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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5638/05-05-2021 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 20/22-04-2021 

Σήμερα, 22 Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, 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 και Ανδρονίκη Χαριτωνίδου. 

Απουσιάζει η κ. Χρυσούλα Σοφιανοπούλου. 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα: Εισήγηση σχετικά με την έγκριση α) έρευνας αγοράς για την απευθείας ανάθεση με 

λήψη τριών προσφορών, του έργου «Διενέργεια έρευνας για την διερεύνηση των 

επιπτώσεων της απομάκρυνσης από τη διά ζώσης διδασκαλία και της εφαρμογής 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εξαιτίας της πανδημίας του 

Covid-19» και β) έκδοσης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 24.800,00€ για την 

ανάθεση του ανωτέρω έργου.   

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.: 1175/22-04-2021): 

«Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 13/18-03-2021 Πράξη Δ.Σ. του ΙΕΠ, 

υλοποιεί έρευνα με τίτλο «Διερεύνηση των επιπτώσεων της απομάκρυνσης από τη διά ζώσης 

διδασκαλία και της εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε μαθητές/ μαθήτριες και 

ΑΔΑ: Ω0ΟΔΟΞΛΔ-6ΨΙ



Σελ. 2 από 12. 

εκπαιδευτικούς, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εξαιτίας της πανδημίας του 

Covid-19». 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το άρθρο 19 του v. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α´/24-05-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 

Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του 

Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 69 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102,τ´.Α/12-06-2018) και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο  100 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄» του ν. 4763/2020 

(ΦΕΚ Α΄.254/21.12.2020) και ισχύει,  

2. την υπ’ αρ. πρωτ. 208017/Γ4/10-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5527/τ.Β’/10-12-2018) περί «Κανονισμού 

Εσωτερικής Λειτουργίας» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 19 του ν. 3966/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 69 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 

102, τ΄. Α/12.6.2018),  

3. τον ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,  

4. την υπ΄ αρ. 180661/Γ4/19.11.2019 (ΦΕΚ 981/τ.ΥΟΔΔ./20.11.2019) Απόφαση της Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου 

και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων»,  

5. τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ’ «Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020 

(ΦΕΚ 184Α) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και άλλες διατάξεις», ο οποίος 

αντικατέστησε τον ν. 3861/2010,  

6. τον ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/8.8.16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

7. την υπ’ αρ. 13/18-03-2021 Πράξη Δ.Σ. του ΙΕΠ, με θέμα «Έγκριση έρευνας με τίτλο «Διερεύνηση 

των επιπτώσεων της απομάκρυνσης από τη δια ζώσης διδασκαλία και της εφαρμογής της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, σε μαθητές/ μαθήτριες και εκπαιδευτικούς, πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19», 

8. το υπ’ αρ. πρωτ. 1116/15-04-2021 ενημερωτικό σημείωμα του Υπεύθυνου συντονισμού της 

έρευνας,  κ. Ευάγγελου Μαυρικάκη,  

9. την υπ’ αρ. πρωτ. 1166/21-04-2021 εισήγηση περί 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2021 του ΙΕΠ, υπό την προϋπόθεση της έγκρισής της από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,   

10. το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 2021 

του Ι.Ε.Π. 

 

Εισηγούμαι,   

την έγκριση α) έρευνας αγοράς για την  απευθείας ανάθεση με λήψη τριών προσφορών, του έργου 

«Διενέργεια έρευνας για την διερεύνηση των επιπτώσεων της απομάκρυνσης από τη διά ζώσης 

διδασκαλία και της εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε μαθητές/μαθήτριες και 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εξαιτίας της πανδημίας του Covid-

19» και β) έκδοσης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 24.800,00€ για την ανάθεση του ανωτέρω έργου.  
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Το παρόν Έργο «Διενέργεια έρευνας για την διερεύνηση των επιπτώσεων της απομάκρυνσης από τη 

διά ζώσης διδασκαλία και της εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε μαθητές/μαθήτριες 

και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εξαιτίας της πανδημίας του 

Covid-19» υποδιαιρείται σε δύο (02) Τμήματα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς: 

ΤΜΗΜΑ Ι:  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, 10.000,00 πλέον ΦΠΑ (12.400,00 € με ΦΠΑ 24%) 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, 10.000,00 πλέον ΦΠΑ (12.400,00 € με ΦΠΑ 24%) 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η προτεινόμενη ερευνητική παρέμβαση θα ακολουθήσει μικτή μεθοδολογία στην προοπτική 

μεθοδολογικού τριγωνισμού (triangulation) και  θα υλοποιηθεί σε δύο τμήματα: ΤΜΗΜΑ Ι: 

Διενέργεια ποιοτικής έρευνας και ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Διενέργεια ποσοτικής έρευνας. 

ΤΜΗΜΑ Ι 

Διενέργεια  ποιοτικής έρευνας με συνεντεύξεις, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

Σύσταση 8– 10 ομάδων συζήτησης (focus groups 6-7 ατόμων, διάρκειας 2,5 ωρών κάθε μία): 

(α) Γονέων όλων των βαθμίδων (γενικής και ειδικής αγωγής)  

(β) Εκπαιδευτικών  όλων των βαθμίδων και διαφορετικών ειδικοτήτων (γενικής και ειδικής αγωγής) 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ  

Διενέργεια ποσοτικής έρευνας με τα εξής χαρακτηριστικά:  

(α)  Ανάλυση δεδομένων 2.000 ερωτηματολογίων για μαθητές β/θμιας εκπαίδευσης,  ηλικίας 13-18 

ετών  

(β) Διεξαγωγή 1000 τηλεφωνικών δομημένων συνεντεύξεων, διάρκειας 12 περίπου λεπτών για 

εκπαιδευτικούς α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης 

(γ)  Διεξαγωγή 1000 τηλεφωνικών δομημένων συνεντεύξεων, διάρκειας 10 περίπου λεπτών για 

γονείς μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης 

 

Η δειγματοληψία θα πρέπει να είναι τυχαία, αντιπροσωπευτική του πληθυσμού αναφοράς, 

στρωματοποιημένη με βάση κριτήρια που θα προσδιοριστούν από το ΙΕΠ ( π.χ. βαθμίδα 

εκπαίδευσης μαθητή, ειδικότητα των εκπαιδευτικών κλπ.)  

 

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Στο πλαίσιο του έργου ο/οι Ανάδοχος/-οι θα πρέπει να υποβάλουν τα κάτωθι παραδοτέα: 

Για το Τμήμα Ι: 

 

Π1 Διενέργεια ποιοτικής έρευνας 

Π1.1 Διεξαγωγή ομαδικών συζητήσεων  

Π1.2 Απομαγνητοφώνηση συζητήσεων 

Π1.3 Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Π1.4 Δημιουργία report/παρουσίασης σε PowerPoint  

Π1.5 Δημιουργία Executive Report 

 

Για το Τμήμα ΙΙ: 

 

Π2 Διενέργεια ποσοτικής έρευνας 

Π2.1 Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίων της έρευνας μαθητών 
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Π2.2 Διεξαγωγή τηλεφωνικών δομημένων συνεντεύξεων εκπαιδευτικών και γονέων κατόπιν 

επιλογής δείγματος εκπαιδευτικών και γονέων  

Π2.3 Έλεγχοι/κωδικοποιήσεις, και παραγωγή αναλυτικών πινάκων των αποτελεσμάτων σε μορφή xls   

Π2.4 Δημιουργία report/παρουσίασης σε PowerPoint  

Π2.5 Δημιουργία Executive Report 

 

Τα ερευνητικά εργαλεία (οδηγοί συνέντευξης και ερωτηματολόγια) εκπονούνται από το ΙΕΠ σε 

συνεργασία με το εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και θα τεθούν στη διάθεση του/των 

Αναδόχου/-ων. 

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του ανατεθέντος έργου, ο/οι ανάδοχος/-οι θα πρέπει 

να συνεργάζονται στενά με την Ερευνητική  Επιστημονική Ομάδα, όπως αυτή ορίζεται από την υπ’ 

αρ. 13/18-03-2021 Πράξη  Δ.Σ. του ΙΕΠ και υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη  οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 

 

3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή των εργασιών του/των Αναδόχου/-ων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν έγκρισης από το 

Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., του Πρακτικού παραλαβής που συντάσσει η Αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Ι.Ε.Π., 

βάσει βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από τον Υπεύθυνο συντονισμού της έρευνας. 

 

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ως διάρκεια του έργου ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης  και ανάρτησή 

της στο ΚΗΜΔΗΣ  έως και  40 ημερολογιακές ημέρες.  

 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο προϋπολογισμός του συνόλου του έργου, ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ 

(20.000,00€) πλέον Φ.Π.Α., ήτοι είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και επιμερίζεται ως εξής: 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ(€) 

ΦΠΑ 24% (€) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ (€) 

ΤΜΗΜΑ Ι ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

10.000,00 2.400,00 12.400,00 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

10.000,00 2.400,00 12.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00 4.800,00 24.800,00 

 

Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 2021, του Ι.Ε.Π. Στο ανωτέρω 

συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του/των Αναδόχου-ων και όλες οι απαραίτητες 

δαπάνες για την εκτέλεση της παρούσας χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και 

από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως 

φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.  

 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος θα γίνει εφάπαξ, σύμφωνα με την οικονομική 

προσφορά του/των Αναδόχου/-ων, με την προϋπόθεση της πλήρους και προσήκουσας εκτέλεσης του 

συνόλου του αντικειμένου της ανάθεσης, όπως αυτό καθορίζεται στην παρούσα πρόσκληση/έρευνα 
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αγοράς και με την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών από τον/τους Ανάδοχο/-ους και 

όλων των σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων όπως αυτά ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις.  

Η πληρωμή του/των Αναδόχου/-ων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν έγκρισης από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. του 

Πρακτικού παραλαβής που θα συντάξει η αρμόδια Επιτροπή βάσει Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του 

Υπεύθυνου συντονισμού της έρευνας. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και 

οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της 

σύμβασης (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16). 

 

7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ [Αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού 

(ON/OFF)] 

Προκειμένου να έχουν δικαίωμα υποβολής προσφοράς, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα 

πρέπει: 

1. Να είναι μέλη του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ). 

2. Να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στην υλοποίηση 

κοινωνικών ερευνών. 

3. Να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον τρεις (03) έρευνες τα τελευταία τρία (03) έτη (2018-2019-

2020) στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών. 

 

8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορές για ένα ή/και τα δύο τμήματα 

της Πρόσκλησης. 

Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να υποβάλουν 

προσφορά και για τα δύο τμήματα της Πρόσκλησης θα πρέπει να υποβάλουν  ανεξάρτητες και 

διακριτές μεταξύ τους προσφορές, μία για κάθε τμήμα της Πρόσκλησης. 

 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών: 

 Έγγραφη οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς για κάθε ένα από τα τμήματα του έργου 

και να αφορά το σύνολο των εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση, 

σύμφωνα με τα Υποδείγματα οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 

Ι και ΙΙ της παρούσας.  

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι δεν μπορούν να προσφέρουν τιμή που να υπερβαίνει τον 

συνολικό προϋπολογισμό της παρούσας Πρόσκλησης. Οι οικονομικές προσφορές θα 

υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και θα φέρουν σφραγίδα με τα 

στοιχεία της εταιρείας. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και 

δαπάνες για την εκτέλεση του έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας 

Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. Επίσης συμπεριλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κλπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Συμπληρωμένη την Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, για κάθε ένα από τα Τμήματα του 

έργου, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ και ΙV της παρούσας. 

Σημείωση: Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου 

αναδόχου και δεσμεύει οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
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διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου. 

 

9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο ανάθεσης και για τα δύο τμήματα της Πρόσκλησης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το ένα 

ή και τα δύο τμήματα της παρούσας. 

 

10. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Προκειμένου για την ανάθεση του έργου, ο/οι υποψήφιος/-οι ανάδοχοι θα πρέπει να 

προσκομίσουν: 

Α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο θα προκύπτει ότι ο/οι υποψήφιος/-οι Ανάδοχος/-οι 

δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 

73 του Ν.4412/2006. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από 

την ημερομηνία ανάθεσης του έργου.  

Β.  Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

στους οποίους καταβάλει εισφορές, ότι δεν έχει οφειλές (ασφαλιστική ενημερότητα) σε ισχύ έως και 

την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Γ.  Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ έως και την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Δ.  Επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο/α από το οποίο/α θα πιστοποιείται το σχετικό αντικείμενο 

εργασιών της εταιρείας και η σχετική άδεια. 

Ε.  Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. ως και Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης Γ.Ε.Μ.Η. 

ΣΤ. Βεβαίωση μέλους του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ). 

Ζ.  Αποδεικτικά δεκαετούς τουλάχιστον εμπειρίας στην υλοποίηση κοινωνικών ερευνών. 

Η.  Αποδεικτικά υλοποίησης τουλάχιστον τριών (03) έρευνών τα τελευταία τρία (03) έτη (2018-2019-

2020) στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών. 

 

Η σχετική απόφαση Δ.Σ./Ι.Ε.Π. θα αναρτηθεί στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο: 

https://diavgeia.gov.gr, δυνάμει των διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΑ’ «Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184Α) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και 

άλλες διατάξεις», ο οποίος αντικατέστησε τον ν. 3861/2010 και στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων» δυνάμει των ν. 4013/2011, ν. 4155/2013 και του ν. 4281/2014, όπως ισχύουν. 

 

Συνημμένα:  

1. Παράρτημα Ι: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ι 

2. Παράρτημα ΙΙ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΙ 

3. Παράρτημα ΙΙΙ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ι 

4. Παράρτημα ΙV: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΙ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ι 

 

Στοιχεία Προσφέροντος  (Οικονομικού Φορέα)   

https://diavgeia.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω0ΟΔΟΞΛΔ-6ΨΙ
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Επωνυμία εταιρείας :       

Διεύθυνση: 

Τηλ. Επικοιν.: 

E-mail: 

Νόμιμος Εκπρόσωπος: «Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα» 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α (€) 

 

Φ.Π.Α 24% (€) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α (€) 

  

Π1 (Π1.1-Π1.5)  

   

 

 

Ημερομηνία: Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

  

 

    (Υπογραφή και σφραγίδα) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΙ 

 

Στοιχεία Προσφέροντος  (Οικονομικού Φορέα)   

Επωνυμία εταιρείας :       

Διεύθυνση: 

Τηλ. Επικοιν.: 

E-mail: 

Νόμιμος Εκπρόσωπος: «Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα» 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α (€) 

 
Φ.Π.Α 24% (€) 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α (€) 

  
Π2 (Π2.1-Π2.5)  

   

 

 

       Ημερομηνία: Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 
  
 
(Υπογραφή και σφραγίδα) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ι 

ΑΔΑ: Ω0ΟΔΟΞΛΔ-6ΨΙ



Σελ. 8 από 12. 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας: 

 
Τηλ: 

 

Τόπος 

Κατοικίας: 

 
Οδός: 

 
Αριθ: 

 
ΤΚ: 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 

(Fax):  

Δ/νση 

Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομεί

ου 

(Ε-mail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 

…………………………………………………..  για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο της υπ. αρ. 

πρωτ. ……………..(ΑΔΑ:……………………………………..) έρευνας αγοράς για την ανάθεση του Τμήματος Ι του 

έργου «Διερεύνηση των επιπτώσεων της απομάκρυνσης από τη δια ζώσης διδασκαλία και της 

εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς, 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19» που 

υλοποιείται από το Ι.Ε.Π.  

1. Δεν τελώ σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

ΑΔΑ: Ω0ΟΔΟΞΛΔ-6ΨΙ



Σελ. 9 από 12. 

2. Δεν τελώ σε αποκλεισμό από δημόσιες συμβάσεις με βάση το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

3. Δεν έχω διαπράξει αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και 

για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, μέχρι και την ημέρα 

υποβολής προσφοράς. 

4. Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που 

αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωση και σε 

περίπτωση που μου ανατεθεί το έργο, θα υποβάλω εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά ανάθεσης, ήτοι:  

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας 

και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2006. Το απόσπασμα αυτό θα 

έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου.  

Β. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

στους οποίους καταβάλω εισφορές, ότι δεν έχω οφειλές (ασφαλιστική ενημερότητα) σε ισχύ έως 

και την ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Γ.  Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ έως και την ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Δ. Επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο/α από το οποίο/α θα πιστοποιείται το σχετικό αντικείμενο 

εργασιών της εταιρείας και η σχετική άδεια. 

Ε. Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η.  ως και Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης Γ.Ε.Μ.Η. 

ΣΤ. Βεβαίωση μέλους του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ). 

Ζ.  Αποδεικτικά δεκαετούς τουλάχιστον εμπειρίας στην υλοποίηση κοινωνικών ερευνών. 

Η.  Αποδεικτικά υλοποίησης τουλάχιστον τριών (03) έρευνών τα τελευταία τρία (03) έτη (2018-2019-

2020) στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών. 

6. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης μου σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση/ματαίωση του διαγωνισμού. 

7. Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων.  

………………………………………………………………………………………………………………………………… (4) 

 

 Ημερομηνία:      .../.../20... 

Ο – Η Δηλών/ούσα 

    

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 

απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 
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των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 

ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 

δηλούντα ή την δηλούσα.   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΙ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας: 

 
Τηλ: 

 

Τόπος 

Κατοικίας: 

 
Οδός: 

 
Αριθ: 

 
ΤΚ: 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 

(Fax):  

Δ/νση 

Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομεί

ου 

(Ε-mail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 

…………………………………………………..  για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο της υπ. αρ. 
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πρωτ. ……………..(ΑΔΑ:……………………………………..) έρευνας αγοράς για την ανάθεση του Τμήματος ΙΙ 

του έργου «Διερεύνηση των επιπτώσεων της απομάκρυνσης από τη δια ζώσης διδασκαλία και της 

εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς, 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19» που 

υλοποιείται από το Ι.Ε.Π.  

1. Δεν τελώ σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

2. Δεν τελώ σε αποκλεισμό από δημόσιες συμβάσεις με βάση το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

3. Δεν έχω διαπράξει αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και 

για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, μέχρι και την ημέρα 

υποβολής προσφοράς. 

4. Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που 

αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωση και σε 

περίπτωση που μου ανατεθεί το έργο, θα υποβάλω εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά ανάθεσης, ήτοι:  

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας 

και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2006. Το απόσπασμα αυτό θα 

έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου.  

Β. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

στους οποίους καταβάλω εισφορές, ότι δεν έχω οφειλές (ασφαλιστική ενημερότητα) σε ισχύ έως 

και την ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Γ.  Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ έως και την ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Δ. Επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο/α από το οποίο/α θα πιστοποιείται το σχετικό αντικείμενο 

εργασιών της εταιρείας και η σχετική άδεια. 

Ε. Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η.  ως και Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης Γ.Ε.Μ.Η. 

ΣΤ. Βεβαίωση μέλους του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ). 

Ζ.  Αποδεικτικά δεκαετούς τουλάχιστον εμπειρίας στην υλοποίηση κοινωνικών ερευνών. 

Η.  Αποδεικτικά υλοποίησης τουλάχιστον τριών (03) έρευνών τα τελευταία τρία (03) έτη (2018-2019-

2020) στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών. 

6. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης μου σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση/ματαίωση του διαγωνισμού. 

7. Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων.  

………………………………………………………………………………………………………………………………… (4) 

 

 Ημερομηνία:      .../.../20... 

Ο – Η Δηλών/ούσα 

    

 

ΑΔΑ: Ω0ΟΔΟΞΛΔ-6ΨΙ



Σελ. 12 από 12. 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 

απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 

των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 

ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 

δηλούντα ή την δηλούσα».   

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη της κ. Ευτυχίας 

Χαλβαντζή, Προϊσταμένης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, και την έγκριση της 

υπ’ αρ. πρωτ. 1166/21-04-2021 εισήγησης περί 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού 

του οικονομικού έτους 2021 του ΙΕΠ, θέμα που προηγήθηκε στην παρούσα συνεδρίαση, 

ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει ως έχει την ως άνω εισήγηση. 

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

Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:30, 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 

ΑΔΑ: Ω0ΟΔΟΞΛΔ-6ΨΙ
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