδικότερα εισηγούμαι την έγκριση της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών
έως την Δευτέρα 20/09/2021 και ώρα 15:00 και την παράταση της ημερομηνίας αποσφράγισης
των προσφορών έως την Παρασκευή 24/09/2021 και ώρα 11:00.
Επισημαίνεται ότι θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ειδικότερα
αποστολή διορθωτικής προκήρυξης στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ως προς την ημερομηνία αποσφράγισης των
προσφορών και στη συνέχεια ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων στο Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
Συνημμένα:
1. Η υπ’ αρ. πρωτ. 12160/28-09-2016 (ΑΔΑ:ΨΑΙΚ4653Ο7-Σ9Κ) Απόφαση Ένταξης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ.
πρωτ. 2154/31-05-2021 (ΑΔΑ: 9Ξ3Γ46ΜΤΛΡ-ΞΚΚ) Απόφαση 5ης τροποποίησης της Πράξης.
2. Ο υπ’ αρ. πρωτ. 12413/29-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009005354) Ανοικτός Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με τίτλο
«Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία για την Δ’ Δημοτικού».

3.

Το υπ΄ αρ. πρωτ. 12626/02-08-2021 αίτημα της εταιρείας INTELEARN INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING ΕΠΕ για
παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών από 10/09/2021 σε 20/09/2021».

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη της κ. Ευτυχίας
Χαλβαντζή, Προϊσταμένης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, ομόφωνα,
αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει την παραπάνω εισήγηση.
Τα συνημμένα φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος.
....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 15:30, λήγει η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ιωάννης Αντωνίου

Κυριακή Σημαιοφορίδου
αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.

Ακριβές Απόσπασμα
Ψηφιακά Υπογεγραμμένο
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