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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15465/27-01-2023 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 4/26-01-2023 

Σήμερα, 26 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, 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.: Αναστάσιος 

Εμβαλωτής, Νικόλαος Μαρίνης και Χρυσούλα Σοφιανοπούλου. 

Απουσιάζει η κ. Ζωή Γείτονα. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Ειρήνη Βερροιοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 6/24-01-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών, και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., 

με υποχρέωση χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τις ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 7075/08-06-2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 162031,2 και 

Α.Δ.ΑΜ: 22PROC010715139  2022-06-08 (Αρ. Διακήρυξης: 1/2022), με τίτλο: 

«Εκπόνηση του Επιχειρησιακού σχεδίου και των Ερευνών του Παρατηρητηρίου 

Μετάβασης» (Αρ. Διακήρυξης 01/2022) της Πράξης «Ιχνηλάτηση Σχολικών και 

Εργασιακών Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης» - Οριζόντια Πράξη 

Υποέργο 2 -  MIS 5124310”. 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Ευτυχία 

Χαλβαντζή, Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, διαβιβάζει προς 

έγκριση το υπ’ αρ. 6/24-01-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, και 

Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., με υποχρέωση χρήσης του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τις ανάγκες του 

Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 7075/08-06-2022 (αρ. πρωτ.: 

355/26-01-2023): 
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«ΠΡΑΞΗ 6/ 24-01-2023 

(Διακήρυξη 01/2022, αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 162031,2) 

 

Στην Αθήνα σήμερα, 24-01-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και στον έβδομο (8ο) όροφο αυτού (Γραφείο 801), επί της οδού 

Αναστασίου Τσόχα αριθμ. 36, συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου αυτής, 

κ. Ευστάθιου Στυλιάρη, αποσπασμένου εκπαιδευτικού στο ΙΕΠ, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών 

και Αξιολόγησης Προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., η οποία συγκροτήθηκε 

σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 44/02-09-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και αναρτήθηκε 

στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με την υπ’ αριθμ. 14002/09-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΤ74ΟΞΛΔ-Α3Υ) απόφαση 

του Ι.Ε.Π.. 

 

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος: 

1) ο κ. Ευστάθιος Στυλιάρης, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ,  ως Πρόεδρος 

2) ο κ. Κωνσταντίνος Στουραΐτης, Σύμβουλος Α΄ στο ΙΕΠ, ως τακτικό μέλος και 

3) η κ. Ελένη Ταράτσα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ, ως τακτικό μέλος. 

 Χρέη γραμματέως άσκησε η κ. Χριστίνα – Ερριέττα Συκά, αποσπασμένη εκπαιδευτικός που υπηρετεί 

στο ΙΕΠ. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη συγκρότηση αυτής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 13 

και 14 του Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Επιτροπή συνέχισε τις εργασίες της, και 

ειδικότερα στο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των συμμετεχόντων στον Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

με αριθμ. Πρωτ. 7075/08-06-2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 162031,2 και Α.Δ.ΑΜ: 22PROC010715139  

2022-06-08 (Αρ. Διακήρυξης: 1/2022), με τίτλο: «Εκπόνηση του Επιχειρησιακού σχεδίου και των 

Ερευνών του Παρατηρητηρίου Μετάβασης» (Αρ. Διακήρυξης 01/2022) της Πράξης «Ιχνηλάτηση 

Σχολικών και Εργασιακών Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης» - Οριζόντια Πράξη 

Υποέργο 2 -  MIS 5124310” και ειδικότερα, 

 

τον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου  με δ. τ. «HEADWAY - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

- ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ Α.Ε - ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ",  νομίμως εκπροσωπούμενου από τον κ. 

Χριστόπουλο Γεώργιο. 

 

Με την έναρξη της διαδικασίας, ο Πρόεδρος κ. Στυλιάρης, αφού έλαβε τον λόγο, ενημέρωσε την 

Επιτροπή ότι με την υπ’ αρ. πρωτ. 14872/10-11-2022 (Πράξη 60/10-11-2022, ΑΔΑ: Ω5ΞΤΟΞΛΔ-79Ρ) 

απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ εγκρίθηκαν τα υπ’ αρ. 1/20-07-2022, 2/25-07-2022, 3/29-08-2022, 4/19-

09-2022 και 5/21-10-2022 Πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων.  

 

Στη συνέχεια της συνεδρίασης, η Επιτροπή προχώρησε στην προγραμματισμένη αποσφράγιση της 

οικονομικής προσφοράς του ως άνω υποψήφιου αναδόχου κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το 

Τμήμα Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων. 

Πιο συγκεκριμένα,  ο Πρόεδρος κ. Ευστάθιος Στυλιάρης και το μέλος Ελένη Ταράτσα συνδέθηκαν 

στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ με τους κωδικούς τους (διαπιστευτήρια/όνομα χρήστη και προσωπικό 

κωδικό) και επέλεξαν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 162031,2 και διαπίστωσαν ότι είχε υποβληθεί 

http://www.promitheus.gov.gr/
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υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» από τον υποψήφιο ανάδοχο σε αρχείο pdf, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση του φακέλου του υποψήφιου αναδόχου με 

σκοπό τον ενδελεχή έλεγχο της υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς και διαπίστωσε ότι η 

προσφορά που είχε υποβάλει για την εκτέλεση του προκηρυχθέντος έργου ήταν διακοσίων 

δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (214.650,00€)(καθαρή αξία), ενώ μαζί με τον 

αναλογούντα ΦΠΑ 24% αξίας πενήντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι ευρώ (51.516,00€), η 

συνολική αξία ανέρχεται στο ποσό των  διακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι ευρώ 

(266.166,00€), ως εξής: 

 

 

 

Το ανωτέρω ποσό αναλύεται για το Έργο ανά παραδοτέο ως εξής: 
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Από την επισκόπηση των ως άνω πινάκων συνάγεται ότι οι υποβληθείσα Οικονομική Προσφορά 

βρίσκεται εντός των ορίων του σχετικού Διαγωνισμού και γίνεται αποδεκτή εφόσον ικανοποιούνται 

οι απαιτήσεις που ορίζονται στα εδάφια 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6 και στα Παραρτήματα Ι και IV  της 

Διακήρυξης. 

Έπειτα, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς του 

υποψήφιου Αναδόχου, όπως εμφανίζεται στην Πράξη 5 της συνεδρίασης της Επιτροπής στις 21-10-

2022,  προχώρησε στην τελική βαθμολόγηση της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου, με βάση το 

εδάφιο 2.3.2 της οικείας Διακήρυξης, όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Συνολική Βαθμολογία  Προσφοράς 

𝜦𝒊 = 𝟖𝟎 ∗ (𝑼𝒊/𝐔𝐦𝐚𝐱) + 𝟐𝟎 ∗ (𝑭𝒎𝒊𝒏/𝑭𝒊) 

Υποψήφιος 

Ανάδοχος 

Βαθμός 

Τεχνικής 

Προσφοράς 

Οικονομική  

Προσφορά 
  

HEADWAY - 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 

Α.Ε - ΑΚΡΩΝΥΜΟ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ 

U1=114 266.166,00 
Λ1 = 80*(U1/114) + 20*(266.166/F1) = 

= 100 
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Από τα ως άνω προκύπτει ότι η Συνολική Βαθμολογία Προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου 

«HEADWAY - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ Α.Ε - ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ» είναι Λ1=100, 

ήτοι ικανοποιεί τους όρους της οικείας Διακήρυξης ως προς το σύνολο των κριτηρίων. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει όπως εισηγηθεί στο ΔΣ του ΙΕΠ την 

κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος) του Ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμ. 

Πρωτ. 7075/08-06-2022, αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 162031,2 και Α.Δ.ΑΜ: 22PROC010715139  2022-06-08 

(Αρ. Διακήρυξης: 1/2022), με τίτλο: «Εκπόνηση του Επιχειρησιακού σχεδίου και των Ερευνών του 

Παρατηρητηρίου Μετάβασης» (Αρ. Διακήρυξης 01/2022) της Πράξης «Ιχνηλάτηση Σχολικών και 

Εργασιακών Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης» - Οριζόντια Πράξη Υποέργο 2 -  MIS 

5124310” στον υποψήφιο ανάδοχο με δ.τ. «HEADWAY - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ Α.Ε - 

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ",  νομίμως εκπροσωπούμενο από τον κ. Χριστόπουλο Γεώργιο. 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 10:45 π.μ. η Επιτροπή, μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, 

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 το ως άνω υπ’ αρ. 6/24-

01-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, και Αξιολόγησης Προσφορών 

προμηθειών και υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., με υποχρέωση χρήσης του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τις ανάγκες του Ανοικτού Διεθνούς 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 7075/08-06-2022. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:05, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Ιωάννης Αντωνίου  Ειρήνη Βερροιοπούλου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 
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