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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ                                                        
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ) 

 

Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210- 7489130 

 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9, 10552 Αθήνα 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ειρήνη Κοσμά  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678  

FAX : 210 7489130 

E-mail: president@ekke.gr 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αρ. Πρ 381/82ΓΠ  

Αθήνα, 23/02/2016 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού στο πλαίσιο της υλοποίησης του 

έργου «Οι ανισότητες στον τομέα της υγείας στον μεταναστευτικό πληθυσμό (ΕΟΧ GR 

07/3807) στο Πρόγραμμα Ακαδημαϊκή Έρευνα στους τομείς προτεραιότητας (MIGHEAL-

HEALTH INEQUALITIES AMONG MIGRANT POPULATION-EEA GRANT)» του 

Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

 

Έχοντας υπ’ όψιν:  

 

Ι) Τις διατάξεις:  

 

α) Του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 258/Α΄/08-12-2014) 

β) Του π. δ. 342/1986 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών» (ΦΕΚ Α΄ 

150/3.10.1986) 

γ) Της υπ’ αριθ. 5439 κοινής Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 298/Β/85) «Σύσταση Ειδικών 

Λογαριασμών στο ΥΠ.Ε.Τ. και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς για την αξιοποίηση των 

κονδυλίων έρευνας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει 

δ) Του π. δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α/150/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 

ε) Του ν. δ. 496/1974 ««Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 

Α’ 204 /19-7-1974) 

στ) Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ.112/Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
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ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδοικητικών οργάνων στο 

Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

 

II) Τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ η οποία έχει ληφθεί στην υπ’ αριθ. 237/19-02-2016 

συνεδρίασή του (θέμα 16ο) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

την προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Οι 

ανισότητες στον τομέα της υγείας στον μεταναστευτικό πληθυσμό (ΕΟΧ GR 07/3807) στο 

Πρόγραμμα Ακαδημαϊκή Έρευνα στους τομείς προτεραιότητας (MIGHEAL-HEALTH 

INEQUALITIES AMONG MIGRANT POPULATION-EEA GRANT)» του Χρηματοδοτικού 

Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, και 

 

 

Καλούμε 

 

τις  εταιρείες, που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν τα απαραίτητα προσόντα, να 

υποβάλλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΚΚΕ, Κρατίνου 9 και Αθηνάς, στον 8ο όροφο 

καθημερινά έως τις 14:30 μ.μ. από την επομένη της αναρτήσεως της παρούσας μέχρι την 

Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για 

την παροχή των κατωτέρω υπηρεσιών, όπως περιγράφονται υπό Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ /ΜΕΡΟΣ Α, με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 46.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Για την επιλογή του αναδόχου μεταξύ των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν τα κάτωθι: 

 Οικονομική προσφορά (20%) 

 Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών (60%) 

 Οργανωτική και διαχειριστική ικανότητα του φορέα (20%) 

 

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η οργανωτική και διαχειριστική ικανότητα 

του φορέα τεκμαίρονται από  

 το είδος των έργων που έχει υλοποιήσει και σχετίζονται με το αντικείμενο και τα 

χαρακτηριστικά της παρούσας έρευνας, 

 τη φέρουσα ικανότητα υλοποίησης της έρευνας πεδίου (εξοπλισμός, υλικοτεχνική 

υποδομή, ειδικευμένο – μόνιμο ή εποχικό- προσωπικό). 

 

Ειδικότερα, τα ανωτέρω κριτήρια συνυπολογίζονται ως ακολούθως: 

 

Οικονομική Προσφορά 20% 

 

Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 60% 

  

Συναφή έργα της τελευταίας πενταετίας στο χώρο των κοινωνικών και 35% 
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πολιτικών επιστημών 

Προηγούμενα συναφή έργα παρόμοιων προδιαγραφών και 

ζητουμένων με το θέμα της προκηρυσσόμενης έρευνας 

15% 

Πελατολόγιο – Συνεργασίες 10% 

 

Οργανωτική και διαχειριστική ικανότητα 20% 

Εξειδικευμένο στελεχικό δυναμικό (CV) 15% 

Υλικοτεχνικές υποδομές 5% 

 

 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο ΕΚΚΕ, Κρατίνου 9 και Αθηνάς, στον 8ο όροφο την 

11/3/2016  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, 

σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων υπ’ αριθ. πρωτ. 

381/82ΓΠ/23-02-2016 του έργου «Οι ανισότητες στον τομέα της υγείας στον μεταναστευτικό 

πληθυσμό (ΕΟΧ GR 07/3807) στο Πρόγραμμα Ακαδημαϊκή Έρευνα στους τομείς 

προτεραιότητας (MIGHEAL-HEALTH INEQUALITIES AMONG MIGRANT POPULATION-

EEA GRANT)» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, για 

την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται υπό Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στη 

διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Γραφείο Πρωτοκόλλου, 8ος όροφος), 

Κρατίνου 9 και Αθηνάς, 105 52 Αθήνα, μέχρι και την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 και ώρα 14.30. 

Προσφορές που αποστέλλονται ταχυδρομικώς πρέπει να έχουν παραληφθεί, με ευθύνη του 

ενδιαφερομένου, ως την ανωτέρω ημερομηνία. 

 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής με τη σύνταξη πρακτικού ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής παρεχομένων 

υπηρεσιών. 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την παραλαβή  των υπηρεσιών και εντός 15 

ημερών, εκτός εάν η ροή των χρηματοδοτήσεων του Προγράμματος επιβάλλει την μετάθεσή 

του, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων 

από το Νόμο δικαιολογητικών, ήτοι ιδίως: 

1. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών  

2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

 

Το ΕΚΚΕ έχει το δικαίωμα είτε να κατακυρώσει τη σύμβαση, κατά τα ανωτέρω, είτε να κρίνει 

το διαγωνισμό άγονο και να τον επαναλάβει με ίδιους ή άλλους όρους, είτε να τον ματαιώσει. 

Από αυτές τις ενέργειες δεν προκύπτει δικαίωμα ή κάποια αξίωση σε αυτούς που έλαβαν μέρος 

στον διαγωνισμό. 
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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εταιρείες μέλη του Συλλόγου Εταιριών 

Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) και της European Society for Opinion and 

Market Research (ESOMAR), εγγεγραμμένες στο μητρώο του Εθνικού Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), οι οποίες μετέχουν  ως αυτόνομα νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή 

ενώσεις ή κοινοπραξίες, με αποδεδειγμένη εμπειρία παροχής των κατωτέρω υπηρεσιών, που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 

2513/1997. 

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του 

προκηρυσσόμενου έργου. 

Η προσφορά υποβάλλεται εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), στην ελληνική γλώσσα, 

μέσα σε κλειστό φάκελο, καθαρογραμμένη και χωρίς ξέσματα. 

 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία 

2. Ο πλήρης τίτλος του αρμόδιου φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό (Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικών Ερευνών) 

3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

4. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, στον κυρίως φάκελο, τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας  του νομίμου εκπροσώπου τους 

2. Θεωρημένο καταστατικό  

3. Αποδεικτικά εμπειρίας σε ανάλογα έργα κατά τα τελευταία έτη (π.χ., βεβαιώσεις 

καλής εκτέλεσης υπηρεσιών και αντίστοιχες συμβάσεις), από τα οποία θα 

αποδεικνύεται πλήρως η ζητούμενη εμπειρία τους. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με θεώρηση γνήσιου υπογραφής στην οποία: 
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 να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και πως 

κατά την κατάρτιση της προσφοράς έχουν λάβει υπόψη τους όρους της παρούσας 

προκήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται, 

 να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς: 

α. οι ποινικά υπεύθυνοι της εταιρείας δεν έχουν καταδικασθεί για συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή ή για κάποιο 

από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας και δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό 

παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα 

αρχή 

β. η εταιρεία δεν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 

αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό και δεν έχουν κινηθεί εναντίον 

της διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού  

γ. η εταιρεία είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερη. 

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά, επί ποινή 

αποκλεισμού, σε ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον 

κυρίως φάκελο. 

 

Οι τιμές πρέπει να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Οι 

τιμές που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι τελικές μετά από οποιοδήποτε έκπτωση ή μείωση. 

Θα αναγράφονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από 

τον Φ.Π.Α. 

 

Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφορά που: 

 δεν αντιστοιχεί επακριβώς στις ζητούμενες υπηρεσίες, 

 δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν χωριστό φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ» στο οποίο θα υποβάλλονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τους. 

Συγκεκριμένα ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει απαραιτήτως Υπεύθυνη Δήλωση που θα 

δηλώνεται ότι ο προσφέρων: 

 αναλαμβάνει την παροχή των υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται από την παρούσα 

πρόσκληση, 

 οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα τηρούν τις προδιαγραφές όπως περιγράφονται στην 

παρούσα. 
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Διεξαγωγή έρευνας πεδίου 

 

Διάρκεια παροχής υπηρεσιών 

Η ανάθεση στον ανάδοχο θα αφορά κατ’εκτίμηση στο διάστημα: 1 Απριλίου – 1 Ιουνίου 2016.  

 

Αντικείμενο – Τεχνικές προδιαγραφές  

Διεξαγωγή έρευνας πεδίου  

 

Διεξαγωγή Έρευνας Πεδίου για τη υλοποίηση δειγματοληπτικής έρευνας στο 

μεταναστευτικό και γηγενή πληθυσμό σε αστικά κέντρα της Ελλάδας, βάσει της 

μεθοδολογίας υλοποίησης έρευνας που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα 

(ESS) και ορίζεται παρακάτω. Οι στόχοι της διεξαγωγής έρευνας πεδίου ορίζονται ως 

ακολούθως:  

 

1. Προσδιορισμός της κατάστασης της υγείας των μεταναστών (ψυχική υγεία και χρόνιες 

σωματικές παθήσεις), χρήση και πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας από τους μετανάστες 

(μη καλυπτόμενες ανάγκες). 

2. Εντοπισμός των εμποδίων πρόσβασης  και χρήσης των υπηρεσιών υγείας από τους 

μετανάστες (γλώσσα, θρησκεία, πολιτισμικές διαφορές). 

3. Σύγκριση της κατάστασης υγείας και των αναγκών περίθαλψης των μεταναστών και 

του γηγενούς πληθυσμού.  

 

Μεθοδολογία υλοποίησης έρευνας πεδίου 

Η έρευνα που θα πραγματοποιήσει ο ανάδοχος φορέας μεταξύ του πληθυσμού-στόχου -των 

μεταναστών και των γηγενών- θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον παρακάτω σχεδιασμό. 

 

Α. Πληθυσμός Μεταναστών  

Χαρακτηριστικά δείγματος: Αντιπροσωπευτικό δείγμα ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω, τα 

οποία διαμένουν σε ιδιωτικά νοικοκυριά σε αστικά κέντρα της Ελληνικής Επικράτειας και τα 

οποία έχουν ως μεταναστευτική καταγωγή ‘Τρίτης Χώρας’ (της Αφρικής, Ασίας, Ανατ. 

Ευρώπης, της Καραϊβικής κ.λπ.) ή εθνοτική μειονοτική καταγωγή και τα οποία μπορούν να 

συμμετάσχουν στην έρευνα στα Ελληνικά (Ν≥500). 

 

 

Δειγματοληψία/ Προμέτρηση: Θα προηγηθεί της Έρευνας Πεδίου προμέτρηση νοικοκυριών 

βάσει Τυχαίας Πορείας για την επιλογή τυχαίου δείγματος για την έρευνα. Ωστόσο, και σε 
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αντίθεση με τις πρακτικές που συνήθως εφαρμόζονται στην Κοινωνική Έρευνα, η επιλογή των 

Μονάδων Επιφανείας προς Προμέτρηση δεν θα προκύψει από δειγματοληπτικό πλαίσιο το 

οποίο θα εμπεριέχει όλες τις πιθανές περιοχές/ πιθανούς οικισμούς και την τυχαία επιλογή 

Μονάδων Επιφανείας εντός αυτού, αλλά από την επιλογή περιοχών/ οικισμών με μεγαλύτερη 

πυκνότητα του πληθυσμού στόχο (σύμφωνα με την Απογραφή 2011). Μετά την προμέτρηση, η 

επιλογή των διευθύνσεων εντός κάθε Μονάδας Επιφάνειας και η συμπερίληψή τους εντός του 

δείγματος, θα τηρήσει τους κανόνες της τυχαιότητας.  

 

Κατά την έρευνα πεδίου θα εφαρμοστεί και Εστιασμένη Προμέτρηση  (Focused Enumeration). 

Η τεχνική αυτή επιτρέπει να ερωτηθεί κάθε νοικοκυριό του αρχικού δείγματος για την παρουσία 

μελών του πληθυσμού-στόχο σε n=2 γειτονικά νοικοκυριά προς κάθε κατεύθυνση βάσει της 

Τυχαίας Πορείας (στα 2 προηγούμενα νοικοκυριά και στα 2 επόμενα νοικοκυριά). Σε περίπτωση 

που το νοικοκυριό του αρχικού δείγματος υποδείξει ένα κατάλληλο νοικοκυριό εντός των ορίων 

αυτών (δευτερεύον νοικοκυριό), το οποίο δεν περιλαμβάνεται ήδη στο αρχικό δείγμα, τότε 

μπορεί να γίνει απόπειρα καταγραφής και συνέντευξης και στο δευτερεύον αυτό νοικοκυριό. Η 

Εστιασμένη Προμέτρηση δεν θα εφαρμοστεί στα δευτερεύοντα νοικοκυριά, τα οποία δεν θα 

κληθούν να υποδείξουν άλλα τυχόν κατάλληλα νοικοκυριά. 

 

Επιπρόσθετα, για την εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου και πόρων, θα εφαρμοστούν κανόνες 

αποφυγής αδιέξοδης δειγματοληψίας. Αυτό σημαίνει ότι μία νέα διαδρομή θα καθορίζεται στην 

περίπτωση κατά την οποία μετά και τις πρώτες ολοκληρωμένες καταγραφές νοικοκυριού (π.χ. 

πρώτες 5) δεν έχει βρεθεί κανένα κατάλληλο νοικοκυριό είτε στο αρχικό δείγμα είτε μέσω της 

Εστιασμένης Προμέτρησης. 

 

Όταν έχει βρεθεί ένα κατάλληλο νοικοκυριό, τότε η επιλογή ερωτωμένου μέσα σε αυτό θα 

γίνεται τυχαία (χρήση πίνακα αριθμών KISH). 

 

Τα επιλεγμένα νοικοκυριά (είτε του αρχικού δείγματος είτε εκείνα που θα προκύψουν από την 

Εστιασμένη Προμέτρηση) και οι επιλεγμένοι ερωτώμενοι δεν θα αντικαθίστανται (με εξαίρεση 

τις περιπτώσεις αποφυγής αδιέξοδης δειγματοληψίας), ενώ θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον 

4 επισκέψεις/ επαφές σε κάθε επιλεγμένο νοικοκυριό πριν τον καθορισμό ενός τελικού κωδικού 

αποτελέσματος (με την εξαίρεση περιπτώσεων όπως η άρνηση νοικοκυριού). 

 

Β. Γηγενής Πληθυσμός 

Χαρακτηριστικά δείγματος: Αντιπροσωπευτικό δείγμα ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω, τα 

οποία διαμένουν σε ιδιωτικά νοικοκυριά στα ίδια αστικά κέντρα της Ελληνικής Επικράτειας και 

τα οποία ανήκουν στον γηγενή πληθυσμό (Ν≥500). 

 

Δειγματοληψία/ Προμέτρηση: Θα προηγηθεί της Έρευνας Πεδίου προμέτρηση νοικοκυριών 

βάσει Τυχαίας Πορείας για την επιλογή τυχαίου δείγματος για την έρευνα. Η επιλογή των 

Μονάδων Επιφανείας προς Προμέτρηση θα προκύψει από δειγματοληπτικό πλαίσιο το οποίο θα 

εμπεριέχει όλες τις πιθανές περιοχές/ πιθανούς οικισμούς και την τυχαία επιλογή Μονάδων 

Επιφανείας εντός αυτού (σύμφωνα με την Απογραφή 2011). Μετά την προμέτρηση, η επιλογή 

των διευθύνσεων εντός κάθε Μονάδας Επιφάνειας και η συμπερίληψή τους εντός του δείγματος, 

θα τηρήσει τους κανόνες της τυχαιότητας. 
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Όταν έχει βρεθεί ένα κατάλληλο νοικοκυριό, τότε η επιλογή ερωτωμένου μέσα σε αυτό θα 

γίνεται τυχαία (χρήση πίνακα αριθμών KISH).  

 

Τα επιλεγμένα νοικοκυριά και οι επιλεγμένοι ερωτώμενοι δεν θα αντικαθίστανται, ενώ θα 

πραγματοποιούνται τουλάχιστον 4 επισκέψεις/ επαφές σε κάθε επιλεγμένο νοικοκυριό πριν τον 

καθορισμό ενός τελικού κωδικού αποτελέσματος (με την εξαίρεση περιπτώσεων όπως ‘άρνηση» 

νοικοκυριού).  

 

Γ. Αμφότερα δείγματα 

 Μέθοδος συλλογής δεδομένων: Προσωπικές Συνεντεύξεις σε χαρτί διάρκειας 45’-60’  

 Γνωστικός προ-έλεγχος: Πριν την κύρια έρευνα πεδίου θα πραγματοποιηθεί γνωστικός 

προ-έλεγχος (cognitive pre-testing) του ερωτηματολογίου, ώστε να διασφαλιστεί η 

κατανόησή του από τις ομάδες στόχο. Ο αριθμός των συνεντεύξεων θα προσδιοριστεί σε 

συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του ΕΚΚΕ. 

 

Ευθύνη του υποψήφιου αναδόχου είναι: 

 Η εκπαίδευση των συνεντευκτών για την πραγματοποίηση γνωστικού προ-ελέγχου 

 Η δειγματοληψία και η προμέτρηση  

 Η συλλογή των δεδομένων, η κωδικοποίησή τους και η παράδοσή τους σε αρχείο SPSS 

σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

 

 Το αρχείο δεδομένων θα πρέπει να ακολουθεί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής 

Κοινωνικής Έρευνας (Social Survey number 7) (ESS7) 

(http://www.europeansocialsurvey.org/). 

 Οι μεταβλητές του αρχείου δεδομένων οι οποίες αποτελούν αντιγραφή του 

προαναφερόμενου ερωτηματολογίου ESS θα πρέπει να ακολουθούν την κωδικοποίηση 

αυτού (names, values, labels), εκτός αν προσδιοριστεί διαφορετικά από την ερευνητική 

ομάδα του ΕΚΚΕ. 

  Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα υπό ή υπερ-εκπροσώπησης των διαφόρων 

υπο-ομάδων του πληθυσμού, σύμφωνα με τα διάφορα βασικά δημογραφικά 

χαρακτηριστικά τους (ηλικία, φύλο,  μορφωτικό επίπεδο), και ως εκ τούτου να  μπορούν 

να εξαχθούν  αξιόπιστα συμπεράσματα από την έρευνα, το συνολικό αρχείο θα πρέπει να 

έχει σταθμιστεί, χρησιμοποιώντας την κατανομή του πληθυσμού βάσει αυτών των 

χαρακτηριστικών (μεταβλητές), όπως προβλέπεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 

(ΕΛΣΤΑΤ) και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπολογιστούν οι αντίστοιχοι συντελεστές 

στάθμισης και να ληφθούν υπόψιν κατά την επεξεργασία των δεδομένων (σύμφωνα και 

με τις προδιαγραφές του ΕSS). 

 Το ποσοστό απόκρισης της έρευνας θα πρέπει να υπολογιστεί βάσει των δεικτών 

αντιπροσωπευτικότητας (R-δείκτες), έτσι ώστε να εκτιμηθεί η πιθανή ετερογένεια 

μεταξύ των ερωτηθέντων και των μη ερωτηθέντων και ως εκ τούτου να εκτιμηθεί και ο 

βαθμός της μεροληψίας λόγω της μη απόκρισης (non response) στην έρευνα. Για τον 
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υπολογισμό των R-δεικτών, θα πρέπει να εφαρμοστεί η μεθοδολογία που περιγράφεται 

στο άρθρο των Schouten et al. (2009).
1
 

 Αλλαγές, προσθήκες μεταβλητών ή αλλαγές στις προδιαγραφές των μεταβλητών θα 

πρέπει να γίνουν δεκτές από την ερευνητική ομάδα του ΕΚΚΕ . 

 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα σχεδιάζονται και θα παράγονται σε συνεργασία με την ερευνητική 

ομάδα του Έργου και μετά από την έγκρισή της.  

 

Με την ολοκλήρωση της διεξαγωγής έρευνας πεδίου, ο ανάδοχος θα παραδώσει στο ΕΚΚΕ 

αναλυτική τεχνική έκθεση για τη διαδικασία δειγματοληψίας, προμέτρησης, συλλογής και 

κωδικοποίησης δεδομένων που ακολουθήθηκε καθώς και αρχείο με τα δεδομένα σε αρχείο 

SPSS (v.22).  

 

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Παροχή υπηρεσιών   ΣΥΝΟΛΟ   (Χωρίς ΦΠΑ) 

Διεξαγωγή έρευνας πεδίου   

  ΦΠΑ  

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

 

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η αρμόδια Επιτροπή κατά τη διάρκεια της τεχνικής αξιολόγησης και εφόσον παραστεί 

ανάγκη μπορεί να καλέσει τους προσφέροντες να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

υποβληθέντα από αυτούς στοιχεία. Σε ανάλογη περίπτωση οι προσφέροντες 

υποχρεούνται στην παροχή ανάλογων συμπληρώσεων ή διευκρινήσεων.   

2. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Τα επιμέρους κριτήρια ανάθεσης που συνθέτουν την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά είναι όσα αναλυτικά περιγράφονται ανωτέρω. Τα 

επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία με τις απαιτούμενες από τη Διακήρυξη 

                                                 
1
 Schouten, B., Cobben, F., Bethleham, J. (2009) “Indicators for the Representativeness of Survey Response.” 

Survey Methodology, Vol. 35, No 1, pp 101-1. 
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τεχνικές προδιαγραφές (αποκλίσεις), η τεχνική προσφορά απορρίπτεται. Απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής είναι αόριστες ή 

ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση.  

3. Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η τιμή της 

προσφοράς. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη η 

προσφορά που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) 

προς την τεχνική της βαθμολογία. Σε περίπτωση που υπάρξουν ισότιμες ή ισοδύναμες 

προσφορές, ως προσωρινός ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν 

διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες 

προσφορές.  

4. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή κατατάσσει τις προσφορές σε 

συγκριτικό πίνακα, κατά αύξουσα σειρά μικρότερου λόγου Λ, όπου Λ= Κ/Β, όπου: Κ = 

η τιμή προσφοράς και Β η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία της Τεχνικής 

Αξιολόγησης. Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μικρότερο Λ.  

5. Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και 

παραληφθεί, γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού δημόσια, παρουσία των  νομίμων  

εκπροσώπων των προσφερόντων. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω. 

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή 

ως εκπρόθεσμες.  

6. Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία. Αποσφραγίζεται 

πρώτα ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. Όλα τα δικαιολογητικά / στοιχεία που 

περιέχει, εκτός από τα τυχόν prospectus, μονογράφονται και σφραγίζονται από την 

Επιτροπή κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, 

αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο των τεχνικών 

προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας. 

Καταχωρεί σε πρακτικό τις προσφορές που χαρακτηρίζει τυχόν απορριπτέες, 

αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Προχωρεί στη 

βαθμολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών προσφορών, σύμφωνα με τα κριτήρια 
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αξιολόγησης που περιγράφονται ανωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης 

καταρτίζει σχετικό πρακτικό.  

7. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών πραγματοποιείται αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση των ανωτέρω ή σε εκ νέου συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης. Οι 

φάκελοι οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές 

κατά το προηγούμενο στάδιο δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους 

προσφέροντες μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας ενστάσεων-προσφυγών ή την 

δήλωση παραίτησής τους από την άσκηση ανάλογων μέσων. Η Επιτροπή ελέγχει το 

περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν 

ικανοποιούν τους όρους της παρούσας και καταχωρεί σε σχετικό πρακτικό της τυχόν 

προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους 

ακριβείς λόγους απόρριψης. Χαρακτηρίζει ως υπερβολικά χαμηλές τις προσφορές που 

είναι μικρότερες του 85% της διαμέσου του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών 

οικονομικών προσφορών. Σε ανάλογη περίπτωση ζητά από τον προσφέροντα έγγραφη 

αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής της προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή 

της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η 

προσφορά απορρίπτεται. Η Επιτροπή προχωρά εν συνεχεία στην κατάταξη των 

αποδεκτών οικονομικών προσφορών. Διαβιβάζει το πρακτικό της στην υπηρεσία, 

εισηγούμενη και τον ανάδοχο της δημοπρατούμενης σύμβασης. Η απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους με φαξ ή ηλεκτρονικά, ώστε 

να ασκήσουν τυχόν τις προβλεπόμενες ενστάσεις. 

 

Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ 

 

 

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής 
 
Εσωτερική Διανομή 

– Γραφείο Προέδρου 

– Δ/νση Διοικητικού 
– Ειδικός Λογαριασμός 

– Επιστημονικός Υπεύθυνος 

– Ενδιαφερόμενους  
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