ΑΠΟΣΜΑΣΜΑ
Πρακτικού της υπ’ αριθμόν 567ης
Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2020
Συνήλθε σήμερα 20η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00', το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ιδρύματος Μποδοσάκη σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, υπό την Προεδρία
του Προέδρου του κ. Δημήτρη Βλαστού, μετά από έγκαιρη πρόσκληση, για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Θέμα 9ο : Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού στο πλαίσιο του προγράμματος ACTIVE
CITIZENS FUND στην Ελλάδα με αντικείμενο την ανάθεση της σύμβασης
παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των
Πολιτών στην ελληνική οικονομία».
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Ήταν παρόντες :
Οι κ.κ.

Δημήτριος Βλαστός
Ιωάννης Δέτσης
Θεόδωρος Θεοδώρου
Αθηνά Δεσύπρη
Γεώργιος Μπιμπίλας
Βασίλειος Αντωνιάδης
Γεώργιος Κόλλιας
Ευθύμιος Πατσούρης

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Αντιπρόεδρος Β΄
Γενική Γραμματέας
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος

Απουσίασε Εκπροσωπούμενη :
Η κυρία

Θεοδώρα Βαρβαρίγου

Σύμβουλος

Η κυρία Θεοδώρα Βαρβαρίγου εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο κ. Δημήτριο Βλαστό να την
εκπροσωπήσει και να ψηφίσει για λογαριασμό της στη συνεδρίαση.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την
έναρξη της Συνεδριάσεως.
………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………….………

Θέμα 9ο : Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού στο πλαίσιο του προγράμματος ACTIVE
CITIZENS FUND στην Ελλάδα με αντικείμενο την ανάθεση της σύμβασης
παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των
Πολιτών στην ελληνική οικονομία».
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην Γενική Γραμματέα κα Δεσύπρη και τον
Σύμβουλο κ. Πατσούρη, οι οποίοι εισηγήθηκαν σχετικά με το θέμα, ως εξής:
Στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα, το Ίδρυμά μας,
ως διαχειριστής επιχορήγησης του προγράμματος σε συνεργασία με το SolidarityNow, έχει,
μεταξύ άλλων, συμφωνήσει με το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΓΧΜ) του ΕΟΧ
την υλοποίηση δύο προκαθορισμένων έργων (predefined projects), τα οποία
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα.
Το πρώτο προκαθορισμένο έργο έχει τίτλο «Empower YOU(th)» και αφορά
κυρίως στην ενσωμάτωση στην κοινωνία νέων από ευάλωτες ομάδες, όπως Ρομά και
πρόσφυγες. Το ύψος του προυπολογισμού είναι 96.000,00 ευρώ και ο Φορέας υλοποίησης του
έργου θα είναι το SolidarityNow, σε συνεργασία με τον Νορβηγικό Οργανισμό Fundatum.
Το δεύτερο προκαθορισμένο έργο με τίτλο «Active Citizens Economy» αφορά
μεγάλης κλίμακας, εθνικής εμβέλειας ποσοτική έρευνα με σκοπό τη μέτρηση της συνεισφοράς
(άμεσης, έμμεσης και προκαλούμενης) της Κοινωνίας των Πολιτών στην εθνική οικονομία και
στο ΑΕΠ της χώρας. Ο προϋπολογισμός της έρευνας ανέρχεται σε 120.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (96.774,19 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ) και ο φορέας υλοποίησης θα
επιλεγεί κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού.
Σύμφωνα με τη σύμβαση που έχουμε υπογράψει με το ΓΧΜ του ΕΟΧ, για τις
αναθέσεις συμβάσεων έργων και υπηρεσιών πρέπει να ακολουθείται η εθνική νομοθεσία
δημόσιων προμηθειών. Επομένως, για την επιλογή του ανάδοχου φορέα υλοποίησης του
δεύτερου προκαθορισμένου έργου, ήτοι της Έρευνας για την συνεισφορά της Κοινωνίας των
Πολιτών στην ελληνική οικονομία, πρέπει να προκηρυχθεί ανοιχτός διαγωνισμός σε εθνικό
επίπεδο και η σχετική σύμβαση να ανατεθεί με κριτήριο τη βέλτιστη οικονομική προσφορά,
βάσει σχέσης τιμής - ποιότητας. Η έρευνα θα διαρκέσει δώδεκα (12) μήνες και θα υλοποιηθεί
υπό την εποπτεία του Ιδρύματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιασθούν σε δημόσια
εκδήλωση, θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα και χρήσιμα ως αξιόπιστη βάση δεδομένων για τη
χάραξη πολιτικής αναφορικά με την κοινωνία των πολιτών, για δράσεις συνηγορίας
(advocacy), ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, ώστε να συνεισφέρουν σε
ένα ευνοϊκότερο θεσμικό περιβάλλον για την κοινωνία των πολιτών.
Για τις ανάγκες του διαγωνισμού θα πρέπει να συσταθούν οι ακόλουθες επιτροπές:
•
•
•

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού,
Επιτροπή Ενστάσεων και
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έρευνας.
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Κάθε Επιτροπή πρέπει να είναι τριμελής με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Η
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έρευνας, επειδή θα λειτουργήσει αφού οι άλλες
επιτροπές ολοκληρώσουν το έργο τους, μπορεί να συγκροτείται και από πρόσωπα που ήταν
μέλη των άλλων επιτροπών.
Επιπλέον θα πρέπει να οριστεί το Αποφαινόμενο Όργανο που θα εγκρίνει εκ
μέρους του Ιδρύματος τις εισηγήσεις των ανωτέρω επιτροπών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε και
προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
ανάθεσης την βέλτιστη οικονομική προσφορά, βάσει σχέσης τιμής – ποιότητας, για την
ανάθεση της σύμβασης «Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην
ελληνική οικονομία», στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα,
σύμφωνα με την επισυναπτόμενη στο παρόν υπ’ αριθ. 01/2020 Διακήρυξη, τα κύρια στοιχεία
της οποίας είναι τα ακόλουθα:
Ο προϋπολογισμός της σύβασης έρευνας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ
(120.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και σε ενενήντα έξι χιλιάδες επτακοσία
εβδομήντα τέσσερα ευρώ και δεκαεννέα λεπτά (96.774,19 €), χωρίς ΦΠΑ, η δε διάρκειά της
είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
καθώς και ενώσεις / κοινοπραξίες των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίες
υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής ποσού χιλίων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών
(1.935,48), ήτοι ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού της σύμβασης άνευ ΦΠΑ.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διενέργεια μεγάλης κλίμακας εθνικής εμβέλειας
ποσοτικής έρευνας με σκοπό την μέτρηση της συνεισφοράς (άμεσης, έμμεσης και
προκαλούμενης) της Κοινωνίας των Πολιτών στην εθνική οικονομία και στο ΑΕΠ της χώρας
(Active Citizens Economy).
Τα παραδοτέα της σύμβασης έρευνας είναι τα ακόλουθα:
Π.1. Ανάπτυξη ερευνητικής μεθοδολογίας: Σχεδιασμός, στατιστική μέθοδος
συλλογής, ταξινόμησης, επεξεργασίας, ανάλυσης και ερμηνείας, προγραμματισμός και
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της έρευνας.
Π.2. Υλοποίηση Έρευνας: Συλλογή, Επεξεργασία και Στατιστική Ανάλυση
δεδομένων πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας.
Π.3. Ανάπτυξη ανοιχτής βάσης δεδομένων, η οποία θα είναι διαθέσιμη
ηλεκτρονικά.

Π.4. Τελική ερευνητική έκθεση των επιμέρους στοιχείων και των αποτελεσμάτων
της έρευνας, στα Ελληνικά και Αγγλικά, με στόχο την πρόσφορη και φιλική επικοινωνία και
δημοσιότητα των στοιχείων και των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Π.5. Σύντομη ερευνητική έκθεση, στα Ελληνικά και Αγγλικά, η οποία θα αποτελεί
επαρκούς πληρότητας περίληψη της προηγούμενης τελικής ερευνητικής έκθεσης και θα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτοτελές κείμενο.
Π.6. Δημιουργία ψηφιακού πληροφοριακού γραφήματος (Infographic) με τα κύρια
αποτελέσματα της έρευνας, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
Π.7. Δημόσια Εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας για
την μέτρηση της οικονομικής συνεισφοράς της Κοινωνίας των Πολιτών στην εθνική
οικονομία, σε φορείς διαμόρφωσης πολιτικής, ΜΜΕ και άλλους σχετικούς φορείς,
συμπεριλαμβανομένων του FMO και άλλων FO.
Τα παραδοτέα υπ’ αριθμούς 1 και 7 θα υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο σε
συνεργασία με το Ίδρυμα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις Προσφορές τους το αργότερο
μέχρι την 18-01-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00’, στα Γραφεία του Ιδρύματος.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού - αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
19-01-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00’. Η αποσφράγιση θα διενεργηθεί στα Γραφεία του
Ιδρύματος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης ομόφωνα και όρισε τα μέλη (α) της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, (β) της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, (γ) της
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έρευνας, και (δ) του Αποφαινομένου Οργάνου,
το οποίο θα εγκρίνει για λογαριασμό του Ιδρύματος τις εισηγήσεις των ανωτέρω Επιτροπών,
ως εξής:
1. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού:
Δημήτρης Σούλτης - Ντανίκας, Βασιλική Φράγκου, Μαρία Τσενέ, με αναπληρωματικά
μέλη την Jennifer Clarke, την Θεανώ - Δαμιάνα Αγαλόγλου και τον Σοφοκλή - Αλέξιο
Δανασσή - Αφεντάκη.
2. Επιτροπή Ενστάσεων:
Ευθύμης Πατσούρης, Γιώργος Αναστασιάδης, Ευγενία - Αλεξάνδρα Λαζάρου, με
αναπληρωματικά μέλη τον Σπυρίδωνα Αντωνίου, την Ράνια Ελ Αμπάσσυ και τη Σοφία
Ζαχαράκη.
3. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έρευνας:
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Βασιλική Φράγκου, Jennifer Clarke, Μαρία Τσενέ, με αναπληρωματικά μέλη τον Σοφοκλή
- Αλέξιο Δανασσή - Αφεντάκη, τον Δημήτρη Σούλτη - Ντανίκα και την Ευγενία Αλεξάνδρα Λαζάρου.
4. Αποφαινόμενο Όργανο:
Αθηνά Δεσύπρη, Γενική Γραμματέας του Ιδρύματος, και Σωτήριος Λαγανόπουλος,
Διευθυντής του Προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα.
Το Αποφαινόμενο Όργανο εξουσιοδοτείται επίσης και είναι αρμόδιο να ενεργεί για
λογαριασμό του Ιδρύματος όλες τις πράξεις που απαιτούνται για την διενέργεια και την
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, για τις προσκλήσεις, για την παράταση
των σχετικών προθεσμιών, για την ανασυγκρότηση των ως άνω Επιτροπών, αν παραστεί
ανάγκη, και για κάθε συναφές προς τον διαγωνισμό θέμα, καθώς και για την υπογραφή και
εκτέλεση της σύμβασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης ομόφωνα η επισυναπτόμενη στο
παρόν υπ’ αριθ. 01/2020 Διακήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης
με τίτλο: «Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία»,
να δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες του Ιδρύματος και του Προγράμματος Active Citizens Fund
στην Ελλάδα, και στη σχετική με τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ ιστοσελίδα του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και περίληψή της να δημοσιευθεί σε μία (1)
εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και να αποσταλεί σε Πανεπιστήμια, Επαγγελματικά
Επιμελητήρια και σε άλλους ερευνητικούς φορείς,.
………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………….………
Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο τηρήσεως Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2020.
Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Σ. Βλαστός

