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ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3
ου

  πρακτικoύ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των 

οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την 

επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο του έργου: «EuSocSurvey- Έρευνα πεδίου για τη συλλογή 

δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του “10ου κύματος” της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής 

Έρευνας». 

 

 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων:  

 α) 16 § 3(β) του ν. 4310/2014  «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α΄/08-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4386/2016 

«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

β) 5 § 2 του π. δ. 342/1986 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών 

Ερευνών» (ΦΕΚ Α΄ 150/3.10.1986) 

γ) 2 § 4 (6 και 13) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο» (ΦΕΚ Α΄ 112/13.7.2010) 

      2.   Την υπ. αρίθμ. 179687/25.10.2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας περί 

διορισμού του Δεμερτζή Νικολάου του Πελοπίδα στη θέση του Διευθυντή του 

Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), και ορισμού αυτού ως Προέδρου 

του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω φορέα και ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του εν 

λόγω φορέα (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 633/31.10.2018). 
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3. Την υπ. αριθμ. 12119/3.2.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης για την 

ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 

79/05.02.2020) 

       4. Το με αριθμ. πρωτ. 252/71/28.01.2021 αίτημα του διευθυντή του ΙΚΕ του 

ερευνητικού έργου με τίτλο «EuSocSurvey- Έρευνα πεδίου για τη συλλογή δεδομένων 

στην Ελλάδα στο πλαίσιο του “10ου κύματος” της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας 

Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) για την αναγκαιότητα της 

συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

       5.   Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθ. πρωτ.: 250/68/27.01.2021 η οποία, 

την 27.01.2021, ελέγχθηκε και βεβαιώθηκε ότι είναι εντός του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ του ΕΚΚΕ και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ 

9ΣΘ0469ΗΕΟ-ΑΩΨ. 

       6.  Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 625/100ΓΠ/12.03.2021 απόφαση του Διευθυντή και 

Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΚΚΕ περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών. 

       7.   Tη με αριθμ. πρωτ. 626/267/12.03.2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008285857.), 

δημόσιου διαγωνισμού για την Υπηρεσία Διεξαγωγής Έρευνας Πεδίου για τις ανάγκες 

του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). 

       8.    Την με αριθμ. 216018/6.4.2021 ηλεκτρονική προσφορά της ένωσης εταιριών QED 

Ε.Π.Ε. & ABACUS Α.Ε. 

       9.   Τον με αριθμ. πρωτ. ΕΚΚΕ 833/7.4.2021 φάκελο δικαιολογητικών της ένωσης 

εταιριών QED Ε.Π.Ε. & ABACUS Α.Ε.   

       10.   Το με αριθμ. πρωτ. 943/366/22.4.2021 1
ο
 και 2

ο
 πρακτικό της επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των δικαιολογητικών και τεχνικών 

προσφορών 

      11.   Τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ η οποία έχει ληφθεί στην υπ’ αριθ. 296/23-

04-2021 συνεδρίασή του (θέμα 15
ο
) 

 12. Την Απόφαση Α.Π.976/180/28.4.2021 με την οποία εγκρίθηκαν το 1
ο
 και 2

ο
 

πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών 

      13.  Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1027/403/07.05.2021 3ο πρακτικό, της συνεδρίασης της 

Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 

 14.  Τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ η οποία έχει ληφθεί στην υπ’ αριθ. 296α/11-

05-2021 συνεδρίασή του (θέμα 1
ο
) 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

·         Αποδεχόμαστε στο σύνολό του το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1027/403/07.05.2021 3ο 

πρακτικό, της συνεδρίασης της «Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των 

οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την 

επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο του έργου: «EuSocSurvey- Έρευνα πεδίου για τη συλλογή 

δεδομένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του “10ου κύματος” της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής 

Έρευνας»», στο πλαίσιο ελέγχου των προσφορών που υποβλήθηκαν από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς στον με αριθ. πρωτ. 626/267/12.03.2021 ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων (α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 106823), με αντικείμενο την 

Διεξαγωγή Έρευνας Πεδίου. 
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·         Αποδεχόμαστε την οικονομική προσφορά της ένωσης εταιρειών «QED Ε.Π.Ε. & 

ABACUS Α.Ε.» , η οποία ανέρχεται στο ποσό των 83.000,00 Ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι 19.920,00 Ευρώ. Το συνολικό συμβατικό τίμημα 

ανέρχεται στο ποσό των 102.920,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η οικονομική 

προσφορά θεωρείται λογική, συμφέρουσα και εντός του προϋπολογισμού του ανωτέρω 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων. 

 

·         Ανακηρύττουμε την ένωση εταιρειών «QED Ε.Π.Ε. & ABACUS Α.Ε.» ως 

«προσωρινό ανάδοχο» βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της Σύμβασης, το οποίο είναι η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

Η τελική κατακύρωση του αντικειμένου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού,  θα καθοριστεί 

μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, 

των οποίων η υποβολή θα γίνει μετά την κοινοποίηση, σχετικής έγγραφης πρόσκλησης 

της αναθέτουσας αρχής προς αυτόν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Αναλυτική Διακήρυξη. 

 

 

Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του 

ΕΚΚΕ 

 

 

 

 

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Εσωτερική Διανομή 
– Γραφείο Προέδρου 

– Δ/νση Διοικητικού 

– Ειδικός Λογαριασμός 
– Δ//ντής ΙΚΕ 

– Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων 
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