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Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: α) Έγκριση της διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Αποτίμηση 
Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας ΕΣΠΑ 2007 – 2013 της ΓΓΕK (πρώην ΓΓΕΤ)».

    β) Έγκριση των τευχών διακήρυξης και της διαδικασίας σύμφωνα με την οποία θα 
προκηρυχθεί το ως άνω έργο .

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ KAINOTOMIΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:

− του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
− του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
− του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
όπως κωδικοποιήθηκε με το αρ.1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
− του Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α’ 192/13.12.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης», όπως ισχύει,
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− του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
− του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
− του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17.07.2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών 
και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
− του Π.Δ. 3/2021 (ΦΕΚ /Α/06.01.2021) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών»,
− της με αριθ. Υ2/2019 (ΦΕΚ 2901/Β/09.07.2019) Απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση 
θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»,
− της με αριθ. 48/2019 (ΦΕΚ 3100/Β/01.08.2019) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα»,
− της με αριθ. 80327/2019 (ΦΕΚ 511/Υ.Ο.Δ.Δ./02.08.2019) Κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο: «Διορισμός μετακλητού 
Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»,
− την υπ. αριθμ. 123476/29.11.2019 (ΦΕΚ. 4452/Β/04.12.2019) Κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο: «Μεταβίβαση εξουσίας 
υπογραφής «Με εντολή υπουργού» ή «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας 
και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
2. Το ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

3. Το ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/25.09.2008) «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις».

4. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.20102) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

5. Το ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».

6. Το ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

7. Το ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

8. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και 
άλλες διατάξεις».

9. Το ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

10. Το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
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11. Την υπ’ αριθμ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ. Β΄1924/02-06-2017) υπουργική απόφαση 
«Τεχνικές Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

12. Την υπ’ αριθμ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23.05.2017) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης».

13. Την με αρ. πρωτ. C (2014) 10162 final /18-12-2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ελλάδα» (CCI 2014GR16M2OP001).

14. Τη με αριθ. πρωτ. 84833/Ι6/23.05.2018 (ΦΕΚ 1926/Β/30.05.2018) απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οδηγός Χρηματοδότησης 
και Διαχείρισης των κονδυλίων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
(ΕΛΚΕ) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας».

15. Την υπ. αρ. 5439/1985 (ΦΕΚ 298/Β/16.05.1995) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών 
και Έρευνας και Τεχνολογίας «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους 
εποπτευόμενους από αυτό φορείς για την αξιοποίηση των κονδυλίων της έρευνας» (παρ. 1, περ. ΙΙ), 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με την 12739/2000 όμοια Απόφαση.

16. Της υπ' αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 
5968/Β/31.12.2018), με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 
3521/Β/1.11.2016) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.8.2015/) Υπουργικής Απόφασης "Εθνικοί Κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης 
και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

17. Την με αρ. πρ. ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ 6288/1853/Α2/28-11-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης 
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING MECHANISM) ΤΗΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ RIS3 - ΣΥΛΛΟΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΔΕΙΚΤΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5008067 και εγγεγραμμένο στην ΣΑ Ε1191 με εναριθ. 
2020ΣΕ11910026.

18. Την με αρ. πρ. ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ 133/Β1/26/12.01.2021 Έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο 
«Αποτίμηση Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας ΕΣΠΑ 2007 – 2013 της ΓΓΕΤ Α/Α 7 της Πράξης 
με MIS 5008067.

19. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με μοναδικό αριθμό 20DIAB000013111, η οποία 
διεξήχθη μέσω της ιστοσελίδας του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) καθώς και μέσω της 
ιστοσελίδας της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr) για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών. 

20. Το από 13/10/2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και 
Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας όπως εγκρίθηκε από το Γενικό 
Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, και με το οποίο συνοψίζονταν τα αποτελέσματα της 
διαβούλευσης.

21. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη έως του ποσού των 595.200,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €480.000,00 ΦΠΑ: 
€115.200,00), η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου με κωδικό MIS: 5008067 και 
κωδικό ΠΔΕ 2020ΣΕ11910026 εγγεγραμμένο στην ΣΑ Ε1191.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

α) Την έγκριση της διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Αποτίμηση 
Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας ΕΣΠΑ 2007 – 2013 της ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ)», μέσω της 
ανοικτής διαδικασίας του αρ. 27 του ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), με κριτήριο κατακύρωσης τη 
βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 595.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%. 

Αναλυτικότερη περιγραφή του έργου, τα κριτήρια καθώς και οι λεπτομέρειες παροχής των 
υπηρεσιών και καταβολής της αμοιβής παρέχονται στη συνημμένη διακήρυξη, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

β) Την έγκριση των τευχών διακήρυξης και της διαδικασίας σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί 
το ως άνω έργο, καθώς και των σχετικών εντύπων.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 
άνω συστήματος, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών εξήντα (60) ημερών από 
την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Συνημμένα:

1. Τεύχος διακήρυξης

    

Ο Γενικός Γραμματέας  
Έρευνας και Kαινοτομίας

Καθ. Αθαν. Κυριαζής

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας
2. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων ΕΤΑΚ (Ι1Β)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

κ.α.α. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

http://www.promitheus.gov.gr/
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Παράρτημα: Τεύχος Διακήρυξης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Διεύθυνση  Σχεδιασμού  και  Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων  

Έρευνας  και  Καινοτομίας

Διακήρυξη Υποβολής Προσφορών
με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

για την ανάθεση του έργου:
«Αποτίμηση Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας

ΕΣΠΑ 2007 – 2013 της ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ)»
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Προϋπολογισμός έργου:
Συνολικός προϋπολογισμός: €480.000,00 πλέον ΦΠΑ (24%)

[ΕΚΔΟΣΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021]
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Μεσογείων 14-18
Πόλη Αθήνα

Ταχυδρομικός Κωδικός 11527

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS EL303

Τηλέφωνο 2131300000

Φαξ 210 7711427

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο gsrt@gsrt.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Καλερίδης Βασίλης (2131300118), 

Σαργιάνος Νίκος (2131300168)

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.gsrt.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και ανήκει στη Γενική 
Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρική Κυβέρνηση).

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Οι κύριες δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες όπως 
αναλυτικότερα περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, παράγραφος «Α1 Συνοπτική Περιγραφή των 
υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.».
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό.

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ) Επίσης, είναι διαθέσιμα και στη διεύθυνση 
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I458I1163I646I509701.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

http://www.gsrt.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I458I1163I646I509701
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Κωδ. ΣΑ Ε1191. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του 
προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2020 έως 2023 του Φορέα.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910026). 

Η σύμβαση υλοποιείται στα πλαίσια της Πράξης : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING MECHANISM) ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
RIS3- ΣΥΛΛΟΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση 
ένταξης με αρ. πρωτ. 6288/1853/A2/ 28.11.2017  της Ε.Υ.Δ. ΕΠΑνΕΚ και έχει λάβει κωδικό MIS 
5008067. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η εμπεριστατωμένη “εκ των υστέρων (ex-post)” αξιολόγηση των 
δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας που υλοποίησε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας 
(ΓΓΕΚ πρώην ΓΓΕΤ) κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Προβλέπεται η υλοποίηση εννιά (9) συνολικά Ενοτήτων Αξιολόγησης οι οποίες αναμένεται να 
καλύψουν το ευρύ φάσμα Δράσεων που προκήρυξε η ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ). Από αυτές, οι οκτώ (8) 
αφορούν συγκεκριμένες ή ομάδες Δράσεων ανάλογα με το ευρύτερο αντικείμενό τους. Η ένατη 
Ενότητα αφορά την αποτίμηση όλων των Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΣΠΑ 2007-2013 
που υλοποιήθηκαν υπό την εποπτεία της ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) και θα περιλαμβάνει απαραιτήτως: α) 
συνολική ανάλυση δεδομένων, συμπεράσματα και προτάσεις που θα υποστηρίξουν τη ΓΓΕΚ 
(πρώην ΓΓΕΤ) στην προετοιμασία της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, β) εξειδικευμένη 
αξιολόγηση της ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ), ως φορέα που σχεδίασε, προκήρυξε, παρακολούθησε και 
ολοκλήρωσε τις Δράσεις Έρευνας & Καινοτομίας, γ) καλές πρακτικές σε επίπεδο Δράσεων ΕΤΑΚ και 
Εθνικών Πολιτικών άλλων χωρών και δ) την επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας & 
Καινοτομίας (βλ. Α.3.3.9). 

Για την καλύτερη παρακολούθηση του έργου, προβλέπεται: α) η υποβολή ενδιάμεσων Εκθέσεων 
(ΕΕ) στη ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ), ανά εξάμηνο και για καθεμιά από τις παραπάνω αναφερθείσες 9 
μελέτες και β) στενή παρακολούθηση από τη ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) και συνεργασία μεταξύ αυτής και 
του Αναδόχου. Επισημαίνεται ότι οι τελικές Εκθέσεις θα πρέπει να έχει υποβληθεί πριν την 
ημερομηνία λήξης της σύμβασης.
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : CPV 79400000-8 (Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών 
συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης).

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 595.200,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €480.000,00 ΦΠΑ : €115.200,00).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων 
της παρ. 2.3.1 της παρούσας αναλυτικής Διακήρυξης.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
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 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.»,

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

 Την με αρ. πρωτ. 6288/1853/A2/28.11.2017 (ΑΔΑ: 6Ρ1Ο465ΧΙ8-2ΓΘ) απόφαση της Ειδικής 
Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα: Ένταξη της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING MECHANISM) ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ RIS3- ΣΥΛΛΟΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5008067 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-
2020»,

 Την με αρ. πρωτ. 401/B1/93/28.01.2020 (ΑΔΑ: ΩΖ1Ν46ΜΤΛΡ-ΖΙ7) απόφαση της Ειδικής 
Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα: Τροποποίηση των ενταγμένων 
Πράξεων που χρηματοδοτήθηκαν μέσω της ΣΑ Ε1451 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ως προς τα στοιχεία 
εγγραφής τους στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με νέο κωδικό ΠΔΕ στη ΣΑ Ε1191 του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
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 Την με αρ. πρ. ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ 133/Β1/26/12.01.2021 έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο 7του 
Έργου «Παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020»,

 Την Απόφαση Προκήρυξης με Αριθ. Πρωτοκ. 6522/ 20-01-2021

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/03/2021 και ώρα 14:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
22/01/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 105374

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) : http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I458I1163I646I509701.

Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) αναρτήθηκε στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2020.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I458I1163I646I509701
http://et.diavgeia.gov.gr/
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επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

1. η Προκήρυξη της Σύμβασης όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

3. Η παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της

4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η 
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της διατίθενται και στο 
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I458I1163I646I509701.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό 
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα 
το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I458I1163I646I509701
http://www.promitheus.gov.gr/
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με 
το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο.. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 
ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
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αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή 
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Οι εγγυητικές επιστολές συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1.Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€). Η εν λόγω εγγυητική επιστολή συντάσσεται σύμφωνα με 
το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση.
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2.Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3.Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 
έως 2.2.8 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας 
ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών(IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέαςείναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
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συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 
της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
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(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος. 

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).

2.2.3.5.Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων 
ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.3.6.Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 
του ν. 4412/2016.

2.2.3.8.Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
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2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα 
XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη 
σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να 
αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους 
καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του 
συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την 
υπό ανάθεση υπηρεσία 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασηςο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει μέσο γενικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών για την τελευταία τριετία (2020, 2019, 2018) μεγαλύτερο από €600.000,00. Σε περίπτωση 
ενώσεων ή κοινοπραξιών, απαιτείται: α) το σύνολο των μελών να διαθέτει μέσο γενικό ετήσιο 
κύκλο εργασιών την τελευταία τριετία (2020, 2019, 2018) μεγαλύτερο από €600.000,00 και β) 
τουλάχιστον ένα (1) μέλος να διαθέτει μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών την τελευταία τριετία 
(2020,2019,2018) μεγαλύτερο από €150.000,00 ενώ τα υπόλοιπα μέλη να διαθέτουν μέσο γενικό 
ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των €60.000,00. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δραστηριοποιούνται 
για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος ετήσιος 
κύκλος εργασιών για όσες χρήσεις δραστηριοποιούνται θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τα 
παραπάνω αναφερόμενα όρια.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
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α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας εξαετίας (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) και μέχρι την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Διακήρυξης, να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατ’ 
ελάχιστον:

Σύνολο συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με συμβατικό τίμημα τουλάχιστον αυτό του αρχικού 
προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης, ήτοι τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (480.000), 
άνευ ΦΠΑ, εκ των οποίων η μία (1) να είναι σύμβαση παροχής υπηρεσιών άνω των 200.000 € (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε έργα με αντικείμενο που εντάσσεται σε μια από τις παρακάτω 
κατηγορίες:

 Αποτιμήσεις δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ)
 Αποτιμήσεις δράσεων ΕΤΑΚ Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ)
 Αποτιμήσεις πολιτικών ΕΤΑΚ
 Μελέτες επιπτώσεων ΕΠ και δράσεων ΕΤΑΚ
 Διεξαγωγή περιφερειακών ή θεματικών αποτιμήσεων / αξιολογήσεων σε εθνικό ή 

Ευρωπαϊκό επίπεδο
 Έργα σχεδιασμού ή / και υλοποίησης ή / και παρακολούθησης Δράσεων ΕΤΑΚ
 Ενδιάμεση αξιολόγηση εθνικών ή περιφερειακών ΕΠ

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων οι ανωτέρω απαιτήσεις αρκεί να 
καλύπτονται αθροιστικά από το σύνολο των μελών που απαρτίζουν την ένωση ή κοινοπραξία.

β) να διαθέτουν Ομάδα Έργου με επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία καθώς και με 
απαιτούμενη εξειδίκευση ώστε να μπορεί να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις της 
σύμβασης.

Ειδικότερα, απαιτείται η Ομάδα Έργου να διαθέτει κατ` ελάχιστον τα ακόλουθα στελέχη:

 Υπεύθυνος Έργου Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ή 
διδακτορικού με αποδεδειγμένη εμπειρία στην  αποτίμηση/ αξιολόγηση πολιτικών και 
δράσεων ΕΤΑΚ, ο οποίος να έχει κατ’ ελάχιστον 6ετή εμπειρία στον συντονισμό υλοποίησης και 
διαχείρισης παρόμοιων έργων όπως περιγράφονται στο σημείο α) ανωτέρω.

 Ομάδα έργου 10τουλάχιστον στελεχών, κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Τα στελέχη αυτά θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική 
εμπειρία σε ανάλογα έργα, όπως περιγράφονται στο σημείο α) ανωτέρω.

 Ένα (1) Εμπειρογνώμονα, κάτοχο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών με τουλάχιστον εικοσαετή γενική επαγγελματική εμπειρία από κτήσεως 
πτυχίου και 10ετή ειδική εμπειρία σε θέματα έρευνας και καινοτομίας και σύνδεσης 
καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται με τα παρακάτω Πρότυπα: 

 ISO 9001:2015 για τη Διαχείριση της Ποιότητας, ή ισοδύναμο και
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 ISO27001:2013 για την Ασφάλεια των Πληροφοριών ή ισοδύναμο

και: 

α)να διαθέτουν κατάλληλο άτομο για την παρακολούθηση του ελέγχου ποιότητας

β)να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικά ISO 9001 και 27001.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης 
των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν 
οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 
που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού 
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ  το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 
του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς.

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της 
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη 
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5και 2.2.8).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων 
ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής τους.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 
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φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

γ)για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή 
η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου 
τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 
και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις 
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του 
άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

δ)Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού.
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ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο 
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες 
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί 
τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της 
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), 
όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της 
έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της 
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση 
μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα 
στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή 
της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι 
φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  
δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των 
μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει 
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που 
κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση 
μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί 
στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους 
λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η 
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά 
για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και

στ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.2.Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που 
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 
ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 
σύμβασης.
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται 
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) δημοσιευμένες (σε περίπτωση που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας) οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών
καταστάσεων των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2019, 2018, 2017) ή
β) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών συναρτήσει της ημερομηνίας
σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι
πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για λιγότερο της τριετίας χρονικό διάστημα τα 
ανωτέρω έγγραφα προσκομίζονται για όσο χρονικό διάστημα λειτουργεί.

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β.4 α). Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 παρ. α) οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν: 

 Πίνακα με συναφείς συμβάσεις, που επικαλείται ο προσφέρων και ολοκλήρωσε εντός της 
τελευταίας εξαετίας (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020). Ο Πίνακας έργων πρέπει να 
συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα ώστε να αποδεικνύει την κάλυψη της τεχνικής 
ικανότητας του Προσφέροντα: 

α/α Πελάτης
Σύντομη 

Περιγραφή
Έργου

Διάρκεια
Εκτέλεσης 

Έργου
(Έναρξη - 

Λήξη)

Συμβατική
αξία Έργου

(χωρίς 
ΦΠΑ)

Ποσοστό
συμμετοχής

στο Έργο

Στοιχείο
Τεκμηρίωσης

(τύπος 
&ημερ/νια)

Στοιχεία 
Επικοινωνίας

1.

2.

3.

4.

5.

 Αποφάσεις, Βεβαιώσεις, πιστοποιήσεις για την παραλαβή των έργων αυτών και συγκεκριμένα:

 αν ο αποδέκτης του Έργου είναι φορέας του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
(Αναθέτουσα Αρχή), η προσήκουσα ολοκλήρωση του παραπάνω αποδεικνύεται με σχετική 
βεβαίωση ή πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, το οποίο έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 
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Αναθέτουσα Αρχή και εάν τούτο δεν είναι δυνατό, με υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος και προσκόμιση της σχετικής έγγραφης σύμβασης. 

 αν ο αποδέκτης του Έργου είναι ιδιωτικός φορέας, η προσήκουσα ολοκλήρωση θα 
αποδεικνύεται με βεβαίωση του αποδέκτη και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, με υπεύθυνη 
δήλωση του υποψηφίου και προσκόμιση της σχετικής έγγραφης σύμβασης. 

Β.4 β). Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 παρ. β) οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν:

 Πίνακα στοιχείων στελεχών της Ομάδας Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

α/α
Ονομ/νυμο 

Μέλους Ομάδας 
Έργου

Εταιρεία (σε
περίπτωση Ένωσης /

Κοινοπραξίας) ή
Επωνυμία Εταιρείας

Υπεργολάβου

Κατηγορία 
Προσωπικού / 

Ρόλος στην 
Ομάδα Έργου

Επίπεδο 
γενικής 

εμπειρίας 
(έτη)

Επίπεδο ειδικής 
εμπειρίας (έτη-

Επίπεδο 
σπουδών/

Τίτλοι

1.

2.

3.

4.

 Βιογραφικά σημειώματα των στελεχών της προτεινόμενης Ομάδας Έργου. Στα βιογραφικά 
σημειώματα θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης.

 Αντίγραφα τίτλων σπουδών των ανωτέρω στελεχών της Ομάδας Έργου.

 Βεβαιώσεις Εργοδοτών για την δηλούμενη εμπειρία

 Δηλώσεις συνεργασίας

o των υπεργολάβων (εφόσον υπάρχουν) με τα στελέχη που θα διαθέσουν.

o των εξωτερικών συνεργατών (εφόσον υπάρχουν).

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της 
παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφα των πιστοποιητικών 
ISO9001:2015 και ISO27001:2013 σε ισχύ ή ισοδύναμα πιστοποιητικά εκδοθέντα από αρμόδιο 
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα 
διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους.

ΑΔΑ: 6ΑΩΝ46ΜΤΛΡ-5ΓΖ



  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό.
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

ΚΡΙΤΗΡΊΑ ΑΝΆΘΕΣΗς

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ
ΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ και ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κ1 Κατανόηση των στόχων, του αντικειμένου και των ειδικότερων 

απαιτήσεων της σύμβασης.

Αντίληψη του αντικειμένου και των στόχων του έργου σε συμφωνία με τους 
όρους και προδιαγραφές που παρουσιάζονται στο κείμενο της Διακήρυξης 
και του Παραρτήματος 1 αυτής.

 Ανάλυση των κρίσιμων παραγόντων και των ενδεχόμενων κινδύνων 
σε συνδυασμό με τον προτεινόμενο τρόπο αντιμετώπισής τους για 
την επιτυχή ολοκλήρωση της σύμβασης. 

20%

Κ2 Πρόταση υλοποίησης και ανάλυση του αντικειμένου σε πακέτα εργασίας 
και δραστηριότητες. Πληρότητα των παραδοτέων και της μεθοδολογικής 
προσέγγισης.
Η ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε πακέτα εργασίας 
και δραστηριότητες. Η πληρότητα των προτεινόμενων παραδοτέων και η 
σύνδεσή τους με τις εργασίες και δραστηριότητες. Η σαφήνεια, πληρότητα 
και τεκμηρίωση της μεθοδολογικής προσέγγισης, του τρόπου εφαρμογής 
της τεχνογνωσίας, των προτεινόμενων εξειδικευμένων εργαλείων και η 
κάλυψη των απαιτήσεων της Διακήρυξης ώστε να διασφαλίζεται η  ποιοτική 
υλοποίηση των  επιμέρους ενοτήτων του έργου.

35%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ
ΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ και ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κ3 Χρονοπρογραμματισμός επιμέρους εργασιών

 Ειδικότερα αξιολογείται η ρεαλιστικότητα, η πληρότητα και η τεκμηρίωση 
του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του αντικειμένου της 
σύμβασης, των πακέτων εργασίας και των δραστηριοτήτων και της 
υποβολής των παραδοτέων και ειδικότερα η εκτίμηση της διάρκειας και 
των χρονικών περιορισμών (χρονικές αλληλουχίες) των επιμέρους 
εργασιών.

20%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α            75%
ΟΜΑΔΑ Β: Κριτήρια οργάνωσης και Διοίκησης έργου αναδόχου σε συνδυασμό με την ομάδα έργου
Κ4 Καταλληλότητα της Σύνθεσης κι Οργάνωσης της Ομάδας Έργου και του 

Σχήματος Διοίκησης του έργου. Σαφήνεια, ρεαλιστικότητα και 
25%
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αποτελεσματικότητα κατανομής των επιμέρους 
ρόλων/αρμοδιοτήτων/καθηκόντων της Ομάδας έργου, συνεκτιμώντας: α) 
την ειδικότερη εμπειρία κάθε μέλους της Ομάδας σε θέματα Έρευνας, 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας (Ε.Τ.Α.Κ.)και β) τη σχέση του ως 
άνω καταμερισμού με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του παρόντος έργου. 

Αποτελεσματικότητα του συστήματος Επικοινωνίας και Συνεργασίας με την 
Αναθέτουσα Αρχή και τους λοιπούς εμπλεκομένους

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β             25%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ             100%

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία U της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : 

U = σ1xΚ1 + σ2xΚ2 + σ3xΚ3+ σ4xΚ4

Όπου σ1, σ2,…, είναιoσυντελεστής βαρύτητας κάθε κριτηρίου και

  Κ1, Κ2,…, η αντίστοιχη επιμέρους βαθμολογία εκάστου κριτηρίου. 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της 
προσφοράς.

Η τελική αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση τον ακόλουθο τύπο:

ΤΒΑi = 85 * (ΣΤΠi / ΣΤΠmax ) + 15 * (ΣΟΠmin/ΣΟΠi)

όπου:

ΣΤΠmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά

ΣΤΠi: η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i

ΣΟΠmin: Το συνολικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 

ΣΟΠi: Το συνολικό κόστος της Προσφοράς i

ΤΒΑi: Τελική βαθμολογία της Προσφοράς i, η οποία στρογγυλοποιείται σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία .

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το 
μεγαλύτερο ΤΒΑi. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο 
ΣΤΠi (βαθμολογία τεχνικής προσφοράς υποψηφίου), ενώ σε περίπτωση πλήρους ισοβαθμίας (ΤΒΑi, 
ΣΤΠi) διενεργείται δημόσια κλήρωση παρουσία όλων των ενδιαφερομένων.
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προτάσεις που κατά την κρίση της 
αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνονται με αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο υποψήφιος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, 
δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά 
της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική 
Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται 
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον 
στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής 
συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν 
προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει 
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

2.4.2.2.Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, 
η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf].

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία 
υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 
φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 
2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η 
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εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς 
φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα 
της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη 
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και στα άρθρα  
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙI).

Για περισσότερες πληροφορίες οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ανατρέξουν και στον παρακάτω 
σύνδεσμο: 
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26
cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D34
86624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν 
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά

Η τεχνική Προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στα Παραρτήματα της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα..

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@?_afrLoop=3486624636403629&_adf.ctrl-state=coa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@?_afrLoop=3486624636403629&_adf.ctrl-state=coa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@?_afrLoop=3486624636403629&_adf.ctrl-state=coa43tonq_61
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Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος III της 
Διακήρυξης.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

Η τεχνική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 100 σελίδες (με 
γραμματοσειρά των 11 pt) και με απόκλιση κατά μέγιστο της τάξης του 10%.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών

H Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω 
παραγράφου 2.3.1.

Στον φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
υποψήφιου οικονομικού φορέα. Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 
απορρίψεως. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
(σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΙVτης παρούσας διακήρυξης) σε μορφή 
pdf.

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί 
έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην 
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και 
συμπληρωμένο με το  αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής 
προσφοράς του Παραρτήματος III – «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» που επισυνάπτεται 
στην παρούσα διακήρυξη.

Οι τιμές δίνονται σε Ευρώ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 
του ν. 4412/2016 και 
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γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης. 

Ο τρόπος πληρωμής περιγράφεται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 
οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 
παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 
λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά που δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις της παρούσας
Διακήρυξης,
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές.

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» σύμφωνα με τις παραγράφους 1.5 και 2.4.3 της παρούσας Διακήρυξης.

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016.

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 29/03/2021 και ώρα 10:00.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση 
μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και 
συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και 
τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών 
προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας 
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ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης 
χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών  που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή 
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την 
μεγαλύτερη τεχνική βαθμολογία.

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή,η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση 
του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια 
αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους 
προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών του ως άνω σταδίου. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία 
προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των 
σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην 
παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις 
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 
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κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον 
ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3 του 
παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 
αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών 
από τις αρμόδιες αρχές

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και 
πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 
έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση 
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης 
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που 
δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και 
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί 
της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,
και

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, 
που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν 
επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην 
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, 
η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της 
αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο 
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, 
η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από 
άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το  άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η 
σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι 
υποψήφιοι.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του 
ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016και την περ. α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. 
β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του 
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά 
επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της 
διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.
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Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται 
έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν 
από τη συζήτηση της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 
από την ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης 
της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των 
ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την 
προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης 
ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς 
προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν 
εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη 
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την 
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας 
της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 
4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 
σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης ή το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα 
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 
αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 2.1.5. της 
παρούσας, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του 
ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν 
να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους 
αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος 
των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
ΑΔΑ: 6ΑΩΝ46ΜΤΛΡ-5ΓΖ



  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 
τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, 
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η 
οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή της συμβάσεως.

Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και στην περίπτωση παράτασης της 
προγραμματικής περιόδου και του έργου, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να 
παρατείνεται κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικειμένου και 
του συνολικού συμβατικού τιμήματος αυτής.

Δεν δίνεται το δικαίωμα της προαίρεσης στην παρούσα Διακήρυξη.
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους, κατ’ 
επιλογήν του Αναδόχου, ο οποίος θα το δηλώσει με σχετική Δήλωση στον υπο-φάκελο της 
οικονομικής προσφοράς που θα υποβάλει: 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 25 % της συμβατικής αξίας χωρίς 
Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής,  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. της παρούσας, καθώς και με τμηματική 
πληρωμή των παραδοτέων των δύο (2) Ενδιάμεσων Εκθέσεων (όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 
Ι της παρούσας Διακήρυξης – παρ. Α.4.4), μετά την παραλαβή εκάστου παραδοτέου, τη σύνταξη 
των αντίστοιχων πρωτοκόλλων παραλαβής και την έκδοση των αντίστοιχων νόμιμων 
παραστατικών από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα:

• 15% του τελικού συμβατικού τιμήματος, με την παράδοση της 1ης  Εξαμηνιαίας Έκθεσης 
Προόδου ανά Ενότητα Αξιολόγησης

• 30% του τελικού συμβατικού τιμήματος, με την παράδοση της 2ης Εξαμηνιαίας Έκθεσης 
Προόδου ανά Ενότητα Αξιολόγησης και

• 30% του τελικού συμβατικού τιμήματος, με την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το 
ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά 
την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο  
θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

5.1.2.Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των παραδοτέων 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
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γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν 
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί 
υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, 
είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο 
υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο 
όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής 
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας….

5.2.2.Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος 
του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.Ποινικές ρήτρες δύναται 
να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – 
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης», επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν 
στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις 
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εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 
εκτελεστεί πλήρως,

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.4. (Απόρριψη 
παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους 
γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του 
άρθρου 221 του ν.4412/2016οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, 
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση 
άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 
κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο 
αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016.Πριν από την 
άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1.Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο (Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας)για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 
όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 
διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

6.2 Διάρκεια σύμβασης

6.2.1.Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της είτε την ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν και λήγει σε χρονικό διάστημα 18 μηνών.

Ανεξάρτητα από τη συνολική της διάρκεια, η υλοποίηση της Σύμβασης δε θεωρείται 
ολοκληρωμένη αν δεν εκτελεστούν πλήρως οι υποχρεώσεις του Αναδόχου, με βάση τη Σύμβαση 
που θα υπογραφεί. 

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές 
/ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:

α) 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης,

β) 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου 
που υποβάλλεται πριν τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις 
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου 
της σύμβασης. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα Αρχή τα Παραδοτέα της σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι 
υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος 
του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της 
παρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την, αναφερθείσα 
στην παράγραφο 6.1.1 της παρούσας (βλ. Άρθρο 2, Παράρτημα VI), Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του 
άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο 
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όργανο (Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας): α) είτε την παραλαβή των σχετικών 
υπηρεσιών και παραδοτέων, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης μεεπόμενη έγκριση 
ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη 
των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 6.3.3 και 6.3.4. Τα 
ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες. 

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει 
να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, 
η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220. 

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο 
παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι 
η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από την Επιτροπή 
Τελικής Παραλαβής Έργου (ΕΤΠΕ) που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 
οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής  ΕΠΠΕ της 
παραγράφου 6.1.1. Η παραπάνω επιτροπή προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές 
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής (ΕΠΠΕ), δεν λαμβάνεται 
υπόψη.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 
αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η 
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης.
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα 
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος 
και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα 
για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 
σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
ΑΚ. 

6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή 
των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της 
προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης

Α.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α.1.1 Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας αποτελεί μια σύγχρονη δημόσια υπηρεσία με 
αποστολή τον σχεδιασμό, και τον συντονισμό της υλοποίησης της πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Ενισχύει τις δραστηριότητες των ερευνητικών και παραγωγικών 
φορέων, μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων με έμφαση στην οικονομική 
αποτελεσματικότητα και στην κοινωνικά δίκαιη κατανομή του προϊόντος. Η ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) 
εποπτεύει Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικούς Φορείς, οι οποίοι στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες 
με τις απαραίτητες δεξιότητες για την παραγωγή γνώσης και καινοτομίας.

Στην τρέχουσα δύσκολη οικονομική συγκυρία, η επένδυση στην επιστήμη, στην έρευνα και στην 
τεχνολογία, αποτελεί κεντρική στρατηγική προτεραιότητα για ένα αναπτυξιακό μοντέλο κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά βιώσιμο, στηριζόμενο στην υψηλή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και 
σε νέες καινοτόμες ιδέες.

Στόχοι της ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) αποτελούν :

• η χάραξη και προώθηση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την έρευνα, την τεχνολογία και την 
καινοτομία

• η αξιοποίηση των υψηλών προσόντων του ερευνητικού δυναμικού για την ανάπτυξη, την 
αντιμετώπιση της ανεργίας και την ανακοπή της μετανάστευσης ποιοτικού επιστημονικού 
δυναμικού

• η μεταφορά και η διάχυση καινοτόμων τεχνολογιών προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, 
με την  αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας

•  η υποστήριξη δράσεων ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα Έρευνας και 
Τεχνολογίας

•  η εποπτεία και χρηματοδότηση των Ερευνητικών και Τεχνολογικών φορέων της χώρας

• η εκπροσώπηση της χώρας στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προώθηση της 
συνεργασίας με άλλες χώρες

• η αποτίμηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των δράσεων έρευνας και καινοτομίας, για την 
συνεχή αναπροσαρμογή της ερευνητικής πολιτικής.

Α.1.2 Οργανωτική δομή της Α.Α.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ πρώην ΓΓΕΤ) συγκροτείται από τις ακόλουθες 
οργανικές μονάδες:

α) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας

β) Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας

γ) Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων
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δ) Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας

ε) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Υ.Δ.Ε.–
Ε.Τ.Α.Κ.)

στ) Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Α.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ για την Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020 η 
«Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» αποτελεί τη βασική προϋπόθεση («εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα») για επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 
και Επενδυτικών Ταμείων. Για το σκοπό αυτό, οι χώρες και οι περιφέρειες κλήθηκαν να 
διαμορφώσουν εθνικές και, αντίστοιχα περιφερειακές, στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας που 
θέτουν προτεραιότητες με στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Στην Ελλάδα, η 
ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) διαμόρφωσε και υλοποιεί την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, 2014 – 
2020 λαμβάνοντας υπ’ όψη τα θετικά και τα αρνητικά σημεία του εθνικού Συστήματος Έρευνας και 
Καινοτομίας, καθορίζοντας 8 Τομείς Προτεραιότητας στους οποίους υπήρχε ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για τη χώρα και στοχεύοντας σε ένα Όραμα για μια εστιασμένη παραγωγική και 
αναπτυξιακή ανασυγκρότηση με βάση την Έρευνα και την Καινοτομία.

Για την καλύτερη παρακολούθηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 
2014 – 2020 και γενικότερα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης, προβλέφθηκε η 
εγκατάσταση Μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης των στρατηγικών RIS3. Μεταξύ των 
βασικών εργαλείων του μηχανισμού αυτού είναι η αποτίμηση παρουσών αλλά και παρελθουσών 
Δράσεων ΕΤΑΚ (Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας). Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΓΕΚ 
(πρώην ΓΓΕΤ)ενεργοποιεί συγκεκριμένες παρεμβάσεις υποστήριξης της ερευνητικής πολιτικής, με 
τη χρηματοδότηση της Πράξης: “Αποτίμηση Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας ΕΣΠΑ 2007 – 2013 
της ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ)”. Η Πράξη πρόκειται να περιλάβει σειρά μελετών οι οποίες αναμένεται να 
ενισχύσουν τις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και συνεχούς παρακολούθησης του εθνικού 
συστήματος ΕΤΑΚ. Μέσω των μελετών αυτών, αποτιμάται η λειτουργία όλων των – εστιασμένων 
στην ανάπτυξη Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Δράσεων που υλοποιήθηκαν από τη ΓΓΕΚ 
(πρώην ΓΓΕΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Παράλληλα, η αποτίμηση αυτή αναμένεται να 
υποστηρίξει το Μηχανισμό Παρακολούθησης στην προετοιμασία της Ελλάδας για την επόμενη 
Προγραμματική περίοδο.

Σκοπός της αποτίμησης των Δράσεων είναι η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητάς τους και η αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στην οικονομία και την κοινωνία. 

Αρμόδιος φορέας για την αποτίμηση Δράσεων είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας 
ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) και ειδικότερα η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και 
Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΡΟ).

Η αναγκαιότητα εκτέλεσης της παρούσας μελέτης τεκμηριώνεται με βάση τα παρακάτω σημεία: 
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Α) καταγραφή των μεταβολών στο επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον όπως διαμορφώθηκε 
με την χρηματοδότηση των προηγούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και ιδίως μετά τη λήξη 
της χρηματοδότησης και την λήξη των όποιων ευεργετικών συνεπειών αυτής. Την αναζήτηση της 
επίδρασης που είχαν οι Δράσεις στην αγορά και την κοινωνία και την διερεύνηση της 
βιωσιμότητας των φορέων, ιδίως των επιχειρήσεων (πιθανή επέκταση ή συρρίκνωση ή ακόμα & 
οριστική παύση εργασιών) που ευνοήθηκαν από τη χρηματοδότηση.

Β)εκτίμηση του οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των Δράσεων ΕΤΑΚ της Προγραμματικής 
Περιόδου 2007 – 2013 καθώς και αξιολόγηση της διαδικασίας σχεδίασης, παρακολούθησης & 
διαχείρισης των Δράσεων που εφαρμόστηκαν, τις αδυναμίες της αγοράς τις οποίες κλήθηκε να 
καλύψει η κάθε Δράση, τον εντοπισμό πιθανών παραλείψεων ή/& προβλημάτων στην σχεδίασή 
τους -που έγιναν εμφανή κατά την υλοποίηση των επιμέρους έργων- κυρίως ως προς την στόχευσή 
τους (θεματική, επιχειρησιακή και επιχειρηματική) στο πλαίσιο του Ελλαδικού χώρου τη χρονική 
περίοδο υλοποίησης τους,

Γ) διερεύνηση και αξιοποίηση καλών πρακτικών της ΕΕ στο πλαίσιο σχετικών δράσεων ενίσχυσης 
επιχειρήσεων των Προγραμμάτων - Πλαίσιο,

Δ) βαθμός μεταφοράς των εμπειριών που αποκτήθηκαν από τη λειτουργία των συγκεκριμένων 
Δράσεων στο παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014 – 2020), αλλά και για τη σχεδίαση της επόμενης 
Προγραμματικής περιόδου 2021-2027. Επιδίωξη της πρωτοβουλίας είναι η κατανόηση των  
πραγματικών προβλημάτων που συναντήθηκαν ώστε οι μελλοντικές παρεμβάσεις να προκύψουν 
περισσότερο αποτελεσματικές στην κατεύθυνση της αύξησης των δαπανών ΕΤΑΚ και κατ’ 
επέκταση της ενίσχυσης της  ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειάς του ελληνικού συστήματος 
Έρευνας και Καινοτομίας και,

Ε) σημαντικά συμπεράσματα  για την συνέχιση ή μη ή υπό ποιους όρους δράσεων ΕΤΑΚ που 
απευθύνονται στον παραγωγικό χώρο, ώστε να είναι αποτελεσματικές και να υποστηρίζουν τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. 

Α. 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α.3.1 Γενική Περιγραφή

Αντικείμενο του έργου αποτελεί:

Η καταγραφή όλων των Δράσεων ΕΤΑΚ ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ανά Κατηγορία 
Ενέργειας (υποστήριξη ερευνητικών και τεχνολογικών έργων, υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό).

Η αποτίμηση των Δράσεων ΕΣΠΑ 2007 – 2013 που υλοποιήθηκαν υπό την εποπτεία της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας &Καινοτομίας (ΓΓΕΚ πρώην ΓΓΕΤ).

Η αξιολόγηση της επίπτωσης (impact assessment, κατά τη διεθνή ορολογία) των Δράσεων: α) σε 
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, β) σε επίπεδο βαθμού και ποιότητας υλοποίησης, γ) σε επίπεδο 
εφαρμογής πολιτικής ΕΤΑΚ κ.ά. 
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Βασική επιδίωξη της μελέτης είναι η διερεύνηση σε βάθος  των δράσεων εκκινώντας από την 
σχεδίαση, την υλοποίηση και την ολοκλήρωση τους, στην προσπάθεια να αξιολογηθεί η επίδρασή 
τους στον παραγωγικό και ερευνητικό χώρο, υπό το φως των κοινωνικών και οικονομικών 
εξελίξεων που επικρατούσαν κατά τον χρόνο υλοποίησής τους και παράλληλα να εξαχθούν 
χρήσιμα συμπεράσματα για την χάραξη των πολιτικών και την σχεδίαση των επόμενων δράσεων.

Μια περαιτέρω σημαντική επιδίωξη της μελέτης είναι ο βαθμός αξιοποίησης της χρηματοδότησης. 
Πέραν της επιτυχημένης υλοποίησης και ολοκλήρωσης του ΕΣΠΑ, κρίνεται ότι ένα Εθνικό Σύστημα 
Έρευνας και Καινοτομίας αλλά και γενικότερα η διαρκής χάραξη πολιτικής στον τομέα ΕΤΑΚ έχουν 
στόχο όχι απλώς την - πεπερασμένη χρονικά– χρηματοδότηση μεμονωμένων ερευνητικών / 
καινοτομικών έργων χωρίς προοπτικές αλλά την ουσιαστική εξέλιξή τους σε επίπεδο: α) εξέλιξης 
της επιστήμης, β) μετεξέλιξης της Έρευνας σε Καινοτομία και γ) κοινωνικής και οικονομικής 
ανάπτυξης.   

Α.3.2 Δράσεις που αποτιμώνται στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης 

Με την παρούσα πράξη αποτίμησης, επιχειρείται η αξιολόγηση των Δράσεων που υλοποίησε η 
ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) σε θέματα προώθησης της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, στο πλαίσιο 
της τέταρτης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013). Οι  Δράσεις αυτές 
υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του: α) Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 “Δημιουργία και Αξιοποίηση της 
Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη” του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” (ΕΠΑΝ ΙΙ) καθώς και των 5 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 και β)του4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) με τίτλο  «Ενίσχυση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας». 

Οι δράσεις που πρόκειται να αποτιμηθούν, με την αναλυτική και συνοπτική ονομασία τους με την 
οποία θα αναφέρονται στην συνέχεια, είναι οι εξής: 

Αναπτυξιακές προτάσεις ερευνητικών φορέων–ΚΡΗΠΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε εστιασμένους Ερευνητικούς 
και Τεχνολογικούς τομείς

ΠΑΒΕΤ – Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας

Νέες Επιχειρήσεις – Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για δραστηριότητες Έρευνας & τεχνολογικής 
Ανάπτυξης

Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Spin-off, Spin-out – Υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων 

Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης
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 Διακρατικές Συνεργασίες

Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων – Ένα Ελληνικό Προϊόν, μια Αγορά: ο Πλανήτης

Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς  
στην 1η Προκήρυξη Υποβολής των Ευρωπαϊκών Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών:  
«ENIAC&ARTEMIS»

Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων σε τομείς που αφορούν τις ερευνητικές υποδομές του 
Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη των Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI-
EUROPEANSTRATEGYFORUMFORRESEARCHINFRASTRUCTURES)

«Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετέχουν 
επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των πρωτοβουλιών του Κοινού 
Προγραμματισμού- JointProgrammingInitiatives » (JPIs)

ERANET–ΕυρωπαϊκήΕ&Τ Συνεργασία  - Επιχορήγηση Ελληνικών φορέων

ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι και ΙΙ

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων

ERC GrantSchemes

Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις

Οι παρεμβάσεις αυτές, εστίαζαν στην εκμετάλλευση και εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων, στην δημιουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας έντασης γνώσης, στην 
εντατικοποίηση της έρευνας, στην επέκταση των συνεργασιών με επιχειρηματικούς και 
ερευνητικούς οργανισμούς στο εξωτερικό και  ένταξη σε διεθνή μόνιμα ή ειδικά δίκτυα 
συνεργασίας, στην υποστήριξη του παραγωγικού τομέα από τους δημόσιους ερευνητικούς και 
τεχνολογικούς φορείς μέσω της παροχής υπηρεσιών και τεχνογνωσίας, στην χρηματοδότηση 
συνεργασιών μεταξύ παραγωγικών και ερευνητικών φορέων για εκτέλεση έργων μακροχρόνιας 
εμβέλειας που θα στόχευαν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών. Επίσης, στην 
υποστήριξη του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού στους ερευνητικούς φορείς και τις 
επιχειρήσεις καθώς και στην ενίσχυση της αριστείας των δημόσιων ερευνητικών φορέων.

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού Δράσεων προς αποτίμηση, η ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) έκρινε ότι 
υπάρχει η δυνατότητα μιας “ομαδοποίησης” τους έτσι ώστε να εξαχθούν ευκολότερα 
συμπεράσματα από δράσεις με συναφείς στόχους ενώ παράλληλα να καλυφθεί – τόσο ποσοτικά 
όσο και ποιοτικά – το σύνολο των Δράσεων. Η ομαδοποίηση αυτή προέκυψε έπειτα από την 
εσωτερική συνεργασία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και δράσεων 
Έρευνας και Καινοτομίας με τις λοιπές Διευθύνσεις της ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) και την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ οι 
οποίες είχαν υλοποιήσει και διαχειριστεί Δράσεις ΕΣΠΑ κατά την εν λόγω Προγραμματική περίοδο. 
Το συμπέρασμα της συνεργασίας ήταν ο καθορισμός των παρακάτω 8 Ενοτήτων Αξιολόγησης η 
καθεμιά από τις οποίες περιελάμβανε παρεμφερείς Δράσεις ως προς το αντικείμενο.

 Αναπτυξιακές προτάσεις ερευνητικών φορέων - ΚΡΗΠΙΣ
 Συνεργασία – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων 
 Ενισχύσεις προς Επιχειρήσεις

 ΠΑΒΕΤ - Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας
 Νέες Επιχειρήσεις – Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας 

& Τεχνολογικής Ανάπτυξης
 Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις΄
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 Spinoff – Spinout – Υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων
 Υποστήριξη Ομάδων ΜΜΕ για δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 Διακρατικές Συνεργασίες
 Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων – Ένα Ελληνικό Προϊόν, μια Αγορά: ο 

Πλανήτης
 Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία 

 ERANET – Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Επιχορήγηση Ελληνικών φορέων 
 Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς στην 1η

Προκήρυξη Υποβολής των Ευρωπαϊκών Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών: 
«ENIAC&ARTEMIS»

 Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων σε τομείς που αφορούν τις ερευνητικές 
υποδομές του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη των Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI – 
EUROPEANSTRATEGYFORUMFORRESEARCHINFRASTRUCTURES)

 Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετέχουν σε Κοινές Προκηρύξεις 
Υποβολής Προτάσεων των πρωτοβουλιών του Κοινού Προγραμματισμού – 
JointProgrammingInitiatives (JPIs)

 Υποστήριξη Ερευνητών
 ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι και ΙΙ 
 Ενίσχυση μεταδιδακτόρων
 ERC Grant Schemes

 Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις

Πιο συγκεκριμένα, η κάθε μια από τις παραπάνω Ενότητες που αφορούν άνω της μιας αποτίμησης 
Δράσης, προβλέπεται να περιέχει ανάλογο αριθμό υπο-μελετών οι οποίες θα είναι αφιερωμένες 
στην καθεμιά από τις Δράσεις της Μελέτης.

Α.3.3 Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Δράσεων – Αντικείμενο και Στόχοι

Για κάθε Δράση, το έργο του Αναδόχου περιλαμβάνει: α) την αποτίμηση των επιπτώσεών της σε 
σχέση με τους στόχους της, β) την αποτίμηση του σχεδιασμού  και των διαδικασιών διαχείρισης 
της δράσης και γ) την ανάδειξη καλών πρακτικών. 

Τα βασικά σημεία των Δράσεων που πρόκειται να αποτιμηθούν συνοψίζονται ως εξής:

Α.3.3.1 ΕΝΟΤΗΤΑ1 -  Αναπτυξιακές προτάσεις Ερευνητικών Φορέων - ΚΡΗΠΙΣ

Αντικείμενο της παρούσας ενότητας είναι η αποτίμηση της Δράσης με τίτλο “Αναπτυξιακές 
προτάσεις Ερευνητικών Φορέων - ΚΡΗΠΙΣ” η οποία προκηρύχθηκε από τη ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ), την 
31.05.2012.  Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ήταν περίπου 39 Μ € ενώ ολοκληρώθηκαν 
29 έργα τα οποία καλύφθηκαν από αυτό το ποσό.  

Γενικά Στοιχεία της Δράσης
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Βασικός στόχος της Δράσης «Αναπτυξιακές προτάσεις Ερευνητικών Φορέων-Κρηπίς» ήταν η 
ενίσχυση των στρατηγικών επιλογών των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) Ερευνητικών 
Φορέων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. 

Βασική επιδίωξη της δράσης ήταν η ενίσχυση της έρευνας (βασική έρευνα, 
βιομηχανική/εφαρμοσμένη έρευνα και πειραματική ανάπτυξη) και η εν δυνάμει αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων που προέρχονται  από αυτήν με την υλοποίηση έργων υψηλής ερευνητικής και 
επιστημονικής στάθμης, τα οποία αποτελούν χρήσιμο εργαλείο στη χάραξη της στρατηγικής 
ανάπτυξης των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) Ερευνητικών Φορέων και της Ελληνικής 
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Τα έργα προβλεπόταν να υλοποιηθούν από τα Ινστιτούτα των 
Ερευνητικών Φορέων, από Συμπράξεις Ινστιτούτων του ιδίου ή διαφορετικών Ερευνητικών 
φορέων, καθώς και την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Τα προτεινόμενα έργα έπρεπε να εμπίπτουν στις παρακάτω ερευνητικές περιοχές:

Ενέργεια και Περιβάλλον

Βιοεπιστήμες, Υγεία, Διατροφή

Φυσικές Επιστήμες, Υλικά

Επιστήμες Μηχανικού, Μεταφορές

Μαθηματικών και Πληροφορικής, Επικοινωνίες, Δίκτυα

Κοινωνικές Επιστήμες

Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Η Δράση προκηρύχθηκε σε εθνικό επίπεδο και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 
1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική 
Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) στις 3 Περιφέρειες 
μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 ως εξής: 
Ε.Π. Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής 
Σύγκλισης», Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην 
Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας» και Α.Π. 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην 
Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας».

Στόχοι της Δράσης

Συνοπτικά η Δράση αναμενόταν να οδηγήσει:

Στην προαγωγή συντονισμένης και στοχευμένης έρευνας ως μέσο στρατηγικής ανάπτυξης των 
εποπτευομένων από τη ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) Ερευνητικών Φορέων και της Ελληνικής Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας.
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Στη δημιουργία περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την ανάπτυξη της καινοτομίας και της μελλοντικής 
εκμετάλλευσης του ερευνητικού προϊόντος των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) 
Ερευνητικών Φορέων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

Στη διευκόλυνση της διασύνδεσης και αποτελεσματικής αξιοποίησης του ερευνητικού ιστού της 
χώρας σε θέματα έρευνας.

Στην ενίσχυση της θέσης των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) Ερευνητικών Φορέων και 
της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές ερευνητικό τοπίο.

Στοιχεία Προϋπολογισμού

Ο μέγιστος δυνατός εγκεκριμένος προϋπολογισμός ανά Ερευνητικό Ινστιτούτο ορίστηκε στο ποσό 
του 1.500.000,00 €. Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους, 
αντιστοιχούσε στο 100% της Δράσης και ανερχόταν στα 32.000.000,00 €. Η Δράση προβλεπόταν να 
διαρκέσει έως την 31/12/2015. 

Α.3.3.2ΕΝΟΤΗΤΑ2 -  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε 
Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

Βασικό στόχο της δράσης «Συνεργασία» αποτέλεσε η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η ενίσχυση της απασχόλησης και της ποιότητας ζωής µέσω της 
υλοποίησης έργων Ε&Τ σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες που: α/ ενδιέφεραν τον 
παραγωγικό ιστό της χώρας και αναμενόταν να συμβάλουν άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή νέων 
ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών και στη διείσδυση σε νέες αγορές, β/ υποστηρίζουν τις 
ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτικών σε διάφορους τομείς όπως υγεία, ενεργειακή πολιτική, 
περιβαλλοντική πολιτική, γ/ παράγουν νέα γνώση που μπορεί να αξιοποιηθεί.

Περαιτέρω στόχοι της Δράσης ήταν η ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας και παραγωγής, η πολυ-
επιστηµονική προσέγγιση, η ενίσχυση και εξειδίκευση του ερευνητικού δυναμικού καθώς και η 
διεθνής συνεργασία µέσω της δικτύωσης και της συνεργασίας µε φορείς από ευρωπαϊκές και 
άλλες χώρες. Επίσης, βασική επιδίωξη της Δράσης αποτελούσε και η παρακίνηση του ιδιωτικού 
τομέα στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και στην αύξηση της χρηματοδότησης δραστηριοτήτων 
Ε&ΤΑ από ιδίους πόρους γενικότερα. Για το σκοπό αυτό, στόχος ήταν η ιδιωτική συμμετοχή να 
ξεπεράσει το 25% του συνολικού προϋπολογισμού της Δράσης. Σε επίπεδο έργου, το ποσοστό 
ιδιωτικής συμμετοχής θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον ίσο µε το 20% του συνολικού 
προϋπολογισμού του έργου.

Τέλος, στόχος της Δράσης ήταν η επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων σε 
συγκεκριμένους τομείς, σημαντικούς για την οικονομία και την κοινωνία, καθώς και η δημιουργία
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εξειδικευμένου προσωπικού και υποδομών, γενικότερα, αριστείας και προϊόντων/υπηρεσιών 
ανταγωνιστικών σε διεθνές επίπεδο.

Η δράση χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της 
Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) - στα οποία ανήκαν οι 5 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)  2007  –  2013. 

Υλοποιήθηκαν δύο Προκηρύξεις: α) “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” (2009) και β) “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – Συμπράξεις 
Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς”. 
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης1 ανερχόταν σε 201,52 εκ. €(93,62 συν 107,9 εκ. €, 
αντίστοιχα) ενώ ο συνολικός  προϋπολογισμός εκτιμάτο ότι θα ανέλθει σε 251,78 εκ. € (116,78 συν 
135 εκ. €, αντίστοιχα). Σημειώνεται ότι η διαφορά μεταξύ του συνολικού προϋπολογισμού και της 
Δημόσιας Δαπάνης οριζόταν ως η ιδιωτική συμμετοχή που αναμενόταν να καλυφθεί από τους 
δικαιούχους (βασικά από τις επιχειρήσεις).

Η πρώτη προκήρυξη της Δράσης (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, 2009) αφορούσε δύο Πράξεις:

Πράξη Ι: Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας (έργα συνολικού προϋπολογισμού από 
300.000 έως 1.000.000 €, χρονικής διάρκειας 24-36 μηνών με τρεις τουλάχιστον φορείς, εκ των 
οποίων τουλάχιστον ο ένας θα έπρεπε να είναι επιχείρηση).

Πράξη ΙΙ: Συνεργατικά έργα μεγάλης κλίμακας (έργα συνολικού προϋπολογισμού από 1.000.000 
έως 3.000.000 €, χρονικής διάρκειας 36-60 μηνών με τουλάχιστον πέντε φορείς, εκ των οποίων 
τουλάχιστον οι δύο έπρεπε να είναι επιχειρήσεις).

Και οι δύο Πράξεις της Προκήρυξης αυτής απευθύνονταν σε συμπράξεις επιχειρήσεων κάθε 
μεγέθους, ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων, ΑΕΙ, τεχνολογικών, δημόσιων και άλλων φορέων. 
Υπήρχε όμως η επισήμανση ότι βασικοί αποδέκτες της Δράσης ήταν οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως 
μεγέθους και οι ερευνητικοί φορείς (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά κέντρα, Ινστιτούτα).Οι λοιποί 
φορείς θα συμμετείχαν κυρίως με τη μορφή τελικών χρηστών/αποδεκτών των 
προϊόντων/τεχνολογιών/υπηρεσιών που αναμενόταν να αναπτυχθούν.

Ειδικότερα:   
ΠΡΑΞΗ Ι: Τα συνεργατικά έργα μικρής ή μεσαίας κλίμακας στόχευαν στη δημιουργία νέας γνώσης, 
συμπεριλαμβανομένης της νέας τεχνολογίας, ή στη δημιουργία κοινών πόρων για  έρευνα, 
προκειμένου να βελτιωθεί η ελληνική και γενικότερα η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα ή  να 
αντιμετωπιστούν σοβαρές  κοινωνικές ανάγκες. Τα έργα αυτά έθεσαν σαφείς επιστημονικούς και 
τεχνολογικούς στόχους που επεδίωκαν την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, τα οποία 
αναμενόταν να βρουν εφαρμογή στην ανάπτυξη ή βελτίωση προϊόντων, διεργασιών, υπηρεσιών ή 
δημόσιας πολιτικής. 

ΠΡΑΞΗ ΙΙ: Τα συνεργατικά έργα μεγάλης κλίμακας είχαν τους ίδιους στόχους µε τα ανωτέρω με τη 
διαφορά ότι τα έργα αυτά είχαν πιο φιλόδοξους στόχους σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα, ήταν κυρίως πολύ-επιστημονικής προσέγγισης και είχαν µία συνεκτική προσέγγιση 
«προγράμματος». Δεδομένης της κλίμακας των έργων, της μεγάλης χρονικής διάρκειας και των 
ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, στα έργα αυτά παρεχόταν µία σχετική αυτονομία για την 

1μετά τις τροποποιήσεις των Οδηγών Εφαρμογής
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προσαρμογή του περιεχομένου και του είδους της συνεργασίας και την αναπροσαρμογή του 
προγράμματος εργασίας. Η ενεργός συμμετοχή της βιομηχανίας αποτελούσε ουσιαστική  
προϋπόθεση στα έργα αυτής της Δράσης.

Οι επιστημονικοί και τεχνολογικοί τομείς προτεραιότητας (θεματικές περιοχές/κλάδοι, κλπ.) στο 
πλαίσιο των οποίων θα υποστηρίζονταν προτάσεις μέσω της Δράσης ήταν οι παρακάτω:

 Υγεία
 Βιοτεχνολογία
 Ενέργεια-Περιβάλλον-Κλίμα
 Νανοτεχνολογία
 Μεταφορές
 Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες – Πολιτισμός
 ΤΠΕ
 Κλωστοϋφαντουργία-Μεταποίηση περιλαμβανομένων των τροφίμων

Η δεύτερη Προκήρυξη της Δράσης (“ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών 
Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς”) περιλάμβανε αντίστοιχους 
στόχους και βασικούς όρους. Αφορούσε και αυτή πολύ συγκεκριμένους Ε&Τ τομείς επιλεγμένους 
στη βάση της ζήτησης αξιοποιήσιμων ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων από τον 
ελληνικό παραγωγικό τομέα και κάλυπτε όλη τη χώρα (για την κάθε περιφέρεια μετάβασης και τις 
οκτώ περιφέρειες του στόχου 1 είχαν δεσμευθεί συγκεκριμένα κονδύλια).Η συνολική δημόσια 
δαπάνη της πράξης της παρούσας πρόσκλησης ανερχόταν σε 107,9 εκ. €. εκ των οποίων ποσό 
ύψους 10 εκ. € προβλεπόταν να διατεθεί αποκλειστικά για σχέδια/ έργα σε τομείς υψηλής 
προτεραιότητας στις υπηρεσίες. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης αναμενόταν να ανέλθει 
σε 135 εκ. €.

Σε αυτήν την Προκήρυξη, τα βασικά χαρακτηριστικά των συμπράξεων κατηγοριοποιούνταν ως 
εξής: 

α) Ε&Τ έργα για προϊόντα και διαδικασίες /διεργασίες στα οποία περιλαμβάνονταν 4-8 φορείς (2-4 
επιχειρήσεις κατ’ ελάχιστον στους 4-8 φορείς) με διάρκεια 24 – 36 μήνες και όρια προϋπολογισμού 
400 χιλ. € έως 2 εκ. €.

Β) Ε&Τ έργα για υπηρεσίες στα οποία περιλαμβάνονταν 3-5 φορείς (2-3 επιχειρήσεις κατ’ 
αντιστοιχία) με ίδια διάρκεια και όρια προϋπολογισμού 300 έως 800 χιλ. €). 

Αντίστοιχα, οι τομείς έρευνας και ενδεικτικά αντικείμενα έρευνας στην Προκήρυξη αυτή, ήταν οι 
κάτωθι: 

 Φαρμακευτικά / Καλλυντικά προϊόντα
 Τρόφιμα / Ποτά
 Γεωργία / Αλιεία / Κτηνοτροφία / Βιοτεχνολογία
 Χημικές διεργασίες στη Βιομηχανία
 Προηγμένα Υλικά
 Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες / Αυτοματισμοί
 Ενέργεια
 Περιβάλλον
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 Ασφάλεια
 Υπηρεσίες
 Υγεία
 Χρηματοοικονομικά / Επιχειρηματικές Υπηρεσίες
 Τουρισμός / Πολιτισμός
 Μεταφορές
 Πρωτογενής παραγωγή
 Περιβάλλον και Πόλεις

Στο πλαίσιο της Δράσης και ανά Προκήρυξη, υλοποιήθηκαν: 

α) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009: 154 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 93,44 εκ. €. (Δημόσια Δαπάνη: 75,87 
εκ. €).

β) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011: 137 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 101,86 εκ. € (Δημόσια Δαπάνη: 81,01 
εκ. €). 

Α.3.3.3ΕΝΟΤΗΤΑ3 -  Ενισχύσεις προς Επιχειρήσεις

Η παρούσα Ενότητα προβλέπεται να περιλαμβάνει τις παρακάτω Δράσεις:

 ΠΑΒΕΤ – Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας
 Νέες Επιχειρήσεις – Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & 

τεχνολογικής Ανάπτυξης
 Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 Spinoff – Spinout – Υποστήριξη νέων Καινοτόμων Επιχειρήσεων
 Υποστήριξη Ομάδων ΜΜΕ για δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Τα αντικείμενα και τα βασικά σημεία των Δράσεων αυτών έχουν ως εξής:

A.3.3.3.1 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Σκοπός της Δράσης ήταν η υποστήριξη ερευνητικών και τεχνολογικών έργων, που εκτελούνται από 
δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις. Βασική επιδίωξη αποτελούσε η προώθηση της καινοτομίας με 
στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την παραγωγή προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Η Δράση χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της 
Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) - στα οποία ανήκουν οι 5 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013.
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Η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης ανήλθε σε 19,8 εκ. € και ο συνολικός 
προϋπολογισμός της εκτιμήθηκε σε 29 εκ. €. Η διαφορά μεταξύ του συνολικού 
προϋπολογισμού και της δημόσιας δαπάνης ορίστηκε ως η ιδιωτική συμμετοχή η οποία 
καλύφθηκε από τους δικαιούχους. Τα όρια του προϋπολογισμού ήταν έως 400.000,00 € για 
την περίπτωση που η πρόταση υποβαλλόταν από 1-2 επιχειρήσεις και έως 800.000 € για 
κοινοπραξίες τουλάχιστον τριών επιχειρήσεων. Το ύψος της ενίσχυσης για προτάσεις που 
προέρχονταν από 1 – 2 επιχειρήσεις κυμαινόταν: α) από 70 έως 50 % (για πολύ μικρές και 
μικρές έως μεγάλες επιχειρήσεις, αντίστοιχα) όταν η πρόταση αφορούσε Βιομηχανική 
Έρευνα και από 45 έως 25 % όταν η πρόταση αφορούσε Πειραματική Ανάπτυξη. 
Αντίστοιχα, για την περίπτωση προτάσεων από τουλάχιστον 3 επιχειρήσεις τα παραπάνω 
ποσοστά ήταν: 75έως60 % για Βιομηχανική Έρευνακαι 60 έως 40 % για πειραματική 
Ανάπτυξη. 

Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους. Φορέας υλοποίησης 
της Δράσης «ΠΑΒΕΤ 2013» ήταν η ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) – Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων 
Έρευνας και Καινοτομίας, η οποία λειτούργησε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) 
με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Σκοπός της Δράσης ήταν η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της 
πειραματικής ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση έργων, που θα εκτελούνταν στην Ελλάδα από 
δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα. 

Στόχο της Δράσης αποτέλεσε η: 

 προώθηση της έρευνας & τεχνολογίας και της καινοτομίας και η ενσωμάτωσή τους στον 
παραγωγικό ιστό της χώρας ως κύριων παραγόντων ανάπτυξης, αναβάθμισης και 
ανταγωνιστικότητας και ως βασικών στοιχείων στρατηγικού σχεδιασμού, 

 η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, η 
ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής, η βελτίωση της παραγωγικότητας και 
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η διείσδυση σε νέες αγορές, 

 μεταφορά και προσαρμογή υψηλής τεχνολογίας σε παραδοσιακούς κλάδους της εγχώριας 
βιομηχανίας και η ενθάρρυνση ανάληψης δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας, 

 ενίσχυση και αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού των επιχειρήσεων με τη συμμετοχή 
του σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ, που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην παραγωγική διαδικασία 
των επιχειρήσεων, 

 ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και η 
αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ερευνητικού συστήματος της χώρας με τους 
παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. 

Δικαίωμα υποβολής πρότασης είχαν ελληνικές επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους με 
παραγωγική δραστηριότητα. Η πρόταση για επιχορήγηση μπορούσε να υποβληθεί από μία και 
μόνο επιχείρηση ή από κοινού/ σύμπραξη από δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταξύ τους 
επιχειρήσεις. Επίσης, δινόταν η δυνατότητα τμήμα του έργου να εκτελείται, επί συμβάσει 
(υπεργολαβία), από φορείς Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης. 
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Η Δράση εστιάστηκε σε οκτώ (8) επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς προτεραιότητας. Η 
δημόσια δαπάνη κατανεμήθηκε στις διάφορες θεματικές περιοχές ανάλογα με τον αριθμό των 
προτάσεων της κάθε θεματικής που μετά την αξιολόγηση συγκέντρωσαν βαθμολογία μεγαλύτερη 
της βάσης (του 10) χωρίς να ξεπερνά σε καμία θεματική περιοχή το 30 % της συνολικής δημόσιας 
δαπάνης. Οι θεματικοί τομείς προτεραιότητας της Δράσης παρατίθενται παρακάτω: 

 Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία
 Τρόφιμα/ Ποτά
 Ενέργεια
 Περιβάλλον
 Χημικές διεργασίες
 Φαρμακευτικά/ Καλλυντικά προϊόντα
 Υλικά
 Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί 

Συνολικά, υλοποιήθηκαν 118 έργα με συνολική δημόσια δαπάνη 12,892 Μ €. 

A.3.3.3.2 Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Οι βασικοί στόχοι της Δράσης “Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης” ήταν οι ακόλουθοι: 

 προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας και τεχνολογίας και η ενσωμάτωσή τους 
στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως κύριων παραγόντων ανάπτυξης, αναβάθμισης και 
ανταγωνιστικότητας,

 υποστήριξη των αναγκών των νέων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους,
 αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν Ε&Τ δραστηριότητες. 

Η Δράση είχε επίσης τους παρακάτω ειδικότερους στόχους: 

 Ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ΕΤΑ και της αποτελεσματικότερης 
διασύνδεσης του ερευνητικού συστήματος της χώρας με τους παραγωγικούς τομείς 
της οικονομίας.

 Ενίσχυση της καινοτομικότητας και της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και γνώσης 
στις επιχειρήσεις.

 Τη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη νέων ή 
βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, την ανάπτυξη 
νέων ή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη 
διείσδυση σε νέες αγορές.

 Τη μεταφορά και προσαρμογή υψηλής τεχνολογίας σε παραδοσιακούς κλάδους της 
βιομηχανίας και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας. 

 Την αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού των επιχειρήσεων και τη μείωση του 
χάσματος ανάμεσα στην έρευνα που διενεργείται αφενός στις επιχειρήσεις και 
αφετέρου στους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς.
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 Την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη συνεργασιών των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο.

Η Δράση χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της 
Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) - στα οποία ανήκουν οι 5 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013.

Η Δράση εστιάστηκε σε οκτώ (8) επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς προτεραιότητας. Η 
δημόσια δαπάνη κατανεμήθηκε στις διάφορες θεματικές περιοχές ανάλογα με τον αριθμό των 
προτάσεων της κάθε θεματικής που μετά την αξιολόγηση συγκέντρωσαν βαθμολογία μεγαλύτερη 
της βάσης (του 10) χωρίς να ξεπερνά σε καμία θεματική περιοχή το 30% της συνολικής δημόσιας 
δαπάνης. Οι θεματικοί τομείς προτεραιότητας της Δράσης παρατίθενται παρακάτω: 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
 Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιμα και Βιοτεχνολογία/ Ποτά
 Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε 

παραδοσιακούς κλάδους (κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, κατασκευές, έπιπλο, χημική 
βιομηχανία, δέρμα)

 Προηγμένα Υλικά, Νανοτεχνολογία, Νανοεπιστήμες και Μικροηλεκτρονική
 Ενέργεια
 Μεταφορές
 Περιβάλλον
 Υγεία
 Διάστημα και τεχνολογίες Ασφαλείας
 Πολιτιστική Κληρονομιά

Η Δράση χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της 
Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) - στα οποία ανήκουν οι 5 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης στη Δράση είχαν: 

Νέες επιχειρήσεις έως 6 ετών από την ίδρυσή τους (ανεξαρτήτως μεγέθους και μορφής).

Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, χρόνου λειτουργίας και μορφής, οι οποίες δεν είχαν  
χρηματοδοτηθεί νωρίτερα για έρευνα από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και προγράμματα. 

Σημειώνεται ότι η πρόταση για χρηματοδότηση υποβαλλόταν από μία και μόνο «νέα» επιχείρηση.

Η διάρκεια των έργων στο πλαίσιο της Δράσης ήταν από 24 έως 36 μήνες. Η συνολική δημόσια 
δαπάνη της Δράσης ανήλθε σε 11,28 εκ. € και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμήθηκε σε 19 
εκ. €. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά έργο ανερχόταν σε 200.000,00 €. 
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Το ύψος της ενίσχυσης κυμαινόταν: από 70 έως 50 % (για πολύ μικρές και μικρές έως μεγάλες 
επιχειρήσεις, αντίστοιχα) όταν η πρόταση αφορούσε Βιομηχανική Έρευνα και από 45 έως 25 % 
όταν η πρόταση αφορούσε Πειραματική Ανάπτυξη. 

Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους. Φορέας υλοποίησης της Δράσης ήταν η 
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς 
της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ). 

Συνολικά, υλοποιήθηκαν 54 έργα με συνολική δημόσια δαπάνη 4,767 εκ. €. 

A.3.3.3.3 Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Η Δράση “Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις” χρηματοδοτήθηκε από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα 
Προτεραιότητας 1 «Δημιουργία και αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και 
Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) - τα οποία 
ανήκουν στις 5 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) 2007 – 2013.

Στόχος της Δράσης ήταν αφενός η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς 
συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών γνώσης / εμπειρογνωμοσύνης από φορείς 
καινοτομίας και αφετέρου η υποστήριξη των εργαστηρίων δημόσιων Ε&Τ φορέων (Πανεπιστήμια, 
ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, κλαδικές εταιρίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης) που 
παρέχουν υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης. 

Ως επιμέρους στόχοι της Δράσης, αναφέρονταν οι κάτωθι: 

 Μεταφορά τεχνολογίας / τεχνογνωσίας από τους φορείς καινοτομίας προς τις επιχειρήσεις 
με σκοπό: α) την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών από αυτές, β) την 
ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής ή λειτουργίας των επιχειρήσεων και γ) την 
επίλυση προβλημάτων στην παραγωγική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 
των παραγόμενων προϊόντων. 

 Ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρήσεων με τους τεχνολογικούς και ερευνητικούς 
φορείς της χώρας

 Προώθηση Ε&Τ δραστηριοτήτων από τους φορείς καινοτομίας με προσανατολισμό στις 
ανάγκες των επιχειρήσεων.

Κάθε κουπόνι καινοτομίας είχε ονομαστική αξία 7.000 € και μπορούσε να ανταλλαχθεί με 
τεχνογνωσία / εμπειρογνωμοσύνη που θα παρεχόταν από τους φορείς καινοτομίας. Δικαιούχοι 
ήταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) σε συγκεκριμένους 
Κλάδους Οικονομικής Δραστηριότητας και υπό προϋποθέσεις που περιγράφονταν ρητώς στον 
Οδηγό Εφαρμογής.

Υλοποιήθηκαν 277 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 1,935 εκ. €
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A.3.3.3.4 Δημιουργία – υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων κυρίως υψηλής έντασης 
γνώσης (spin-off και spin-out)

Η δράση «Δημιουργία – υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης 
γνώσης (Spin-off και Spin-out)» χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας 1 «Δημιουργία και 
αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα 
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) - τα οποία ανήκουν στις 5 Περιφέρειες 
μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της δράσης, σύμφωνα με την Προκήρυξη ανήλθε σε 25.000.000 €. Η 
δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Η δράση «Δημιουργία – υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης 
γνώσης (Spin-off και Spin-out)» αποσκοπούσε στην ενίσχυση της δημιουργίας και της εξέλιξης 
επιχειρηματικών καινοτόμων δραστηριοτήτων, στην αξιοποίηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με 
δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης, στην εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων και 
στην αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από ερευνητές και από επιχειρήσεις με καινοτόμες 
δραστηριότητες της Ελλάδας και του εξωτερικού ώστε να ευνοηθεί τελικά η παραγωγή νέων 
προϊόντων, διεργασιών και διαδικασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης που θα 
συμβάλουν μεσο-μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη της χώρας. Η δράση στήριξε δραστηριότητες 
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και προώθησης των αποτελεσμάτων του στην αγορά. 

Πιο συγκεκριμένα, γενικοί στόχοι της δράσης είναι: 

- να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης ιδιωτικής χρηματοδότησης των καινοτόμων 
επιχειρήσεων και της έλλειψης επιχειρηματικότητας των ερευνητών

- να προσελκυσθούν από το εξωτερικό για επενδύσεις στη χώρα μας ερευνητές, 
εξειδικευμένο προσωπικό, επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, κεφάλαια υψηλού 
ρίσκου (VentureCapitals) κλπ.

- να δοθούν κίνητρα για τη δημιουργία τεχνοβλαστών τόσο από τους Δημόσιους 
Οργανισμούς Παραγωγής Γνώσης όσο και από επιχειρήσεις με καινοτόμες δραστηριότητες.

- να ενισχυθούν οικονομικά οι μικρές υφιστάμενες καινοτόμες επιχειρήσεις βάσει 
συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων και να αυξηθεί η παραγωγική δυνατότητα τους

- να αυξηθεί η εξωστρέφεια των μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων προωθώντας τα προϊόντα 
τους στο εξωτερικό

- να δημιουργηθεί ένα γενικότερο θετικό κλίμα για τις μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις με 
υψηλότερη βιωσιμότητα και ανταμοιβή των επιτυχημένων προσπαθειών 
επιχειρηματικότητας

- να αυξηθούν οι δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης
- να αυξηθεί το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται σε μικρές καινοτόμες 

επιχειρήσεις
- να καλυφθούν οι τεχνολογικές ανάγκες διαφορετικών περιφερειών και οικονομικών 

τομέων
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- να εφαρμοστεί και να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής πραγματικότητας η 
ευρύτερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος των μικρών καινοτόμων 
επιχειρήσεων. 

Επιπροσθέτως, στην Προκήρυξη αναφέρονταν οι παρακάτω επιμέρους στόχοι:  

- να διευκολυνθεί η διαδικασία της οικονομικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων 
έρευνας μέσω της δημιουργίας νέων τεχνοβλαστών και να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα 
των Δημόσιων Οργανισμών Παραγωγής Γνώσης.

- να δοθεί η ευκαιρία σε τμήματα επιχειρήσεων με καινοτόμες τεχνολογικές δραστηριότητες 
να αυτονομηθούν, ώστε διατηρώντας την υποστήριξη της επιχείρησης προέλευσής τους να 
δρουν ανεξάρτητα από αυτή χωρίς να επηρεάζονται από τα προβλήματά της.

- να στηριχτεί η ύπαρξη υφιστάμενων επιχειρήσεων-τεχνοβλαστών με την επέκταση 
υπαρχόντων επενδυτικών σχεδίων ή με τη δημιουργία νέων  να διατηρηθούν υφιστάμενες 
θέσεις εργασίας και, ή δυνατόν, να δημιουργηθούν νέες

- να αυξηθεί ο όγκος των επενδύσεων υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου που 
χρηματοδοτούν καινοτόμες δραστηριότητες

- να δημιουργηθούν νέα καινοτόμα προϊόντα, διεργασίες και διαδικασίες ως αποτέλεσμα 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έντασης γνώσης με υψηλή προστιθέμενη αξία τα οποία 
θα κατακτήσουν διεθνείς αγορές

- να αξιοποιηθούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας που παράγονται στον ελληνικό χώρο ή 
εισάγονται από το εξωτερικό  να διευκολυνθούν μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις να 
κατοχυρώσουν τα καινοτόμα προϊόντα που παράγουν ή τις καινοτόμες διεργασίες και 
διαδικασίες που αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν.

- να υιοθετηθούν από τις μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις νέες, φιλικές προς το περιβάλλον, 
παραγωγικές διαδικασίες. 

Η διάρκεια των έργων δεν ξεπερνούσε τους 36 μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
χρηματοδότησης.

Υλοποιήθηκαν 30 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 9,44 εκ. €

Α.3.3.3.5 Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Αντικείμενο της μελέτης είναι η αποτίμηση της Δράσης με τίτλο “Υποστήριξη 
ΟµάδωνΜικροµεσαίων Επιχειρήσεων για ∆ραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης”. 

Σκοπός της Δράσης ήταν η υποστήριξη έργων βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης, 
που εκτελούνται στην Ελλάδα από ομάδες ελληνικών ΜμΕ (πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων σύμφωνα µε τον ορισμό της Ε.Ε.) µε ήδη αναπτυγμένη παραγωγική και εμπορική 
δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν επρόκειτο για ΜµΕ που δραστηριοποιούνταν σε παραδοσιακούς 
κλάδους ή κλάδους υψηλής τεχνολογίας ή διέθεταν τα μέσα να υλοποιήσουν οι ίδιες μέρος της 
έρευνας. Κοινό χαρακτηριστικό της Δράσης ήταν το γεγονός ότι, σε κάθε έργο περιλαμβανόταν 
ένας εξειδικευμένος φορέας (φορέας εκτέλεσης ΕΤΑ) που αναλάμβανε την υλοποίηση μέρους  της 
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έρευνας για λογαριασμό των ομάδων. Ως φορείς εκτέλεσης ΕΤΑ ορίστηκαν οι δημόσιοι Ε&Τ φορείς 
(Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα κλπ) και οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, που 
διέθεταν τα μέσα και την απαιτούμενη εξειδίκευση. 

Στόχοι της Δράσης ήταν:

 η προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας & τεχνολογίας και η ενσωμάτωση τους στον 
παραγωγικό ιστό της χώρας ως κύριων παραγόντων ανάπτυξης, αναβάθμισης και 
ανταγωνιστικότητας, 

 η υποστήριξη των αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜµΕ), η ανάπτυξη Ε&Τ 
γνώσης προς όφελος των ΜµΕ, η επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων και η σύνδεση 
της έρευνας µε την παραγωγή, 

 η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των συμμετεχουσών επιχειρήσεων ή/και η επίλυση 
κοινωνικών προβλημάτων. 

Στο πλαίσιο της δράσης, επιχορηγήθηκαν προτάσεις στους ακόλουθους επιστημονικούς και 
τεχνολογικούς τομείς προτεραιότητας (θεματικές περιοχές): 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
 Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιμα και Βιοτεχνολογία 
 Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής µε έμφαση σε 

παραδοσιακούς κλάδους (κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, κατασκευές, έπιπλο, χημική 
βιομηχανία, δέρμα). 

 Προηγμένα υλικά, Νανοτεχνολογία -Νανοεπιστήμες και Μικροηλεκτρονική 
 Ενέργεια 
 Μεταφορές 
 Περιβάλλον 
 Υγεία 
 Διάστημα και Τεχνολογίες ασφάλειας 
 Πολιτιστική Κληρονομιά
 Κοινωνική και Οικονομική διάσταση της ανάπτυξης.

Η διάρκεια των έργων που χρηματοδοτήθηκαν ήταν από 24 μέχρι 36 μήνες. 

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης ανήλθε σε 23.730.000€. Ο συνολικός προϋπολογισμός της 
Δράσης προβλεπόταν περίπου 35.000.000€. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά έργο ανερχόταν σε 
500.000€. Το ύψος της ενίσχυσης για προτάσεις που αφορούσαν Βιομηχανική Έρευνα κυμαινόταν: 

από 70 έως 60 % για πολύ μικρές/μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αντίστοιχα για προτάσεις που 
αφορούσαν Βιομηχανική Έρευνα και από 45 έως 35 % αντίστοιχα για προτάσεις που αφορούσαν 
Πειραματική Ανάπτυξη.

Τα ποσοστά αυτά διαφοροποιούνταν σε 75 - 70 και 60 – 50 % στην περίπτωση που καμία 
συμμετέχουσα επιχείρηση δεν έφερε πάνω από το 70 % των επιλέξιμων δαπανών του έργου. 
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Χρηματοδοτήθηκαν 46 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 10,65 Μ €.

Α.3.3.4ΕΝΟΤΗΤΑ4 -  Διακρατικές Συνεργασίες 

Η Δράση «Διμερείς, πολυμερείς και περιφερειακές Ε&Τ συνεργασίες» στόχευσε στην ενθάρρυνση 
των ελληνικών φορέων για συνεργασία στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) με 
αντίστοιχους φορείς των χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες ΕΤΑ.

Η Δράση «Διμερείς, πολυμερείς και περιφερειακές Ε&Τ συνεργασίες» αποτέλεσε δράση εθνικής 
εμβέλειας, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» ( ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1: «Δημιουργία και Αξιοποίηση της 
Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)  5 Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007–2013. 

Η δράση εντάχθηκε στον Κωδικό θέματος προτεραιότητας  09 του ΕΣΠΑ.

Η ιδιομορφία των παραπάνω Προκηρύξεων υπό τη διαχείριση του ΕΦΔ ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ), 
αφορούσε στην αναγκαία σύσταση και λειτουργία αντίστοιχων  Μικτών Διακρατικών Επιτροπών 
της  Ελλάδας  με την αντίστοιχη συνεργαζόμενη χώρα, οι οποίες προέβαιναν στον καθορισμό των 
τομέων προτεραιότητας και την έγκριση των επιλεγμένων προτάσεων προς χρηματοδότηση και την 
υπογραφή ειδικού Πρωτοκόλλου ή /και WorkingProgramme, το οποίο συνυπογραφόταν σε 
ανώτατο ιεραρχικό επίπεδο (από τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, τον Έλληνα Πρέσβη ή ανώτερο 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπος αυτών από ελληνικής πλευράς). Στις Επιτροπές μετείχαν οι 
αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες των δύο χωρών.

Στο πλαίσιο παλαιότερων διακρατικών συνεργασιών, οι πρώτες 8 Προκηρύξεις απευθύνονταν σε 
ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα και προέβλεπαν 100 % χρηματοδότηση και έως του ποσού των 
15.000,00 €.

Αντίθετα, στις περιπτώσεις των τριών τελευταίων Προκηρύξεων (Κίνα, Γερμανία, Ισραήλ), 
υλοποιήθηκαν μεγαλύτερης κλίμακας διακρατικά έργα Ε&Τ ενώ δικαίωμα υποβολής πρότασης 
είχαν επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, συμπράξεις επιχειρήσεων μεταξύ τους ή με  Ερευνητικούς & 
Τεχνολογικούς φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και 
Εργαστήρια αυτών) και  με λοιπούς φορείς.

Σε κάθε πρόταση  έπρεπε να συμμετέχει μία τουλάχιστον επιχείρηση από ελληνικής πλευράς  ή 
οποία, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, μπορεί να συνεργαστεί με άλλες επιχειρήσεις ή 
ερευνητικούς φορείς, της χώρας της ή/και της συνεργαζόμενης χώρας. Προτεραιότητα δινόταν σε 
έργα συνεργασίας επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μέγιστη 
δημόσια δαπάνη κυμάνθηκε μεταξύ 250.000 και 400.000 € ενώ για τις συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις, η ένταση της ενίσχυσης ήταν: α) έως 100 % σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων για 
δραστηριότητες Βασικής Έρευνας, β) 70 %, 60 % και 50 % σε Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες 
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επιχειρήσεις, αντίστοιχα για δραστηριότητες Βιομηχανικής Έρευνας και γ) 45 %, 35 % και 25 % στις 
ίδιες κατηγορίες επιχειρήσεων για δραστηριότητες Πειραματικής Ανάπτυξης.   

Συνολικά, προκηρύχθηκαν ένδεκα (11) διεθνείς Ε&Τ  συνεργασίες οι οποίες εκδόθηκαν από τη ΓΓΕΚ 
(πρώην ΓΓΕΤ) το διάστημα 2009-2013:

1. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΓΑΛΛΙΑΣ 2009 (προκήρυξη 2009, π/υ 517.000 €)

2. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 2009 (προκήρυξη 2009, π/υ 300.000 €)

3. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2010-11 (προκήρυξη 2009, π/υ 420.000 €)

4. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2011-12 (προκήρυξη 2010, π/υ 300.000 €)

5. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-13 (προκήρυξη 2011, π/υ 225.000 €)

6. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ 2011-12 (προκήρυξη 2011, π/υ 300.000 €)

7. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΓΑΛΛΙΑΣ 2013 (προκήρυξη 2013, π/υ 600.000 €)

8. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2013-14 (προκήρυξη 2013, π/υ 300.000 €)

9. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΚΙΝΑΣ  2012-14 (προκήρυξη Φεβρουαρίου 2012, π/υ 14,1 
εκατ. €)

10. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2013-15 (προκήρυξη Απριλίου 2013, π/υ 5 
εκατ. €)

11. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΙΣΡΑΗΛ 2013-15 (προκήρυξη Ιουλίου 2013, π/υ 10 εκατ. 
€)

Οι στόχοι, τα κύρια σημεία ακόμη και οι προϋπολογισμοί των παραπάνω Διακρατικών 
Συνεργασιών διέφεραν ανάλογα με τη σχετική Διμερή Συμφωνία που είχε προηγηθεί. 

Οι γενικότεροι στόχοι των Προσκλήσεων Διακρατικών Προσκλήσεων οι οποίοι εν πολλοίς 
χαρακτήριζαν όλες τις διμερείς συμφωνίες μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

- η ενθάρρυνση των ελληνικών φορέων για διεθνή συνεργασία Ε&Τ με αντίστοιχους φορείς 
της εκάστοτε χώρας, μέσω της από κοινού εκτέλεσης ερευνητικών και τεχνολογικών έργων 
σε επιστημονικά πεδία που ορίζονταν από κοινού από τις δύο χώρες.

- την από κοινού ανάπτυξη της έρευνας μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας και εμπειριών των
ερευνητικών ομάδων στις δύο χώρες.

- την ενθάρρυνση μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ των φορέων των χωρών καθώς και την εν 
δυνάμει ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο.

- τη δημιουργία κοινών ταμείων για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών Ε&Τ Συμφωνιών 
και την επέκταση έργων.

- τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της εξειδίκευσης των φορέων και η προώθηση της 
Διεθνούς Συνεργασίας και της δικτύωσης με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

- την προώθηση και στήριξη νέων ερευνητών.
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Αρμόδιος φορέας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Δράσης «Διμερείς, πολυμερείς και 
περιφερειακές Ε & Τ συνεργασίες» είναι η ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων η οποία θα λειτουργήσει ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) 
για τις διαδικασίες που διέπουν την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.

Ο αριθμός των έργων και η συνολική χρηματοδότηση ανά Προκήρυξη είχαν ως εξής: 

1. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΓΑΛΛΙΑΣ 2009 (26 έργα, 443 χιλ. €)

2. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 2009 (18 έργα, 222 χιλ. €)

3. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2010-11 (25 έργα, 300 χιλ. €)

4. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2011-12 (20 έργα, 232 χιλ. €)

5. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-13 (14 έργα, 160 χιλ. €)

6. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ 2011-12 (13 έργα, 148 χιλ. €)

7. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΓΑΛΛΙΑΣ 2013 (21 έργα, 557 χιλ. €)

8. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2013-14 (10 έργα, 237 χιλ. €)

9. . ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΚΙΝΑΣ  2012-14 (112 έργα, 15,345 εκατ. €)

10. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2013-15 (36 έργα,  5,274 εκατ. €)

11. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΣΡΑΗΛ 2012-2015 (77 έργα, συνολικός π/υ 9,631 εκ. €)

Α.3.3.5 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 -  Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων – Ένα Ελληνικό Προϊόν: Ο 
Πλανήτης – Πιλοτική Φάση Δημιουργίας

Γενικά στοιχεία της Δράσης

 Η Δράση με τίτλο: Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων – Ένα Προϊόν, μια Αγορά: ο 
Πλανήτης – Πιλοτική Φάση Λειτουργίας σχεδιάστηκε στοχεύοντας στη δημιουργία καινοτομικών 
συστάδων επιχειρήσεων (innovationclusters) με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και ερευνητικών 
φορέων σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία, που εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την 
χώρα, με σκοπό την τόνωση της καινοτομικής δραστηριότητας μέσα από την ανάπτυξη 
καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σκοπού μέσα 
από την εξειδίκευση της παραγωγής και την ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ των μελών των 
συστάδων.  

Χαρακτηριστικά των καινοτομικών συστάδων ήταν η  ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και 
ανταγωνιστικότητα, η ένταση γνώσης, η γεωγραφική τους συγκέντρωση,  η διασύνδεση σε 
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αλυσίδα προστιθέμενης αξίας  για την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών και ο ισχυρός 
προσανατολισμός σε εξαγωγές.

Βασικός καταλύτης αυτών των καινοτομικών συστάδων ήταν ένας φορέας αρωγός (facilitator) που 
υποβοηθά την ανάπτυξη των αναγκαίων συνεργιών, διευκολύνει την παροχή τεχνογνωσίας  στις 
επιχειρήσεις - μέλη της συστάδας σε θέματα κρίσιμα για την ανάπτυξή της και υποστηρίζει την 
διεθνή της προβολή και δικτύωση, καθώς και την διείσδυση των προϊόντων της στη διεθνή αγορά.  

Η συγκεκριμένη Δράση υποστήριξε την εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος κοινής δράσης 
των μελών των συστάδων που προέκυψαν από μια αρχική φάση διερεύνησης / χαρτογράφησης  
που πραγματοποιήθηκε από τη ΓΓΕΚ(πρώην ΓΓΕΤ) (Φάση 1 – πιλοτική λειτουργία, σύμφωνα με τον 
Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης). 

Ειδικότερα, χρηματοδοτήθηκε η υλοποίηση των δυο πρώτων χρόνων της εφαρμογής 
ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων με στόχο να υποστηριχθεί η καινοτομική δραστηριότητα 
για την κατάκτηση διεθνών πρωτοποριακών αγορών από ελληνικές επιχειρήσεις και την 
ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.  

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της Δράσης, δε χρηματοδοτήθηκε βασική ή βιομηχανική έρευνα 
παρότι κρίθηκε απαραίτητη η συμμετοχή και συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ, ώστε να 
διασφαλίζεται η σύνδεση με το χώρο της παραγωγής γνώσης.

Δικαιούχοι συμμετοχής στη Δράση ήταν:

καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ερευνητικοί / 
ακαδημαϊκοί φορείς, καθώς και άλλοι υποστηρικτικοί οργανισμοί του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα (τεχνολογικοί φορείς, φορείς μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, κλπ.), που εμφάνιζαν γεωγραφική 
συγκέντρωση και θεματική εξειδίκευση, ήταν συνδεδεμένοι σε αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, - 
κάθετης ή οριζόντιας - , βασίζονταν στη γνώση και στην καινοτομία και εμφάνιζαν προοπτικές  
ενίσχυσης της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. 

Ο ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων - μελών της συστάδας για τις απαιτήσεις της Δράσης, ήταν 10 
ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις, από τις οποίες τουλάχιστον 8 έπρεπε θα πρέπει να είναι 
ΜμΕ. 

Σημειώνεται ότι οι καινοτομικές συστάδες έπρεπε να περιλαμβάνουν, πέραν των επιχειρήσεων, 
τουλάχιστον 1 ερευνητικό/ ακαδημαϊκό φορέα της ημεδαπής (πανεπιστήμιο, ερευνητικό κέντρο ή  
ινστιτούτο).

Η μέγιστη δημόσια δαπάνη δεν ξεπέρασε τα 5.000.000 € ανά ενισχυόμενη συστάδα. Η ελάχιστη 
δημόσια δαπάνη ανά εταιρεία - μέλος της συστάδας που αιτήθηκε χρηματοδότησης από την 
παρούσα δράση ήταν 50.000€ και δεν θα υπερέβη τις 800.000€. 
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Για το Φορέα Αρωγό, η δημόσια χρηματοδότηση μπορούσε να κυμανθεί από 200.000 € έως και 
2.500.000 €, ανάλογα με τη φύση του (δημόσιος ερευνητικός οργανισμός ή άλλος φορέας του 
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα) και το είδος των δραστηριοτήτων που θα ανέπτυσσε.  

Η διάρκεια των έργων της δράσης ορίστηκε σε 24 μήνες.  

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Γενικοί Στόχοι

Η αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στην γνώση και στην αριστεία

Η προώθηση της καινοτομίας, της διάδοσης νέων τεχνολογιών και της επιχειρηματικότητας

Επιμέρους Στόχοι

Η μείωση του ελλείμματος σε έρευνα, καινοτομία και τεχνολογία ως προς τον μέσο όρο της ΕΕ-15.

Η ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ΕΤΑ και της αποτελεσματικότερης διασύνδεσης 
του ερευνητικού συστήματος της χώρας με τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας

Η ενίσχυση της αριστείας και της δημιουργίας αριστείας που παράγουν καινοτομία, υψηλή 
οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική προστιθέμενη αξία

Η προώθηση ολοκληρωμένων συστημάτων ανάπτυξης καινοτομίας σε περιοχές (γεωγραφικές και 
θεματικές) με ισχυρή επιχειρηματική βάση και παρουσία δραστήριων και εξωστρεφών 
ερευνητικών φορέων

Η μεγέθυνση και o εμπλουτισμός του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού και η ενίσχυση του 
επιχειρηματικού πνεύματος και της γεωγραφικής και διατομεακής κινητικότητάς του.

Ειδικότερος στόχος της δράσης ήταν η αύξηση του αριθμού και των επιδόσεων των ελληνικών 
καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία που εμφανίζουν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την χώρα με σκοπό την τόνωση της καινοτομικής δραστηριότητας 
μέσα από την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών, την ενίσχυση της απασχόλησης 
ιδιαίτερα υψηλής στάθμης επιστημονικού προσωπικού, την τόνωση των εξαγωγών και την 
προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στην χώρα. Οι στόχοι αυτοί εξειδικεύθηκαν μέσα από 
συγκεκριμένους αναπτυξιακούς δείκτες, τόσο σε επίπεδο συστάδας αλλά και μεμονωμένων μελών 
της τόσο με άμεσα μετρήσιμα ποσοτικά και οικονομικά στοιχεία, όσο και με έμμεσα ποιοτικά 
στοιχεία για την  κάθε καινοτομική συστάδα.

Μακροπρόθεσμα, λαμβάνοντας υπ’ όψη την εν δυνάμει εξασφάλιση της βιωσιμότητας των 
ενισχυόμενων συστάδων, η δράση αποσκοπούσε στη δημιουργία ελληνικών, παγκοσμίου κύρους 

ΑΔΑ: 6ΑΩΝ46ΜΤΛΡ-5ΓΖ



  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

συστάδων συμβαδίζοντας με την γενικότερη Ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση της 
καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στο πλαίσιο της Δράσης, υλοποιήθηκαν 3 έργα με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 6,8 εκ. €.

Α.3.1.6 ΕΝΟΤΗΤΑ6 -  Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία

Η παρούσα Ενότητα προβλέπεται να περιλαμβάνει τις παρακάτω πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής 
Συνεργασίας:

ERANET – Επιχορήγηση Ελληνικών φορέων

Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς  στην 1η Προκήρυξη Υποβολής 
των Ευρωπαϊκών Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών:  «ENIAC&ARTEMIS»

Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων σε τομείς που αφορούν τις ερευνητικές υποδομές του 
Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη των Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI-
EUROPEANSTRATEGYFORUMFORRESEARCHINFRASTRUCTURES ) 

«Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετέχουν 
επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των πρωτοβουλιών του Κοινού 
Προγραμματισμού- JointProgrammingInitiatives » (JPIs)

Τα αντικείμενα και τα βασικά σημεία των Δράσεων αυτών έχουν ως εξής:

Α.3.3.6.1 ERANET – Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία  - Επιχορήγηση Ελληνικών φορέων

Σκοπός

Η Δράση αφορούσε στην ενίσχυση του εθνικών εταίρων που συμμετείχαν στην Κοινή Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία ERA-NET (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο). Είχε ως σκοπό την ενίσχυση και βελτιστοποίηση 
της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ διεργασίες δικτύωσης, την 
εκπλήρωση των εθνικών μας υποχρεώσεων σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές πολιτικές ΕΤΑΚ, την 
ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων από κράτη-μέλη της Ε.Ε καθώς και από χώρες 
συνδεδεμένες με την Ε.Ε και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των ερευνητών.

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής περιόδου 2007-13, η ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) προχώρησε στην έκδοση 
των εξής τεσσάρων αντίστοιχων εθνικών προκηρύξεων ERANET:

1η προκήρυξη (Σεπτέμβριος 2009) η οποία απευθύνθηκε στους ελληνικούς φορείς που 
συμμετείχαν επιτυχώς στις Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων 
MarinERAκαι MariFish.
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2η προκήρυξη (Νοέμβριος 2011) η οποία απευθύνθηκε στους ελληνικούς φορείς που συμμετείχαν 
επιτυχώς στις Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων E-Rare, PV-
ERANET, ICT-Agri, BS-ERA.NET, ERA.NET-RUS.

3η προκήρυξη (Απρίλιος 2012) η οποία απευθύνθηκε στους ελληνικούς φορείς που συμμετείχαν 
επιτυχώς στις Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων E-Rare 2 
(JTC2011), ERACOBUILD, EMIDA.

4η προκήρυξη (Δεκέμβριος 2012) η οποία απευθύνθηκε στους ελληνικούς φορείς  που 
συμμετείχαν επιτυχώς στις Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών 
ΔικτύωνERA.NET-RUSCol, ICT - AgriC-2 , SEAS-ERAC-1 καιTRANSCANC-1.

5η προκήρυξη (Δεκέμβριος 2013) η οποία απευθύνθηκε στους ελληνικούς φορείς που συμμετείχαν 
επιτυχώς στις Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA.NET 
FENCO&CAPITA.

Στόχοι

Η Δράση είχε ως επιμέρους στόχους:

Την ενίσχυση και βελτιστοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ 
διεργασίες δικτύωσης

Την εκπλήρωση των εθνικών υποχρεώσεων σε Ευρωπαϊκές πολιτικές

Την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων από κράτη-μέλη της Ε.Ε καθώς και από 
χώρες συνδεδεμένες με την Ε.Ε

Τη ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των ερευνητών και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών.

Θεματικοί τομείς προτεραιότητας της Δράσης

Η Δράση εστιάστηκε σε 11 επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο 
των οποίων επιχορηγούνται τα αντίστοιχα έργα:

1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

2. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιμα και Βιοτεχνολογία

3. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε 
παραδοσιακούς κλάδους.

4. Προηγμένα υλικά, Νανοτεχνολογία – Νανοεπιστήμες και Μικροηλεκτρονική

5. Ενέργεια

6. Μεταφορές

7. Περιβάλλον

8. Υγεία

9. Διάστημα και Τεχνολογίες ασφάλειας

10. Πολιτιστική Κληρονομιά

ΑΔΑ: 6ΑΩΝ46ΜΤΛΡ-5ΓΖ



  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

11. Κοινωνική και Οικονομική διάσταση της ανάπτυξης

Η Δράση αφορούσε Ερευνητικούς φορείς (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι., Ερ. Κέντρα και άλλοι ερευνητικοί 
και τεχνολογικοί φορείς) και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς με δραστηριότητες και στόχους 
συναφείς με το αντικείμενο και τους στόχους των εκάστοτε εθνικών Προκηρύξεων,  οι οποίοι 
συμμετείχαν στα εγκεκριμένα έργα των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Προκλήσεων υποβολής 
Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων.

Χρηματοδοτήθηκε η εθνική συμμετοχή δραστηριοτήτων που προδιαγράφονται στα ερευνητικά 
εγκεκριμένα έργα των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Προκλήσεων υποβολής Προτάσεων των 
Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANET.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων των Κοινών Δράσεων και Προκηρύξεων των 
Ευρωπαϊκών Δικτύων, ανάλογα με το έργο υλοποίησης, ήταν έως 3 έτη. Ο μέσος προϋπολογισμός 
των έργων (δημόσια δαπάνη) ανήλθε σε 115.000 ευρώ ενώ οι συμμετέχοντες φορείς στις εθνικές 
προκηρύξεις ενισχύθηκαν σε ύψος 100% του συνολικού κόστους των έργων.

Η Δράση συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
από εθνικούς πόρους. Συγκεκριμένα η Δράση χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ)  Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 
«Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική 
Ανάπτυξη», καθώς και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) - στα οποία 
ανήκουν οι 5 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) 2007 – 2013.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης  ανήλθε, συνολικά και για τις 4 Προκηρύξεις,  σε 5  εκατ. 
€. Τελικά, υλοποιήθηκαν 43 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 4,357 εκ. €

Α.3.3.6.2 Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς  στην 1η Προκήρυξη 
Υποβολής των Ευρωπαϊκών Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών:  «ENIAC&ARTEMIS»

H Δράση «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν 
επιτυχώς  στην 1η Προκήρυξη Υποβολής των Ευρωπαϊκών Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών:  
ENIAC&ARTEMIS» ήταν εθνικής εμβέλειας και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.)1 
«Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική 
Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) - στα οποία ανήκουν οι 5 
Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 
2013. 
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Αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση της Δράσης ήταν η ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης. Η επιχορήγηση αφορούσε τους ελληνικούς φορείς επιτυχώς στην 1η Προκήρυξη 
Υποβολής Προτάσεων για τις Ευρωπαϊκές Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες (ΚΤΠ):

1) ENIAC (European Nanoelectronics Initiative Advisory Council) &

2) ARTEMIS (Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems) » 

Στόχος των ΚΤΠ, και κατά συνέπεια και της παρούσας Δράσης, ήταν η ενίσχυση και βελτιστοποίηση 
της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ διεργασίες δικτύωσης και κυρίως στη 
συμμετοχή δυναμικών και με υψηλή τεχνογνωσία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε έργα 
μεγάλης εμβέλειας, προσανατολισμένα στη βιομηχανία. Η συνεργασία μεταξύ εταίρων 
διαφορετικού επιστημονικού  και αναπτυξιακού επιπέδου  και η έντονη αλληλεπίδραση 
ερευνητικών ομάδων αναμενόταν παράλληλα να συμβάλει στην προώθηση της καινοτομίας με  
θετικά αποτελέσματα για την οικονομία και την κοινωνία αλλά και στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών Ε&Τ φορέων, με την παραγωγή νέων επιστημονικών 
προϊόντων, αποτελεσμάτων και υπηρεσιών αφενός, αλλά και με την ανάπτυξη νέων βελτιωμένων 
μεθόδων παραγωγής αφετέρου.

Η Δράση είχε ως ειδικότερους στόχους: 

Την αναβάθμιση της σημασίας της έρευνας και της τεχνολογικής εξέλιξης της χώρας μας στους 
τομείς των ενσωματωμένων συστημάτων και της νανο-ηλεκτρονικής,

Τη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων 
προϊόντων ή/και υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων 
μεθόδων παραγωγής, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη διείσδυση σε νέες αγορές 
διεθνώς στους παραπάνω τομείς.

Τη μεταφορά και προσαρμογή υψηλής τεχνολογίας σε κλάδους της βιομηχανίας που ασχολούνται 
με αυτούς τους τομείς και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας. 

Την αναβάθμιση του στελεχικού δυναμικού των επιχειρήσεων και τη μείωση του χάσματος μεταξύ  
της έρευνας που διενεργείται  στις επιχειρήσεις και  στους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανερχόταν σε 2.875.000 € και κατανεμόταν ως εξής: Για 
την Κοινή Τεχνολογική Πρωτοβουλία «ENIAC» 1.300.000 € και για την Κοινή Τεχνολογική 
Πρωτοβουλία «ARTEMIS» 1.575.000€.

Τα ποσοστά εθνικής χρηματοδότησης (επιχορήγησης) ανά κατηγορία φορέα και ενέργειας τα 
οποία ήταν επιπρόσθετα της επιχορήγησης της Ε.Ε ήταν: 

Για την βασική, την βιομηχανική και την εφαρμοσμένη έρευνα, η εθνική συμμετοχή ανερχόταν  σε 
33,3% για τις Επιχειρήσεις Μεγάλου και Μεσαίου μεγέθους καθώς και ΜμΕ, ενώ για τα Δημόσια 
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Ερευνητικά Ιδρύματα και Πανεπιστήμια η εθνική συμμετοχή ανερχόταν σε 83,3% του κόστους 
συμμετοχής. 

Για πειραματική ανάπτυξη, η εθνική συμμετοχή ανερχόταν σε 18,3% για Επιχειρήσεις Μεγάλου 
μεγέθους, σε 28,3% για Επιχειρήσεις Μεσαίου μεγέθους καθώς και ΜμΕ, ενώ για τα Δημόσια 
Ερευνητικά Ιδρύματα και Πανεπιστήμια η εθνική συμμετοχή ανερχόταν σε 83,3% του κόστους 
συμμετοχής.

Επιλέξιμοι για συμμετοχή στη δράση είναι Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα, ΜμΕ, Επιχειρήσεις 
ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή ήταν να έχουν συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκή 
Κοινοπραξία η οποία υπέβαλλε πρόταση και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της 1ηςΠρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων, των Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών (ΚΤΠ/JU) «ENIAC» ή «ARTEMIS». 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων ήταν 2 έως 3 έτη, σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
Προκηρύξεις του 2008 των Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών «ENIAC» & «ARTEMIS». Τα 
ανώτατα όρια εθνικής χρηματοδότησης ορίστηκαν σε: α) 50 % για όλες τις κατηγορίες 
επιχειρήσεων και 100 % για τα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα όταν οι προτάσεις αφορούσαν 
Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα και β) 25 % για μεγάλες επιχειρήσεις, 35 % για μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και 100 % για τα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα, όταν οι προτάσεις αφορούσαν 
Πειραματική Ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο της Δράσης, υλοποιήθηκαν 50 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 9,43 εκ. €.

Α.3.3.6.3   Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων σε τομείς που αφορούν τις ερευνητικές 
υποδομές του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη των Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI-
EUROPEANSTRATEGYFORUMFORRESEARCHINFRASTRUCTURES ) 

Σκοπός

Η Δράση αφορούσε την δημιουργία εθνικών δικτύων στους θεματικούς τομείς των 16 Ευρωπαϊκών 
Ερευνητικών Υποδομών (Ε.Υ) για τις οποίες είχε εκδηλωθεί κατ’ αρχάς ενδιαφέρον από την χώρα 
μας. Στόχος του ESFRIήταν η υποστήριξη της συνεπούς προσέγγισης στην χάραξη πολιτικής στις Ε.Υ 
στην Ευρώπη και στην ενίσχυση πολύπλευρων πρωτοβουλιών για τη καλύτερη χρήση και ανάπτυξή 
τους. Το ESFRI εκπόνησε το 2006 τον πρώτο Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη για τις Ερευνητικές 
Υποδομές μέσω του οποίου ορίστηκαν  34 Ερευνητικές Υποδομές πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
που αναμενόταν να καλύψουν τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής ερευνητικής κοινότητας σε 
επιστημονικούς τομείς μεγάλου πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ανεξάρτητα από την χώρα στην 
οποία θα γινόταν η εγκατάστασή τους.

Με τη σχετική εθνική Προκήρυξη (Φεβρουάριος 2009)  κλήθηκαν  οι ενδιαφερόμενοι Έλληνες 
επιστήμονες που δραστηριοποιούνται ερευνητικά σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω 
αναφερόμενους Θεματικούς Τομείς των 16 Ερευνητικών Υποδομών, να δημιουργήσουν ένα δίκτυο 
που θα λειτουργήσει με σκοπό την καλύτερη ποιοτικά και ποσοτικά, αλλά και αποτελεσματικά, 
συντονισμένη χρήση τους. Επιπλέον η εθνική προκήρυξη στόχευε στην αποτύπωση μέσω 
μίας μελέτης σκοπιμότητας όλων εκείνων των στοιχείων που θεωρείται ότι θα αποτελέσουν τη 
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βάση στοιχειοθέτησης συμμετοχής της χώρας μας στην κατασκευαστική φάση συγκεκριμένων 
ερευνητικών υποδομών.

Στόχοι

Επιμέρους στόχοι της Δράσης ήταν:

η καταγραφή και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης στη χώρα σε σχέση με 
την  αναγκαιότητα/ζήτηση της «χρήσης» των συγκεκριμένων 16 ερευνητικών υποδομών του ESFRI 
για τις οποίες έχει εκδηλωθεί επίσημα ενδιαφέρον συμμετοχής και η τεκμηρίωση της 
σκοπιμότητας ανάληψης (οικονομικών) υποχρεώσεων έναντι της ΕΕ για την χρήση και αξιοποίηση 
των υποδομών αυτών από την ελληνική ερευνητική κοινότητα,

η ενημέρωση των μελών του δικτύου για θέματα  διεθνών επιστημονικών και τεχνολογικών 
εξελίξεων στους θεματικούς τομείς δραστηριοποίησης των συγκεκριμένων 16 Ε.Υ., 

η αποφυγή της απομόνωσης και του κατακερματισμού των ελληνικών ερευνητικών ομάδων που 
δραστηριοποιούνται σχετικά προκειμένου να αντιμετωπισθεί η πολυδιάσπαση και η 
αλληλοεπικάλυψη των ερευνητικών δραστηριοτήτων στους εν λόγω τομείς,

η διάχυση της ερευνητικής και τεχνολογικής γνώσης στους συγκεκριμένους θεματικούς τομείς 
μέσω ημερίδων και εκδηλώσεων σε ευρύ αλλά και εξειδικευμένο κοινό,

η ενθάρρυνση της διεπιστημονικής προσέγγισης στις  ερευνητικές δραστηριότητες στους 
συγκεκριμένους θεματικούς τομείς ώστε να αναδειχθούν επαρκώς στοιχειοθετημένα 
επιχειρήματα  για τη  διαμόρφωσης  εθνικής στρατηγικής με στόχο την επιλογή ορισμένων από τις 
δεκαέξι (16) Ε.Υ. για τις οποίες έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον συμμετοχής από την Ελλάδα.

Θεματικοί τομείς προτεραιότητας της Δράσης

Η Δράση εστιάστηκε στους ακόλουθους επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς προτεραιότητας 
(σε παρένθεση οι αντίστοιχες Ερευνητικές Υποδομές προτεραιότητας που προέρχονται από τον 
οδικό χάρτη του ESFRI) :

1. Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (CESSDA, CLARIN, DARIAH, SHARE)

2. Περιβάλλον (ΕΜSO, COPAL, ΕURO-ΑRGO,  LIFEWATCΗ)

3. Ενέργεια (ΗiPER)

4. Βιολογικές και Ιατρικές Επιστήμες (EATRIS, ΙΝFRAFRONTIER, BBMRI)

5. Επιστήμες σχετικές με την Ύλη και αναλυτικές υποδομές (ELI, Χ-FEL)

6. Φυσικές επιστήμες και Μηχανική (KM3Net)

7. e-Υποδομές (PRACE)

H εθνική προκήρυξη απευθύνθηκε στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), 
στους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς φορείς και τους Φορείς του Δημόσιου Τομέα που 
συμμετείχαν στα 16 δίκτυα Ε.Υ.

Διάρκεια των έργων , προϋπολογισμός και ένταση ενίσχυσης των έργων

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης  των έργων ήταν έξι (6)  μήνες.
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Η Δημόσια Δαπάνη για κάθε έργο ανερχόταν, κατά μέγιστο, στο ποσό των 125.000 €.

Οι δημόσιοι Φορείς που συμμετείχαν επιχορηγήθηκαν κατά 100% επί του προϋπολογισμού των 
έργων.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από 
εθνικούς πόρους. Συγκεκριμένα η Δράση χρηματοδοτήθηκε:

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ)  Άξονα 
Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από 
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη», καθώς και

από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) - στα οποία ανήκουν οι 5 Περιφέρειες 
μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης  ανήλθε σε 1,8 εκατ. €

Α.3.3.6.4«Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετέχουν 
επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των πρωτοβουλιών του Κοινού 
Προγραμματισμού- JointProgrammingInitiatives » (JPIs)

Σκοπός

Η Δράση αφορούσε στην ενίσχυση κοινών ερευνητικών έργων και δράσεων για την αντιμετώπιση 
μείζονων κοινωνικών προκλήσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικότερα σε θεματικές 
προτεραιότητες Ε&Τ οι οποίες ταυτοποιούνταν στο πλαίσιο Πρωτοβουλιών που στόχευαν στη 
συγκρότηση του ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας ΕΧΕ (EuropeanResearchArea).  Βασικός 
άξονας της πολιτικής για τον ΕΧΕ, προκειμένου να καταστεί η Ευρώπη ανταγωνιστική με τελικό 
στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ήταν ο Κοινός 
Προγραμματισμός (JointProgramming). Ο πρωταρχικός στόχος του Κοινού Προγραμματισμού ήταν 
η συστράτευση των εθνικών προσπαθειών ώστε να αξιοποιηθούν με το καλύτερο τρόπο δημόσιοι 
εθνικοί πόροι που διατίθενται για Ε&Α για να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι μείζονες 
ευρωπαϊκές κοινωνικές προκλήσεις σε στρατηγικούς τομείς (π.χ. δημογραφικό και γήρανση του 
πληθυσμού, περιβάλλον, πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη).

Στόχοι της Δράσης ήταν:

Η ενίσχυση και βελτιστοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ 
διεργασίες δικτύωσης που ως κύριο στόχο έχουν την αντιμετώπιση μειζόνων κοινωνικών 
προκλήσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και στη συμμετοχή δυναμικών και με υψηλή 
τεχνογνωσία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  (ΜΜΕ).

Η εκπλήρωση των εθνικών μας υποχρεώσεων που απορρέουν από Ευρωπαϊκές πολιτικές.

Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων από κράτη-μέλη της Ε.Ε καθώς και από 
χώρες συνδεδεμένες με την Ε.Ε.

Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των ερευνητών και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών.
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Θεματικοί τομείς προτεραιότητας της Δράσης

Η Δράση εστιάστηκε στους εξής επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς προτεραιότητας:

1. Νευρο-εκφυλιστικές παθήσεις

2. Γεωργία, Ασφάλεια Τροφίμων και Κλιματική Αλλαγή

3. Υγιεινή Διατροφή για Υγιή Διαβίωση

4. Πολιτιστική κληρονομιά και Παγκόσμια Αλλαγή

5. Αστικό Περιβάλλον στην Ευρώπη

6. Κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις στην Ευρώπη 

7. Επιμήκυνση του χρόνου ζωής και ποιοτικότερη διαβίωση

8. Αντιμικροβιακή αντίσταση

9. Υδάτινες προκλήσεις

10. Υγιείς και παραγωγικοί ωκεανοί και θάλασσες

Η Δράση αφορούσε τους Έλληνες εταίρους (Ερευνητικοί φορείς, Επιχειρήσεις ή άλλοι φορείς) που 
συμμετείχαν σε ένα ή περισσότερα έργα των εγκεκριμένων προτάσεων των Κοινών Δράσεων και 
Προκηρύξεων των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών του Κοινού Προγραμματισμού. Ο ανάδοχος φορέας 
– εταίρος του έργου έφερε την ευθύνη έναντι του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΓΓΕΚ (πρώην 
ΓΓΕΤ) για την καλή εκτέλεση του τμήματος του έργου που είχε αναλάβει.

Επιλέξιμες δραστηριότητες  

Χρηματοδοτήθηκαν δραστηριότητες βασικής, βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης 
που προβλέπονταν  στα αντίστοιχα εγκεκριμένα έργα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αυτές 
ορίζονταν κατά περίπτωση και αναφέρονταν στη Συμφωνία της Κοινοπραξίας 
(ConsortiumAgreement) που υπογράφηκε μεταξύ των εταίρων (partners) με πρωτοβουλία του 
συντονιστή (co-ordinator).

Διάρκεια των έργων , προϋπολογισμός και ένταση ενίσχυσης των έργων

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων των Κοινών Δράσεων και Προκηρύξεων των 
Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Κοινού Προγραμματισμού, ανάλογα με το έργο υλοποίησης, είναι έως 
3 έτη.

Στο πλαίσιο της αντίστοιχης εθνικής Προκήρυξης του Ιουνίου 2012 χρηματοδοτήθηκαν δύο (2) 
πανεπιστημιακοί φορείς, με το ύψος της επιχορήγησης να καλύπτει το 100% του προϋπολογισμού 
των 3 έργων.

Ο μέσος προϋπολογισμός των έργων ανήλθε στις 134 χιλ.€ περίπου.
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Η Δράση συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
από εθνικούς πόρους. 

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης  ανέρχεται σε 404 χιλ. €. Υλοποιήθηκαν 3 έργα συνολικού 
προϋπολογισμού 131 χιλ. €

Α.3.3.7ΕΝΟΤΗΤΑ8: Υποστήριξη Ερευνητών

Α.3.3.7.1 ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), ύστερα από εισήγηση και συντονισμό του 
Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, σχεδίασε και προκήρυξε τη Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»  (σε 
δύο προκηρύξεις: ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι (2011) και ΙΙ (2012)). Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας 
πρόσκλησης ανερχόταν στα 60.000.000€ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ).

Σκοπός της Δράσης ήταν η ενίσχυση και υποστήριξη των άριστων επιστημονικών προσπαθειών 
στην Ελλάδα, στο σύνολο των επιστημονικών και ερευνητικών πεδίων, η ενίσχυση της έρευνας που 
αναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του ερευνητή  (investigatordrivenresearch) και η επιβράβευση 
των προτάσεων με καινοτομικό χαρακτήρα, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και όχι στην περιοχή 
της έρευνας στην οποία εμπίπτει η εκάστοτε πρόταση. 

Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην υποστήριξη νέων ερευνητών που βρίσκονται στα πρώτα στάδια 
της σταδιοδρομίας τους για την παραγωγή υψηλού επιπέδου ερευνητικού έργου και την ενίσχυση 
της ερευνητικής τους αυτονομίας και αυτοδυναμίας.

Μακροπρόθεσμα, η προκήρυξη τέτοιου τύπου δράσεων αναμενόταν να συμβάλλει στην 
αναβάθμιση των δυνατοτήτων και στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του 
ερευνητικού συστήματος της χώρας, καθώς και στην εδραίωση ενός αξιοκρατικού και σταθερού 
ερευνητικού περιβάλλοντος με τη δημοσίευση περιοδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και 
τη θέσπιση διαφανών και αυστηρών διαδικασιών αξιολόγησης.

Αντίστοιχα με τα παραπάνω, δικαιούχοι ήταν τα ΑΕΙ/ΤΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα καθώς και οι 
ερευνητές σε αυτά. 

Για τους παραπάνω σκοπούς, χρηματοδοτήθηκαν 377 ερευνητικά έργα (συνολικού 
προϋπολογισμού, περίπου 80,6 Μ €) που υλοποιήθηκαν από ερευνητικές ομάδες οι οποίες 
καθοδηγούνταν από ένα Κύριο Ερευνητή - επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Υποδοχής (κυρίως, 
ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα).
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Κάθε ερευνητικό έργο χρηματοδοτήθηκε έως του ανώτατου ποσού των 600.000€ και η μέγιστη 
διάρκεια του ήταν οι 26 μήνες. 

Α.3.3.7.2 Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων

Η Δράση «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» εντάχθηκε στο πλαίσιο του 4ου 
Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
(ΕΠΕΔΒΜ) με τίτλο  «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της 
καινοτομίας», ο οποίος  αποτελεί το κύριο εργαλείο του ΕΠΕΔΒΜ για τη στήριξη του εγχώριου 
ερευνητικού δυναμικού, αλλά και την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προσέλκυση 
ερευνητών/τριών από το εξωτερικό μέσω της υλοποίησης 
προγραμμάτων  βασικής  και  εφαρμοσμένης  έρευνας.

Κύριος σκοπός ήταν η ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών (ΜΕ) για την προαγωγή της 
έρευνας και την απόκτηση νέων ερευνητικών δεξιοτήτων αλλά και την αναβάθμιση των 
προοπτικών της επαγγελματικής τους εξέλιξης σε οποιονδήποτε τομέα ή/και την 
επανεκκίνηση  της  καριέρας τους μετά από διακοπή. Επιπροσθέτως, η Δράση έδινε έμφαση στην 
υποστήριξη των νέων επιστημόνων που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της καριέρας τους. 
Παράλληλα, αναμενόταν: α) η ενίσχυση της επιστημονικής προόδου και, συνακόλουθα, η 
κοινωνική και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας και β) να ενταθούν οι δεσμοί συνεργασίας με 
φορείς της αλλοδαπής και να βελτιωθούν οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή Ελλήνων ερευνητών 
σε διεθνή ερευνητικά δίκτυα και προγράμματα με μεγάλη προστιθέμενη αξία για τη χώρα. 

Η Δράση απευθυνόταν σε:

1) Έλληνες ή αλλοδαπούς ερευνητές, κατόχους διδακτορικού διπλώματος από αναγνωρισμένο 
Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής. 

2) Έλληνες ή αλλοδαπούς ερευνητές, κατόχους διδακτορικού διπλώματος από φορέα του 
εσωτερικού υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) ο φορέας υλοποίησης της έρευνας έπρεπε να είναι 
διαφορετικός από το φορέα απόκτησης του διδακτορικού διπλώματος και β) ο συμμετέχων 
Επιστημονικός Συνεργάτης έπρεπε να είναι διαφορετικός από τον επιβλέποντα του διδακτορικού. 

Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης, η συνολική δημόσια δαπάνη ανήλθε σε 30 εκ. € 
ενώ κάθε ερευνητικό έργο χρηματοδοτήθηκε μέχρι του ποσού των 150.000,00 €.

Στο πλαίσιο της Δράσης, ενισχύθηκαν 183 μεταδιδάκτορες με προϋπολογισμό 20,447 εκ. €.

Α.3.3.7.3 ERCGrantSchemes

ΑΔΑ: 6ΑΩΝ46ΜΤΛΡ-5ΓΖ



  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι Δράσεις «Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 3η και 4ηπροκήρυξη των 
ERCGrantSchemes»εντάχθηκε στο πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), με τίτλο «Ενίσχυση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας», ο οποίος υπήρξε το 
κύριο εργαλείο του ΕΠΕΔΒΜ για τη στήριξη του εγχώριου ερευνητικού δυναμικού, αλλά και την 
ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προσέλκυση ερευνητών από το εξωτερικό, μέσω της 
υλοποίησης προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. 

Στο πλαίσιο των Δράσεων αυτών, χρηματοδοτήθηκαν προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο 
των εν λόγω Προκηρύξεων των ERCGrantSchemes2 από Έλληνα Κύριο Ερευνητή σε συνεργασία με 
Φορέα Υποδοχής της χώρας και αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση 
λόγω περιορισμών στο διαθέσιμο προϋπολογισμό. Με τις Δράσεις αυτές, επιδιώχθηκε η ενίσχυση 
της έρευνας που αναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του ερευνητή και η επιβράβευση προτάσεων με 
καινοτομικό χαρακτήρα που διακρίθηκαν για την ποιότητα τους στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκής 
κλίμακας μηχανισμού ανταγωνιστικής χρηματοδότησης. 

Βασικές αρχές 

Η υλοποίηση της Δράσης διεπόταν από τις ακόλουθες βασικές αρχές: 

α) Τα ερευνητικά έργα υλοποιήθηκαν από ερευνητικές ομάδες που θα καθοδηγούνταν από έναν 
Κύριο Ερευνητή. 

β) Κάθε ερευνητικό έργο υλοποιήθηκε σε Φορέα Υποδοχής της Ελλάδας (ιδρύματα ανώτατης 
εκπαίδευσης, ερευνητικούς φορείς και φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 12 του ν 
3297/23.12.2004), ο οποίος ταυτιζόταν με τον φορέα που συνυπέβαλε την πρόταση με τον ΚΕ στην 
3η και την 4ηπροκήρυξη των ERCGrants. 

γ) Η δημόσια χρηματοδότηση καταβλήθηκε στον Φορέα Υποδοχής ο οποίος ήταν και υπεύθυνος 
για τη διαχείριση της χρηματοδότησης. 

ε) Ο Κύριος Ερευνητής ήταν υπεύθυνος για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούσαν στη 
διεξαγωγή της έρευνας και στη βέλτιστη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την υλοποίηση 
του ερευνητικού έργου, συμπεριλαμβανομένης και της δημόσιας χρηματοδότησης. 

Η διάρκεια των έργων ήταν έως 36 μήνες. Οι προϋπολογισμοί δημόσιας δαπάνης για τις τρεις  
προκηρύξεις ήταν αντίστοιχα, 10,5 και 7,5 και 2,5 Μ € και συγχρηματοδοτήθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (ΕΠΕΔΒΜ).

Στο πλαίσιο των δύο προκηρύξεων υλοποιήθηκαν 14 έργα συνολικού προϋπολογισμού 11,319 Μ €.   

Α.3.3.8ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2ERCGrantSchemes: Στο πλαίσιο του Ειδικού προγράμματος “ΙΔΕΕΣ” του 7ου Προγράμματος Πλαισίου, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (EuropeanResearchCouncil, ERC) υλοποίησε δραστηριότητες έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης. 
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Κύριος σκοπός της δράσης «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» 
ήταν η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, η αύξηση της επαγγελματικής ένταξης και η 
πρόληψη της ανεργίας των ερευνητών, μέσω της απόκτησης επαγγελματικής πείρας σε 
επιχειρήσεις. Παράλληλα, η δράση επεδίωξε να συμβάλει στην ανάπτυξη και διάδοση ερευνητικών 
δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις και στην εξοικείωση τους με τα οφέλη της έρευνας και της 
τεχνολογικής ανανέωσης ως βασικών στοιχείων του στρατηγικού σχεδιασμού τους. Για το σκοπό 
αυτό το προτεινόμενο ερευνητικό έργο έπρεπε να εντάσσεται στο πλαίσιο του επιχειρηματικού 
σχεδίου της εταιρίας ενώ απαιτείτο αναλυτική τεκμηρίωση του προβλεπόμενου ρόλου της 
ερευνητικής δραστηριότητας στη συνολική λειτουργία και πρόοδο της επιχείρησης στις 
υποβαλλόμενες προτάσεις.

Η Δράση εντάχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού” που στόχευε στην αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού ως κινητήριας 
δύναμης για την ανάπτυξη της χώρας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα, ο 
Γενικός Στόχος 2 (ΓΣ2) “Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση” του 1ου Στρατηγικού 
Στόχου (“Ποιοτική αναβάθμιση και προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού και των 
επιχειρήσεων”) του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποσκοπούσε στην προσέλκυση και τη 
διατήρηση μεγαλύτερου αριθμού ατόμων στην αγορά εργασίας, μέσω πολλαπλών παρεμβάσεων 
που αποσκοπούσαν στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων απασχόλησης και κοινωνικής 
προστασίας, στον έγκαιρο εντοπισμό αλλαγών στην αγορά εργασίας, στην υλοποίηση εστιασμένων 
παρεμβάσεων και στο σχεδιασμό και την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα 
επαγγελματικής κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) προσκλήσεις: α) “Υποστήριξη επιχειρήσεων για την απασχόληση 
προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης” (2011) και β) “Ενίσχυση της απασχόλησης 
ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις” (2013). 

Κάθε επιχείρηση (υποψήφιος δικαιούχος) υπέβαλε μια πρόταση για υλοποίηση ερευνητικού έργου 
διάρκειας 18-24μηνών στο πλαίσιο του οποίου απαιτείτο η πρόσληψη ερευνητικού προσωπικού. Η 
πρόταση έπρεπε να προβλέπει την πρόσληψη ενός (1) έως δύο (2) ερευνητών. Επικουρικά, 
μπορούσε να επιχορηγηθεί και η πρόσληψη ενός (1) επιπλέον ατόμου ως τεχνικό προσωπικό για 
την υποστήριξη του ερευνητικού έργου. Η απασχόληση του προς πρόσληψη προσωπικού 
αφορούσε αποκλειστικά και μόνο μισθωτή σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση 
εργασίας με ελάχιστη διάρκεια 18 και μέγιστη διάρκεια 24 μηνών. Στην πρότασή της η επιχείρηση 
περιέγραφε τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό (ποσοτικά και ποιοτικά) που συνεπαγόταν η 
εφαρμογή της προτεινόμενης ερευνητικής δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι η επιχείρηση δεν 
πρότεινε συγκεκριμένα άτομα, αλλά ανέφερε τον απαιτούμενο αριθμό των θέσεων (ερευνητικού 
και τεχνικού προσωπικού) που θα καλύπτονταν για την υλοποίηση του έργου και περιέγραφε τα 
απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις (εμπειρία, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, κλπ). Η Δράση 
κάλυπτε το 70 – 80 % (σ.σ. για τις δύο Προσκλήσεις) του μισθολογικού κόστους ενώ το υπόλοιπο 
καλυπτόταν από την επιχείρηση – δικαιούχο.

Ως Ερευνητικό προσωπικό νοούνταν α) κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και – στη δεύτερη 
Πρόσκληση - β) κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τουλάχιστον 5ετή ερευνητική εμπειρία 
στο επιστημονικό αντικείμενο της ερευνητικής πρότασης, η οποία έπρεπε να έχει αποκτηθεί μετά 
την κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου.
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Ως Τεχνικό/ Υποστηρικτικό της έρευνας προσωπικό νοούνταν: α) πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, β) 
πτυχιούχοι ΤΕΙ και– στην περίπτωση της δεύτερης Πρόσκλησης - γ) κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών που δε διέθεταν την απαιτούμενη ερευνητική εμπειρία ώστε να ενταχθούν στο 
Ερευνητικό προσωπικό.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Καμία περιοχή της σύγχρονης έρευνας δεν αποκλειόταν από τη Δράση με την προϋπόθεση ότι 
ενέπιπτε στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας –De Μinimis.

Οι προτάσεις κατατάσσονταν κατ’ επιλογή του/της υποβάλλοντος/ουσας την πρόταση στις 
ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές:

Πρώτη Πρόσκληση 

 Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Επιστήμες του Διαστήματος
 Επιστήμες της Ζωής
 Επιστήμες και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες 
 Ενέργεια – Περιβάλλον - Μεταφορές

Δεύτερη Πρόσκληση

 Μαθηματικά και Στατιστική
 Φυσική και Αστρονομία
 Χημεία/ Επιστήμες Υλικών/Χημική Μηχανική
 Πληροφορική/Επιστήμες Υπολογιστών/Τηλεπικοινωνίες
 Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία & Ηλεκτρονική Μηχανική
 Κατασκευές/ Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού/ Αρχιτεκτονική/ Ναυπηγική και 

Αεροναυπηγική
 Ενέργεια και Περιβάλλον
 Ιατρικές Επιστήμες
 Επιστήμες Ζωής εκτός Ιατρικής
 Κοινωνικές & Οικονομικές Επιστήμες
 Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Τα προτεινόμενα ερευνητικά έργα πρέπει είχαν ελάχιστη διάρκεια 18μήνες και μέγιστη 24 μήνες.

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης, υλοποιήθηκαν 107 έργα (44 και 63, αντίστοιχα για τις δύο 
Προσκλήσεις) και η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανήλθε σε περίπου 8,65 εκ. € (3,595 και 5,052 εκ. 
€).
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Α.3.3.9 Συνολική Αποτίμηση Δράσεων ΕΤΑΚ

Πέρα από τις 8Ενότητες που θα αποτιμήσουν τις Δράσεις ΕΣΠΑ 2007 – 2013, θα συμπεριληφθεί η 
παρούσα Ενότητα μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί μια συνολική αποτίμηση του ΕΣΠΑ ΕΤΑΚ 2007 – 
2013. Με την Ενότητα αυτή, αναμένεται να μελετηθούν τα παρακάτω αντικείμενα:

- Συνοπτική Αποτίμηση των Δράσεων ΕΤΑΚ ΕΣΠΑ 2007 – 2013
- Επίδραση των Δράσεων στους χρηματοδοτούμενους
- Διαχείριση από τη ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ)
- Καλές πρακτικές δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων επιλεγμένων Εθνικών Συστημάτων 

ΕΤΑΚ και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων –Πλαίσιο  και προτάσεις για το ελληνικό 
σύστημα Έρευνας & Καινοτομίας

- Προβλήματα / καλές πρακτικές που προέκυψαν και προτάσεις για την επόμενη 
προγραμματική περίοδο

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται να προκύψουν τεύχη με το παρακάτω περιεχόμενο, συνοπτικά:

Μέρος Α –Αποτίμηση Δράσεων ΕΤΑΚ ΕΣΠΑ 2007 – 2013 / Επιπτώσεις στην οικονομία και την 

      κοινωνία 

 Συνολική αποτίμηση Δράσεων ΕΤΑΚ
 Σύγκριση μεταξύ των Δράσεων 
 Συσχέτιση με τομείς προτεραιότητας αλλά και τους στόχους της Εθνικής RIS 2014 - 2020
 Συσχέτιση με το γενικότερο σχεδιασμό και την Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ
 Περιγραφή συνθηκών οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος υπό τις οποίες 

σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν οι Δράσεις 
 Δείκτες για το σύνολο των Δράσεων
 Σύγκριση με άλλα Προγράμματα ΕΤΑΚ εσωτερικού ή εξωτερικού – Χρονοπρογραμματισμός 

Προκηρύξεων – Εντοπισμός Δράσεων “ανταγωνιστικών” ή συμπληρωματικών μεταξύ τους
 Επίδραση στην Οικονομία και την Κοινωνία
 Δικτύωση / Συνεργασία με έμφαση στη συνεργασία μεταξύ Ερευνητικών φορέων – 

Βιομηχανίας
 Προβολή / Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων και  τελικά: Προτεραιοποίηση Δράσεων 

και προτάσεις συνοδευόμενες από επαρκή αιτιολόγηση για νέες Δράσεις / βελτιώσεις στις 
Δράσεις που θα προταθεί να συνεχιστούν.

Μέρος Β – Επίδραση των Δράσεων στους ευεργετούμενους

 οικονομικές επιδράσεις (νέες θέσεις εργασίας, κύκλος εργασιών, αύξηση εξαγωγών κ.ά.)
 νέα προϊόντα και υπηρεσίες / βελτίωση υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών, βελτίωση 

παραγωγικών διαδικασιών
 καλά παραδείγματα έργων, συνολικά

ΑΔΑ: 6ΑΩΝ46ΜΤΛΡ-5ΓΖ



  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 αξιοποίηση της χρηματοδότησης, πιθανά επόμενα στάδια ανάπτυξης του Φυσικού 
Αντικειμένου έως την έξοδό του στην αγορά, πιθανά επόμενα βήματα των συνεργασιών / 
διασυνδέσεων κλπ.

 Διερεύνηση κινήτρων για τη συμμετοχή / ανάγκες υποψήφιων αναδόχων με έμφαση στις 
επιχειρήσεις

 Συνεργασία (μεταξύ ερευνητικών φορέων και Βιομηχανίας / στον επιχειρηματικό τομέα/ 
διεθνώς)

 Δαπάνες ΕΤΑΚ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από τη χρηματοδότηση
 Συμμετοχή σε Προγράμματα ΕΤΑΚ πριν, παράλληλα και μετά τη χρηματοδότηση
 Δικτύωση / προβολή / διάχυση
 Ενίσχυση Αναγνωρισιμότητας λόγω συμμετοχής σε έργα ΕΤΑΚ

Μέρος Γ – Διαχείριση από τους αρμόδιους φορείς (ΓΓΕΚ πρώην ΓΓΕΤ)

Αξιολόγηση του τρόπου και της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού και της διαχείρισης των 
Δράσεων ΕΤΑΚ, από πλευράς ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ). Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της 
παρακολούθησης υλοποίησης της παρούσας μελέτης, απαιτείται η στενή συνεργασία του 
Αναδόχου με τη ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) η οποία, πέραν της εξασφάλισης υποστήριξής του σε επίπεδο 
στοιχείων, μπορεί να εξασφαλίσει: α) μια καλύτερη αποτύπωση του “οικοσυστήματος” και β) τον 
εντοπισμό θετικών και αρνητικών σημείων της λειτουργίας της ίδιας της Υπηρεσίας με στόχο την 
εξαγωγή προτάσεων βελτίωσής της για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση δράσεων Έρευνας και 
Καινοτομίας. Διερεύνηση προσαρμογής του σχεδιασμού και της υλοποίησης των Δράσεων στις 
τρέχουσες ανάγκες και τις όποιες μεταβολές του “οικοσυστήματος”.

Μέρος Δ –  διερεύνηση και αξιοποίηση καλών πρακτικών ενίσχυσης επιχειρήσεων επιλεγμένων 
Εθνικών Συστημάτων ΕΤΑΚ και των   Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – Πλαίσιο.  

 Παρουσίαση επιλεγμένων Εθνικών Συστημάτων διαχείρισης ΕΤΑΚ με έμφαση σε χώρες 
ανάλογου επιπέδου και συνθηκών.- Καλές πρακτικές.

 Καλές πρακτικές δράσεων – Ομοειδείς Δράσεις με τις υπό μελέτη Δράσεις ΕΤΑΚ. 
 Παρουσίαση δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων των Προγραμμάτων – Πλαίσιο ΕΕ. 

Κατηγοριοποίηση και στόχοι. Αποτελέσματα ως προς την ελληνική συμμετοχή (αριθμός 
συμμετοχών, τομείς, κ.ά.).

 Καλές πρακτικές σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιοποίησης δράσεων ενίσχυσης 
επιχειρήσεων.

 Εξέλιξη δράσεων μεταξύ των Προγραμμάτων Πλαίσιο.
 Διερεύνηση της συσχέτισης των Εθνικών και Ευρωπαϊκών δράσεων ενίσχυσης 

επιχειρήσεων με τις δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Συμπεράσματα 
και προτάσεις για αξιοποίηση σε εθνικό επίπεδο.

Μέρος Ε – Προτάσεις για την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου

Προτάσεις για συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής ΕΤΑΚ προς τη ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) αλλά και την 
πολιτική ηγεσία στα επίπεδα του θεσμικού / νομικού πλαισίου, όπου απαιτούνται σχετικές 
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παρεμβάσεις, της ενσωμάτωσης ή μη των Δράσεων που αποτιμήθηκαν στην εθνική στρατηγική 
ΕΤΑΚ, των απαιτούμενων πόρων και - κυρίως - προτεραιοποίησης Δράσεων ΕΤΑΚ για την 
προετοιμασία των επόμενων προγραμματικών περιόδων. 

Α.3.4   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

Όλες οι Ενότητες αποτίμησης θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιέχουν:

Α.3.4.1  Διερεύνηση της επίδρασης των δράσεων στους χρηματοδοτούμενους (άμεσα ή έμμεσα). 

Η συγκεκριμένη ενότητα θα περιλαμβάνει την Αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων της 
κάθε δράσης, όπως ετέθησαν κατά τον σχεδιασμό τους:

 Για κάθε Δράση θα πρέπει να αξιολογηθεί η επίτευξη των στόχων της καθώς και των 
δεικτών που είχαν τεθεί. Επίσης, να αξιολογηθεί η καταλληλότητα των στόχων / δεικτών 
σε σχέση με το σκοπό της Δράσης και να διαμορφωθούν προτάσεις βελτίωσης / 
αναθεώρησης.

 Αξιολόγηση της κινητοποίησης του ιδιωτικού τομέα για ερευνητικές και καινοτομικές 
δραστηριότητες (εφόσον ισχύει στη συγκεκριμένη Δράση).

 Διερεύνηση κινήτρων συμμετοχής των αναδόχων στη δράση (με έμφαση στις 
επιχειρήσεις).

 Διερεύνηση του προφίλ των εταιρειών που συμμετείχαν σε κάθε δράση (εφόσον ισχύει 
στη συγκεκριμένη Δράση) ως προς το μέγεθος, την οργάνωση και τις στοχεύσεις σε μια 
προσπάθεια να συνδεθούν με τα κίνητρα συμμετοχής τους. Διερεύνηση ικανοποίησης 
των εταιριών από τη συμμετοχή και καταγραφή προτάσεών τους για νέες Δράσεις / 
βελτίωση υπαρχουσών Δράσεων.

 Γενικότερη αξιολόγηση της αξιοποίησης του ερευνητικού αποτελέσματος ή/και του 
καινοτομικού αντικειμένου και διερεύνηση προστιθέμενης αξίας τους. 

 Αξιολόγηση της ποιότητας της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των 
ερευνητικών φορέων (ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα κλπ.), εφόσον ισχύει στη 
συγκεκριμένη Δράση. Θα ήταν  χρήσιμο να χαρτογραφηθεί το τοπίο των συνεργασιών 
που επετεύχθησαν, με στόχο να διερευνηθεί η διάρκεια των συνεργασιών, η 
σταθερότητά τους και η εν γένει βιωσιμότητα τους στο πλαίσιο ενδεχομένως και 
διαφορετικών Δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να διερευνηθεί και η δυνατότητα 
αξιοποίησης μεθοδολογίας ανάλυσης κοινωνικών δικτύων (socialnetworkanalysis) στα 
δίκτυα συνεργασίας τα οποία πιθανόν δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των δράσεων 
αυτών.

 Αξιολόγηση του επιστημονικού αποτυπώματος των δράσεων στον ερευνητικό χώρο με 
την ευρεία έννοια. Διερεύνηση μεταβολής της έντασης της ερευνητικής προσπάθειας 
στους φορείς που την διεξήγαγαν (δημοσιεύσεις, ανθρώπινο δυναμικό, δικτύωση, 
συμμετοχή σε άλλα Προγράμματα, συνεργασία με επιχειρήσεις, κλπ.). 

 Η εξέλιξη των εταιρειών που χρηματοδοτήθηκαν τόσο σε οικονομικά μεγέθη 
(βιωσιμότητα, τζίρος, εξαγωγές, νέα προϊόντα και υπηρεσίες) όσο και αναπτυξιακά  
(έρευνα και καινοτομία, πατέντες) καθώς και προβλήματα περιβάλλοντος εντός του 
οποίου λειτούργησαν. Αξιολόγηση της επίδρασης των δράσεων στην ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων με ανάλυση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών περιπτώσεων.
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 Διερεύνηση των φορέων που υπέβαλαν προτάσεις αλλά δε χρηματοδοτήθηκαν.  
 Ανάλυση μη απόκρισης. 
 Αξιολόγηση κατά το δυνατόν της ποιοτικής και ποσοτικής μεταβολής των 

συμμετεχόντων, πριν και μετά την δράση, σε οικονομικά μεγέθη (έσοδα) δείκτες 
απασχόλησης, δικτύωση, κλπ.

 Συσχέτιση του Φυσικού Αντικειμένου των έργων με τις θεματικές προτεραιότητες της 
Εθνικής RIS του τρέχοντος προγραμματικού πλαισίου 2014 – 2020. Στις δράσεις για τις 
οποίες καθορίστηκαν από την Προκήρυξη συγκεκριμένες θεματικές προτεραιότητες ή 
τεχνολογικοί τομείς, ποσοτικοποίηση της ανταπόκρισης των ερευνητικών φορέων και 
των επιχειρήσεων, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για τη  δυναμική των εν λόγω 
τομέων, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και στο σχεδιασμό Δράσεων στο 
πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής RISτης επόμενης προγραμματικής περιόδου .

 Καταγραφή άλλης / παράλληλης συμμετοχής των φορέων σε ανάλογα εθνικά ή διεθνή 
Προγράμματα Έρευνας / Καινοτομίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη συμμετοχή στη 
Δράση. Διερεύνηση παράλληλης υποβολής (duplication). 

Α.3.4.2 Διερεύνηση της πολλαπλασιαστικής επίδρασης των δράσεων στην οικονομία και την 
κοινωνία της χώρας.

Η συγκεκριμένη κατηγορία θα περιλαμβάνει την ανίχνευση των επιδράσεων των Δράσεων στην 
κοινωνία (απασχόληση, κουλτούρα καινοτομίας κλπ.) και στην οικονομία της χώρας, σε 
συσχετισμό με τους εξωγενείς παράγοντες που κατ’ αρχήν διαμόρφωσαν το πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2007 - 2013. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται μια ανάλυση επιδράσεων (impactassessment) της κάθε 
δράσης, με στόχο την εκτίμηση των πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων  και των πιθανών 
επιδράσεων σε ΑΕΠ, απασχόληση, κοινωνικό προϊόν, κτλ. αλλά και άλλων καταλυτικών 
επιδράσεων ανάλογα και με το είδος της δράσης. Η διερεύνηση θα εκφραστεί (και) μέσω Δεικτών, 
σε μια προσπάθεια ποσοτικοποιημένου ορισμού και παρακολούθησης των  μεταβολών που 
μπορούν να αποδοθούν στην υλοποίηση των Δράσεων και στην εξέλιξη του κοινωνικού-
οικονομικού περιβάλλοντος από το σχεδιασμό των Δράσεων έως και την ολοκλήρωσή τους.

Α.3.4.3 Αποτίμηση του τρόπου διαχείρισης των δράσεων από τη ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ)

Η αποτίμηση της διαχείρισης από τη ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) θα υλοποιηθεί στην ξεχωριστή σχετική 
Ενότητα ενώ παράλληλα θα υπάρχουν σχετικές αναφορές στις οκτώ (8) Ενότητες που θα 
αποτιμήσουν συγκεκριμένες Δράσεις. Πιο συγκεκριμένα, η κάθε Ενότητα Αξιολόγησης θα 
περιλαμβάνει ανά Δράση την στάθμιση: 

 της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας σχεδιασμού, παρακολούθησης & διαχείρισης 
της Δράσης από τη ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ)

 της καταλληλότητας της διαδικασίας επιλογής των υποβληθεισών προτάσεων από τους 
υποβάλλοντες,

 της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας παρακολούθησης υλοποίησης των δράσεων που 
περιλαμβάνει την πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, των 
πιστοποιήσεων και των  τμηματικών πληρωμών έως την ολοκλήρωση και αποπληρωμή,

 των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν και των επιπτώσεων που δημιουργήθηκαν όπως 
καθυστερήσεις και εμπλοκές.

 των πιθανών προβλημάτων – εμποδίων τα οποία απέτρεψαν επιχειρήσεις να υποβάλουν 
προτάσεις στις δράσεις (κατά κατηγορία προβλημάτων, π.χ. γραφειοκρατία, 
χρηματοοικονομικά, στελέχωσης, εξωτερικών συνεργασιών κτλ.)
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H μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία αναφορικά 
με τη διαχείριση (π.χ. χρονική διάρκεια μεταξύ υποβολής και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης, χρονική διάρκεια από το τέλος της αξιολόγησης έως την ένταξη, από την ένταξη ως 
την καταβολή της χρηματοδότησης κλπ.) καθώς και σε συνεντεύξεις με τους εμπλεκόμενους (είτε 
από τη ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) είτε από τους αποδέκτες της χρηματοδότησης). Επίσης, η μεθοδολογία 
πρέπει να εκτιμά τους δείκτες που επιτρέπουν τη συγκριτική αξιολόγηση του τρόπου διαχείρισης 
των διαφόρων Δράσεων και να καταλήγει σε γενικότερα συμπεράσματα για την προσφορά των 
Δράσεων και προτάσεις για το σχεδιασμό επόμενων προκηρύξεων. .

Α.3.4.4 Διατύπωση προτάσεων και απόψεων βασισμένων στα ανωτέρω συμπεράσματα.

Το κεφάλαιο αυτό θα περιλαμβάνει προτάσεις ως γενικό επιστέγασμα των συμπερασμάτων τα 
οποία εξήχθησαν από την ανάλυση που προηγήθηκε. 

Ακόμη, είναι σημαντικό να διερευνηθεί η σχέση κόστους / οφέλους από την υλοποίηση των 
Δράσεων, με βάση τα πραγματικά  παραγόμενα αποτελέσματα, σε βάθος χρόνου.

Επίσης είναι επιθυμητή η ανάδειξη αδυναμιών και δυνατών σημείων στο σχεδιασμό και 
υλοποίηση των υπό εξέταση Δράσεων, με τρόπο που να επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγηση  
μεταξύ τους, με στόχο να εξαχθούν «διδάγματα» για το σχεδιασμό ανάλογων Δράσεων στο μέλλον. 
Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η εξαγωγή ενός συνολικού “δείκτη” αποτίμησης της Δράσης, ούτως 
ώστε να αποτιμάται συνολικά η Δράση και να είναι δυνατή η αποκρυστάλλωση μιας πρότασης για:

θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα της Δράσης (και των πιθανών προηγούμενων φάσεών της)

συνέχεια / επανάληψή της στο μέλλον, είτε ως είχε είτε με βελτιώσεις

τη μη συνέχεια / επανάληψή της 

Τέλος, η μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει:

•ανάδειξη αντίστοιχων Δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων  των επιλεγμένων Εθνικών Συστημάτων 
διαχείρισης ΕΤΑΚ και των Προγραμμάτων Πλαίσιο της ΕΕ με έμφαση στα δύο τελευταία (FP7, 
Horizon 2020). Σύγκριση καλών πρακτικών σχετικών δράσεων με εκείνες της υπό εξέταση 
Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013 και καταγραφή προτάσεων για μεταφορά θετικών 
σημείων / ιδεών / τεχνογνωσίας στην ελληνική πραγματικότητα και στον προγραμματισμό 
μελλοντικών δράσεων. 

•παρουσίαση προβλημάτων στο σχεδιασμό, υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, παραλαβή 
του συνόλου των έργων ανά εξεταζόμενη Δράση και προτάσεων για την αποφυγή επανάληψής 
τους στο μέλλον.

•συγκεκριμένες προτάσεις: α) για την εξέλιξη της Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα και την 
Καινοτομία και β) τις επόμενες Προκηρύξεις (επόμενες φάσεις Δράσεων, νέες Δράσεις, αύξηση / 
μείωση προϋπολογισμού).

Α.4    Μεθοδολογία Υλοποίησης των Μελετών

Α.4.1Γενικά στοιχεία για τη Μεθοδολογία Υλοποίησης
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Ο ανάδοχος θα πρέπει να κάνει χρήση κάθε διαθέσιμου μεθοδολογικού εργαλείου προκειμένου να 
εξαγάγει με τον πλέον αξιόπιστο και τεκμηριωμένο τρόπο τα συμπεράσματά του. Θα αξιολογηθούν 
κατά την φάση του διαγωνισμού και θα προταχθούν μεθοδολογικά εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο τα οποία τεκμηριωμένα μπορούν να 
προσαρμοστούν στο σύστημα και τα δεδομένα της χώρας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν 
προτεινόμενο μοντέλο συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων το οποίο και θα περιγράφουν με 
λεπτομέρεια και σαφήνεια. Η μελέτη θα στηρίζεται: α) στα πραγματικά στοιχεία τα οποία θα 
διαθέσει στον ανάδοχο η ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ)και οι συναρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης του ΕΣΠΑ 
(ΟΠΣ, πληροφοριακό σύστημα ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) κλπ.) σχετικά με τις υπό αποτίμηση δράσεις και 
β) σε δεδομένα που θα κριθεί αναγκαίο να ληφθούν από άλλους φορείς και βάσεις δεδομένων 
όπου και πάλι η ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) θα παίξει υποστηρικτικό ρόλο.  Προς την κατεύθυνση αυτή, ο 
Ανάδοχος:

 θα διεξαγάγει έρευνα πεδίου που θα συνδυάζει έρευνα με: α) ανοιχτά και κλειστά 
ερωτηματολόγια, β) λήψη προσωπικών κατ’ ιδίαν συνεντεύξεων και γ) ειδικές μελέτες 
περιπτώσεων (casestudies) τις οποίες θα πραγματοποιήσει με δικά του μέσα και θα 
παρακολουθήσει η ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ). Οι εν λόγω εργασίες θα διεξαχθούν σε στενή 
συνεργασία του Αναδόχου με τη ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ).

 θα κάνει χρήση στοιχείων που θα διαθέσει η ΓΓΕΚ από την εκτέλεση των προγραμμάτων 
τόσο από το ηλεκτρονικό όσο και από το φυσικό αρχείο των φακέλων των έργων, στην 
έδρα της ΓΓΕΚ( πρώην ΓΓΕΤ) καθώς και επιλεκτικά στο φυσικό αρχείο των φακέλων των 
ωφελούμενων από την χρηματοδότηση.  

 θα κάνει χρήση βάσεων δεδομένων και κάθε στοιχείου που θα τον βοηθήσει στην εξαγωγή 
αξιόπιστων συμπερασμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (π.χ. βάσεις δεδομένων Cordis, 
ΟΟΣΑ κλπ.).

 πέραν των στοιχείων που θα συγκεντρωθούν και θα μελετηθούν για τους φορείς που 
χρηματοδοτήθηκαν από τις Δράσεις, θα διεξαχθεί ανάλυση μη απόκρισης.

 Σε κάθε ενότητα (ανά Δράση), θα αφιερωθεί εδάφιο με σχετική ανάλυση ενδεικτικών 
περιπτώσεων στους φορείς που υπέβαλαν προτάσεις αλλά δε χρηματοδοτήθηκαν.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της παρακολούθησης και της συνεχούς συνεργασίας, η ΓΓΕΚ (πρώην 
ΓΓΕΤ) θα παράσχει στους υποψηφίους οποιοδήποτε στοιχείο, σχετικό με τη συγκεκριμένη 
Προκήρυξη, αιτηθούν οι ενδιαφερόμενοι εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο (email).

Ο ανάδοχος θα έχει πρόσβαση στα εξής: 

 Βάση δεδομένων με τα στοιχεία των δράσεων 
 Τα φυσικά αρχεία των φακέλων των έργων τα οποία υπάρχουν σε διάφορα σημεία του 

κτιρίου και θα χρειαστεί ο ανάδοχος με δικά του μέσα να συγκεντρώσει και αξιοποιήσει 
και να αποθέσει στην αρχική τους θέση ή όπου αλλού η ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) του 
ανακοινώσει.

 Πίνακες οικονομικών στοιχείων από τους χειριστές των έργων.
 Χρήση στοιχείων ΟΠΣΕΥΔ-ΕΠΑΕ (Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα 

Ανταγωνιστικότητα).
 Εκθέσεις ολοκλήρωσης δράσεων και έργων και όπου υπάρχουν εκθέσεις αξιολογητών.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραθέσουν στην πρότασή τους αναλυτική 
περιγραφή της μεθοδολογίας και των μεθοδολογικών εργαλείων (βλ. παρακάτω παραγράφους) 
ανά δράση. Το συγκεκριμένο τμήμα της πρότασης θα αποτελέσει κύριο αντικείμενο αξιολόγησης 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.3 της παρούσας Διακήρυξης (Ομάδα Α κριτηρίων: Μεθοδολογία 
προσέγγισης και Υλοποίησης του Έργου). Η τελική μορφή της εφαρμογής όλων των μεθοδολογικών 
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απαιτήσεων θα καθοριστεί μετά την επιλογή του Αναδόχου και σε στενή συνεργασία με τη ΓΓΕΚ 
(πρώην ΓΓΕΤ).

Α.4.1.1 Μεθοδολογικές απαιτήσεις για όλες τις ενότητες

Διαμόρφωση Ερωτηματολογίων: Η διεξαγωγή των ερευνών πεδίου με ερωτηματολόγια αποτελεί 
βασικό μεθοδολογικό εργαλείο. Για την καθεμιά δράση, αντικείμενο της μεθόδου θα είναι το 
σύνολο των έργων. Σε κάθε περίπτωση: α) πρέπει να εξασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα του 
συνόλου και β) στόχος για το  ελάχιστο ποσοστό απόκρισης είναι το 50%. Η έρευνα 
ερωτηματολογίου θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Τα δεδομένα θα καταγράφονται σε Βάση 
Δεδομένων ώστε να εξάγονται τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία. Στην περίπτωση που το μέγεθος 
δεν ανταποκρίνεται στο ανωτέρω ποσοστό θα καταβληθεί προσπάθεια να συμπληρωθεί με 
τηλεφωνικές συνεντεύξεις από τον ανάδοχο ή και επιτόπου επισκέψεις ώστε να φθάσει το 
αναμενόμενο ποσοστό για το οποίο εξασφαλίζεται αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Ο 
αριθμός ληπτών, το περιεχόμενο, η κατηγοριοποίηση  και ο τρόπος λήψης των ερωτηματολογίων 
θα συμφωνηθεί με την αρμόδια Διεύθυνση ΠΡΟ της ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ)που θα παρακολουθεί την 
υλοποίηση της μελέτης. Η επιλογή του μέσου θα πρέπει να γίνει με κριτήριο την επίτευξη – κατά το 
δυνατόν - μεγαλύτερου ποσοστού απόκρισης. 

Σημειώνεται ότι θα απαιτηθεί ξεχωριστό ερωτηματολόγιο ανά αποτιμώμενη Δράση στο οποίο θα 
διερευνώνται τα χαρακτηριστικά στοιχεία της Δράσης και οι ιδιαιτερότητές της. 

Λήψη προσωπικών κατ’ ιδίαν συνεντεύξεων : Προβλέπεται η πραγματοποίηση αριθμού  
προσωπικών κατ’ ιδίαν συνεντεύξεων σε επιλεγμένους φορείς που συγκεντρώνουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, ο οποίος θα αξιολογηθεί και θα συναποφασιστεί από τη ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ)στη φάση 
υλοποίησης του έργου. Σε κάθε περίπτωση και λαμβάνοντας υπ’ όψη το μέγεθος του δείγματος 
κάθε δράσης, απαιτείται η λήψη συνεντεύξεων από τουλάχιστον το 10 % αυτού.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις συνεργατικών έργων, θα καταβληθεί προσπάθεια για λήψη 
συνεντεύξεων από όλους τους εταίρους. Επίσης, κατ’ ιδίαν συνεντεύξεις θα ληφθούν με τα 
αρμόδια στελέχη της ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ)που ήταν υπεύθυνα για τη διαχείριση των υπό εξέταση 
Δράσεων. 

Πραγματοποίηση Case Studies:  Θα πραγματοποιηθεί η σε βάθος ανάλυση των παραμέτρων της 
αξιολόγησης, με αριθμό μελετών περιπτώσεων (case studies) ανά δράση. Κάθε case study θα 
αφορά σε ένα έργο και θα έχει ως στόχο την ποιοτική ανάλυση των παραμέτρων της αξιολόγησης η 
οποία θα επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση των παραγόντων επιτυχίας/αποτυχίας, των κινήτρων 
συμμετοχής και των επιδράσεων των έργων στους συμμετέχοντες φορείς. Οι παράμετροι οι οποίες 
θα μελετηθούν με τη βοήθεια των case studies θα συμφωνηθούν από κοινού από τη ΓΓΕΚ (πρώην 
ΓΓΕΤ)και τον ανάδοχο. Ο αριθμός των case studies θα προταθεί στην προσφορά από τον ανάδοχο 
ανά δράση, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής των έργων και των φορέων που θα 
αναλυθούν, καθώς και τη μεθοδολογία πραγματοποίησης τους. Οι υποψήφιοι θα πρέπει στην 
πρόταση τους να τεκμηριώσουν τις επιλογές τους για τις οποίες και  αξιολογηθούν, ενώ κατά την 
φάση της υλοποίησης της μελέτης ο ανάδοχος και η ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ)θα επαναπροσδιορίσουν τον 
αριθμό βάσει των υπαρχόντων στοιχείων των φακέλων των έργων. 
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Η συλλογή των στοιχείων για τα case studies  θα πραγματοποιηθεί με επιτόπιες ή/και τηλεφωνικές 
συνεντεύξεις σε συνδυασμό με άλλους τρόπους που θα προταθούν από τον ανάδοχο. Στις 
περιπτώσεις συνεργασίας, τα case studies θα πρέπει να αποτυπώνουν όχι μόνο τις απόψεις των 
συντονιστών αλλά και τουλάχιστον ενός συμμετέχοντος φορέα. Για κάθε δράση θα σχεδιαστεί 
ξεχωριστό ερωτηματολόγιο και οδηγός case study.

Ανάλυση SWOT: Όλες οι μελέτες αποτίμησης Δράσεων καθώς και η μελέτη 9 η οποία θα αποτιμά 
το σύνολο των Δράσεων ΕΣΠΑ 2007 – 2013 (βλ. παρ. Α3.3.9) θα περιέχουν ανάλυση SWOTόπου θα 
καταγράφονται και θα σχολιάζονται με λεπτομέρεια όλα τα θετικά και αρνητικά σημεία που 
εντοπίστηκαν ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν από τη ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) αλλά και την πολιτική 
ηγεσία και να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα και τις προτάσεις για το σχεδιασμό των 
μελλοντικών Προκηρύξεων. 

Μεθοδολογικά εργαλεία: Ο Ανάδοχος θα συγκεντρώσει και θα προσδιορίσει στοιχεία με τη χρήση 
διεθνώς αναγνωρισμένων μεθοδολογικών εργαλείων όπως: key performance indicators, μελέτη 
κόστους – οφέλους, οικονομικοί και κοινωνικοί δείκτες, επιστημονικές επιστροφές, εμπορικός 
αντίκτυπος (commercial impact), κ.ά. Επίσης, θα προτείνει μεθοδολογίες και εργαλεία προκειμένου 
να αποτιμήσει καλύτερα τον πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο των Δράσεων. 

Α.4.1.2Μεθοδολογικές απαιτήσεις και προδιαγραφές ανά Ενότητα Αξιολόγησης

Για τις Ενότητες 1 έως 8:α) θα αποτιμηθεί το σύνολο των έργων τα οποία υλοποιήθηκαν εντός της 
καθεμιάς Δράσης, σύμφωνα με τις παραπάνω αναφερθείσες απαιτήσεις β) όσον αφορά τα case 
studies, θα επιλεχθεί, επίσης για όλες τις υπό αποτίμηση Δράσεις, αντιπροσωπευτικός αριθμός 
επιτυχημένων και μη επιτυχημένων έργων, όπως θα προσδιοριστεί σε συνεργασία με τη ΓΓΕΚ 
(πρώην ΓΓΕΤ) βάσει κριτηρίων. 

Για την Ενότητα 9, θα αποτιμηθούν συνολικά οι Δράσεις του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της παραγράφου Α.3.3.9

Για όλες τις Δράσεις, η αποτίμηση θα πραγματοποιηθεί βάσει προτεινόμενης μεθοδολογίας από 
τον διαγωνιζόμενο και η οποία θα αξιολογηθεί κατά την διαγωνιστική διαδικασία.

Α.4.2 Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης

Η ΠΡΟ / ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ)είναι υπεύθυνη για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
επιμέρους ενεργειών καθώς και του συνόλου του Έργου. 

Σε όλες τις φάσεις της προβλεπόμενης διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών - με απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Έρευνας &Καινοτομίας - ορίζεται και στελεχώνεται Επιτροπή Διενέργειας 
Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΑΠ), το πόρισμα της οποίας λειτουργεί ως εισήγηση στο Γενικό 
Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας.

Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξής του, αξιολογείται και 
παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) που ορίζεται για τον 
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σκοπό αυτό από την Αναθέτουσα Αρχή και δη την Αρμόδια Δ/νση Σχεδιασμού και 
Προγραμματισμού (ΠΡΟ) της ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ), στην ευθύνη της οποίας έγκειται η καλή εκτέλεση 
του ανατεθέντος έργου. Η Επιτροπή θα είναι αρμόδια για την συνεχή και αναλυτική 
παρακολούθηση των εργασιών του Αναδόχου, θα συνεργάζεται στενά με τον Ανάδοχο (όπου 
απαιτηθεί) και θα εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και 
Προγραμματισμού για την έγκριση και παραλαβή  των παραδοτέων του Αναδόχου και γενικότερα, 
την τμηματική και την οριστική παραλαβή του έργου. 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, η ΕΠΠ μπορεί να συστήνει κατά περίπτωση ομάδες εργασίας 
από στελέχη και εμπειρογνώμονες που θα παρακολουθούν σε μεγαλύτερο βάθος και θα ελέγχουν 
εργασίες ή παραδοτέα του Αναδόχου.

Η οριστική παραλαβή κάθε ενέργειας διενεργείται από την ΕΠΠ η οποία εξετάζει όλα τα 
παραδοτέα, παραστατικά και δικαιολογητικά με τα οποία θα πιστοποιείται:

• το εμπρόθεσμο ή μη της υλοποίησης της ενέργειας

• η συμμόρφωση του Αναδόχου με το φυσικό αντικείμενο και το περιεχόμενο του όπως αυτό 
εγκρίθηκε από τον εργοδότη.

Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου θα συνεργάζεται στενά με την Διεύθυνση Σχεδιασμού 
και Προγραμματισμού της ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) και την ΕΠΠ και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία 
διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και ελέγχου. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη 
διαδικασία παρακολούθησης και παραλαβής μπορούν να βρεθούν στο Κεφάλαιο 6 της 
Διακήρυξης.

A.4.3 Ομάδα Έργου 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συστήσει Ομάδα Έργου η οποία θα αποτελείται από: α) τον “Υπεύθυνο 
Έργου” ο οποίος φέρει τη συνολική ευθύνη υλοποίησης της σύμβασης και εκπροσωπεί τον 
Ανάδοχο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, β) τουλάχιστον δέκα (10) έμπειρα στελέχη, που θα 
συμμετάσχουν στην  υλοποίηση του έργου, και γ) τουλάχιστον έναν (1) εμπειρογνώμονα σε 
θέματα έρευνας και καινοτομίας που θα υποστηρίζει την υλοποίηση του έργου σε εξειδικευμένα 
θέματα. 

Επίσης, η Ομάδα Έργου οφείλει να συνεργαστεί στενά με την Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία 
θα συσταθεί από τη ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) για το συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης 
του Έργου (βλ. παράγραφο Α.2).

Α.4.4  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
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 Δύο (2) 6μηνιαίες Εκθέσεις Προόδου για κάθε Ενότητα Αξιολόγησης (σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή).

 Αναλυτικό Τεύχος Μελέτης Αποτίμησης ανά Ενότητα (&ηλεκτρονικά) σε πέντε (5) 
αντίγραφα, στην ελληνική και περίληψη (executivesummary) στην αγγλική γλώσσα. Στην 
περίπτωση που μια Ενότητα Αξιολόγησης  περιλαμβάνει περισσότερες της μιας Δράσεις, 
θα πρέπει να εμπεριέχεται ξεχωριστό τεύχος για κάθε Δράση.  

 Συμπληρωματικά προς τις απαιτήσεις που περιγράφηκαν παραπάνω, καθένα από τα 9 
τεύχη αποτίμησης Δράσεων θα περιλαμβάνει επίσης: α) κείμενο περίληψης 
αποτελεσμάτων της κάθε μελέτης (έως 10 σελίδες) β) κωδικοποιήσεις συμπερασμάτων, γ) 
συγκεκριμένες προτάσεις επίλυσης προβλημάτων, ως προς: γ.1) τις πολιτικές επιλογές της 
ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) για την ΕΤΑΚ γ.2) τον διαρθρωτικό τρόπο διαχείρισης των Δράσεων από 
την ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) και γ.3) τις επιθυμητές διορθωτικές κινήσεις για τις παραμέτρους 
και την στόχευση των μελλοντικών προκηρύξεων νέων δράσεων, με βάση τα 
αποτελέσματα της μελέτης, δ) την ανάλυση SWOT και ε) σχετικούς πίνακες, charts κλπ. 
γραφήματα.

Με βάση τις παραπάνω αναφερθείσες απαιτήσεις και αντικείμενα της Ενότητας Αξιολόγησης 9 (βλ. 
παράγραφο Α.3.3.9), βασικό τμήμα της θα είναι παραδοτέο τεύχος το οποίο θα περιέχει τη 
συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων. Επίσης θα πρέπει να προτείνονται 
συμπεράσματα  για την συνέχιση ή μη ή υπό ποιους όρους δράσεις ΕΤΑΚ που απευθύνονται στον 
παραγωγικό χώρο.

Ακόμη, η Ενότητα Αξιολόγησης 9 θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω επιμέρους παραδοτέα, όπως 
περιγράφονται στην παράγραφο Α.3.3.9 της Διακήρυξης:

 Αποτίμηση Συνόλου Δράσεων ΕΤΑΚ / ΕΣΠΑ 2007 – 2013 που υλοποίησε η ΓΓΕΚ (πρώην 
ΓΓΕΤ) και σχετική στατιστική ανάλυση

 Επίδραση των Δράσεων ΕΤΑΚ ΕΣΠΑ 2017-2013 στους ευεργετούμενους
 Αποτίμηση Διαχείρισης από τη ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ)
 Διερεύνηση και αξιοποίηση καλών πρακτικών ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο 

Δράσεων επιλεγμένων Εθνικών Συστημάτων διαχείρισης ΕΤΑΚ και των Προγραμμάτων – 
Πλαίσιο ΕΕ

 Προτάσεις για συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής ΕΤΑΚ προς τη ΓΓΕΚ(πρώην ΓΓΕΤ) αλλά και την 
πολιτική ηγεσία στα επίπεδα του θεσμικού / νομικού πλαισίου, όπου απαιτούνται σχετικές 
παρεμβάσεις, της ενσωμάτωσης ή μη των Δράσεων που αποτιμήθηκαν στην εθνική 
στρατηγική ΕΤΑΚ, των απαιτούμενων πόρων και - κυρίως - προτεραιοποίησης Δράσεων 
ΕΤΑΚ για την προετοιμασία των επόμενων προγραμματικών περιόδων.

 Κάθε Ενότητα Αξιολόγησης θα περιέχει για κάθε μία Δράση, πέραν του Τεύχους Μελέτης, 
παρουσίαση με την μορφή PowerPoint στην αγγλική και ελληνική γλώσσα (δύο ξεχωριστά 
powerpoint) για δημόσιες παρουσιάσεις & ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΚ (πρώην 
ΓΓΕΤ).

 Συνοπτικό Φυλλάδιο - ΣΥΝΟΨΗ (&ηλεκτρονικά): Δημιουργία φυλλαδίου 20 - 30 σελίδων με 
συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων σημείων και συμπερασμάτων της μελέτης στην 
ελληνική σε 100 αντίγραφα. Το ίδιο φυλλάδιο σε 100 επίσης αντίγραφα και στην αγγλική 
γλώσσα. 

 Βάση Δεδομένων που θα περιέχει τα δεδομένα, την τεκμηρίωση, το υποστηρικτικό υλικό, 
τις συσχετίσεις και τους δείκτες για το σύνολο των φορέων συμμετείχαν και έλαβαν 
χρηματοδότηση. Θα περιέχει επίσης τα πρωτογενή στοιχεία των ερωτηματολογίων με τις 
Συνεντεύξεις με τα επιλεγέντα στελέχη της κάθε Δράσης. Στη βάση δεδομένων θα 
καταγράφονται τα γενικά στοιχεία των φορέων που χρηματοδοτήθηκαν καθώς και το 
αντικείμενο που υλοποίησαν στην δράση που συμμετείχαν. Επίσης, θα είναι 
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καταχωρημένα όλα τα στοιχεία πάνω στα οποία τεκμηριώθηκαν τα συμπεράσματα στα 
οποία κατέληξε η μελέτη. Η βάση δεδομένων θα  δομηθεί με τρόπο και προδιαγραφές οι 
οποίες θα συμφωνηθούν κατά την φάση της υλοποίησης μεταξύ της ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) και 
του Αναδόχου, προκειμένου να καταστεί χρήσιμο εργαλείο πολιτικής της. Ανάλογα με τη 
Δράση, κατάθεση των πρωτογενών στοιχείων ή επίδειξη αυτών στα γραφεία της ΓΓΕΚ 
(πρώην ΓΓΕΤ). Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ)θα έχει πάντα 
δικαίωμα πρόσβασης στα συγκεκριμένα αρχεία του Αναδόχου. 

 Συμμετοχή του Αναδόχου σε ημερίδες που θα διοργανωθούν από την ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ)με 
στόχο την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, συμπερασμάτων και προτάσεων της 
μελέτης αποτίμησης. 

A.4.5 Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης, δύο (2) Ενδιάμεσες Εκθέσεις (6 
και 12 μήνες από την έναρξη της υλοποίησης) οι οποίες θα περιέχουν την πορεία υλοποίησης των 
Παραδοτέων ανά Ενότητα Αξιολόγησης που θα περιέχονται στη Σύμβαση. Αντίστοιχα, η Επιτροπή 
Παρακολούθησης οφείλει: α) να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή και β) να ενημερώνει τον 
Ανάδοχο για την αποδοχή της κάθε Έκθεσης.

Οι Ενδιάμεσες Εκθέσεις καθώς και η Τελική Έκθεση και τα Παραδοτέα πρέπει να υποβληθούν στη 
ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ), πριν την αντίστοιχη καταληκτική ημερομηνία. 

Α.4.6 Παρατάσεις 

Οι προθεσμίες υποβολής Ενδιάμεσων Εκθέσεων και ολοκληρωμένων Μελετών / Παραδοτέων 
μπορούν να παρατείνονται ύστερα από αίτηση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που υποβάλλεται στην Αναθέτουσα 
Αρχή (ΓΓΕΚ πρώην ΓΓΕΤ), τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους και εφόσον οι 
καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6.2.2. της 
παρούσας Διακήρυξης.

A.4.7 Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών  
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Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή στην συλλογή 
των απαραίτητων στοιχείων και δεδομένων και να παραδώσει το έργο (Ενδιάμεσες Εκθέσεις, 
Τελική Έκθεση, Μελέτες/Παραδοτέα) στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ 
πρώην ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 14-
18, Αθήνα 115 27.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ

Για συμβάσεις άνω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που 
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του 
ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». 
Το περιεχόμενο του αρχείου: α) ενσωματώθηκε στο παρακάτω κείμενο της παρούσας διακήρυξης 
και β) θα αναρτηθεί με τη μορφή XML για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου 
να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους.

file:///C:/Users/kaleridis.v/AppData/AppData/Local/AppData/Local/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JJ3AJABS/Promitheus%20ESPDint%C2%A0
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Επωνυμία φορέα:

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Τηλ.:

fax:

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να παραθέσουν λεπτομερώς την πρόταση τους για τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση των παραδοτέων του έργου και την επίτευξη των στόχων αυτού.

Από τις προτάσεις των υποψηφίων θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η κάλυψη όλων των 
απαιτήσεων των Κριτηρίων Ανάθεσης (βλ. παράγραφο 2.3 της Διακήρυξης), ως ακολούθως: 

Α) Μεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του έργου. 

Αναλύονται οι απαιτήσεις του έργου και των επιμέρους εργασιών αυτού και παρατίθεται η 
μεθοδολογία υλοποίησης του προσφέροντος.  

Στην περιγραφή θα πρέπει να αναπτυχθούν τουλάχιστον τα κάτωθι: 

Α.1)  Κατανόηση των στόχων, του αντικειμένου και των ειδικότερων απαιτήσεων της σύμβασης.

Αντίληψη του αντικειμένου και των στόχων του έργου σε συμφωνία με τους όρους και 
προδιαγραφές που παρουσιάζονται στο κείμενο της Διακήρυξης και του Παραρτήματος 1 αυτής.

Αρτιότητα και πληρότητα της πρότασης και βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων του Φυσικού 
Αντικειμένου. 

Ανάλυση των κρίσιμων παραγόντων και των ενδεχόμενων κινδύνων σε συνδυασμό με τον 
προτεινόμενο τρόπο αντιμετώπισής τους για την επιτυχή ολοκλήρωση της σύμβασης, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.

Α.2)  Πρόταση υλοποίησης και ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε πακέτα εργασίας και 
δραστηριότητες. Πληρότητα των παραδοτέων και της μεθοδολογικής προσέγγισης.

Σαφής πρόταση υλοποίησης. Μεθοδολογία και τρόπος εφαρμογής της τεχνογνωσίας και 
εξειδικευμένων εργαλείων για την υλοποίηση του έργου. Ανάλυση σε επιμέρους δραστηριότητες 
για την κάλυψη των απαιτήσεων και προδιαγραφών. Τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας 
προτεινόμενων μεθόδων για τη διασφάλιση της ποιότητας υλοποίησης.

Αναλυτική περιγραφή του τρόπου προσέγγισης του έργου από τον προσφέροντα. Ενσωμάτωση 
των ιδιαιτεροτήτων και τήρηση των προδιαγραφών ως προς το Φυσικό Αντικείμενο του έργου (βλ. 
Παράρτημα Ι της Διακήρυξης). 

Σαφής και αναλυτική ανάπτυξη μεθοδολογίας συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών και 
στοιχείων. Τεκμηρίωση και τρόπος εφαρμογής της τεχνογνωσίας του υποψήφιου αναδόχου και 
των μεθοδολογικών εργαλείων της Διακήρυξης (κεφάλαιο Α.4 του Παραρτήματος Ι). Μοντέλο 
επεξεργασίας (όπου εφαρμόζεται), παρουσίαση εργαλείων υποστήριξης και μεθοδολογία 
εξαγωγής συμπερασμάτων. 

ΑΔΑ: 6ΑΩΝ46ΜΤΛΡ-5ΓΖ



  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά στοιχεία της μεθοδολογίας είναι τα παρακάτω: σχεδιασμός & 
προετοιμασία έρευνας πεδίου, διεθνείς αντίστοιχες πρακτικές, σχεδιασμός δειγματοληψίας, 
σχεδιασμός ερωτηματολογίου, σχεδιασμός κριτηρίων για προσωπικές συνεντεύξεις, συλλογή, 
καταχώρηση, επεξεργασία & ανάλυση δεδομένων, δημιουργία Βάσης Δεδομένων, εξαγωγή 
ποσοτικών αποτελεσμάτων, nonresponseanalysis, βάση για ανάλυση SWOT, αριθμός και 
μεθοδολογία επιλογής casestudies, εξαγωγή ποιοτικών συμπερασμάτων.

Αναμενόμενη αποτελεσματικότητα προτεινόμενων μεθόδων για την κάλυψη των απαιτήσεων της 
διακήρυξης και για τη διασφάλιση της ποιότητας τόσο της υλοποίησης του έργου όσο και της 
συνάφειας των στατιστικών στοιχείων με τα συμπεράσματα που θα προκύψουν. 

Σύνδεση των συμπερασμάτων με συγκεκριμένες προτάσεις που αναμένεται να αξιοποιηθούν: α) 
για τη συνέχεια της εθνικής πολιτικής Έρευνας & Καινοτομίας, β) το σχεδιασμό των επόμενων 
Προγραμματικών περιόδων και γ) τον προγραμματισμό και, γενικότερα, τη διαχείριση εκ μέρους 
της ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ). 

Ορθολογική ανάλυση και σχεδιασμός υλοποίησης Φάσεων και Παραδοτέων (κατ’ ελάχιστον, τα 
ζητούμενα στην παράγραφο Α.4.4 του Παραρτήματος Ι). Σύνδεση Παραδοτέων με τις, 
προβλεπόμενες στα Πακέτα Εργασίας, εργασίες και δραστηριότητες. 

Συνολικά και σύμφωνα με τα παραπάνω, η πρόταση θα πρέπει να  περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία 
για την κάλυψη των απαιτήσεων / στόχων / αντικειμένων που περιγράφονται: α) στην παράγραφο 
Α.3.4 του Παραρτήματος Ι (για κάθε μια από τις οκτώ (8) Ενότητες Εργασίας που έχουν αντικείμενο 
μεμονωμένες  Δράσεις) και β) στη παράγραφο Α.3.3.9 του Παραρτήματος Ι αναφορικά με τη 
συνολική αποτίμηση των Δράσεων ΕΤΑΚ 2007 – 2013.

Α.3) Χρονοπρογραμματισμός επιμέρους εργασιών.

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου (φάσεις / πακέτα εργασίας (όπου απαιτούνται) 
/ Παραδοτέα) σε αντιστοιχία με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Παράθεση συγκεκριμένου 
χρονοπρογραμματισμού υλοποίησης όλων των επιμέρους απαιτουμένων ενεργειών με έμφαση 
στην εκτίμηση της διάρκειας και των χρονικών περιορισμών (χρονικές αλληλουχίες) των επιμέρους 
εργασιών για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Τεκμηρίωση και ρεαλιστικότητα του 
προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Σύμβασης, των Πακέτων Εργασίας και των 
Παραδοτέων.

Β) Οργάνωση και Διοίκηση έργου σε συνδυασμό με την ομάδα έργου. 

Παρουσιάζεται η μεθοδολογία οργάνωσης και διοίκησης του έργου με κύριο σημείο τη σύνδεσή 
της με την Ομάδα  Έργου, με βάση τις απαιτήσεις που τίθενται από τη Διακήρυξη.

Β.1) Δομή και Οργάνωση έργου / Ομάδα έργου

Παρουσίαση σχήματος Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου- Παρουσίαση της Δομής της Ομάδας 
Έργου και κατανομή των επιμέρους ρόλων και αρμοδιοτήτων / καθηκόντων στα μέλη της Ομάδας 
Έργου με στόχο την καλύτερη δυνατή εφαρμογή της μεθοδολογίας για την υλοποίηση του έργου, 
την αξιοποίηση της εμπειρίας των μελών της Ομάδας και την κάλυψη κατ’ ελάχιστον των 
απαιτήσεων του έργου.

Σαφήνεια, ρεαλιστικότητα και αποτελεσματικότητα κατανομής των επιμέρους ρόλων και 
αρμοδιοτήτων / καθηκόντων της Ομάδας Έργου. .
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Παρουσίαση του προτεινόμενου συστήματος επικοινωνίας και συνεργασίας με την Αναθέτουσα 
Αρχή και τους λοιπούς εμπλεκομένους.. 

Τέλος, οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να παρουσιάσουν οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο 
τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά τους και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται 
στην παρούσα Διακήρυξη αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΡΟΣ:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Καινοτομίας
Διεύθυνση Σχεδιασμού και 
Προγραμματισμού Πολιτικών και 
Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας / 
Τμήμα Β’ Αποτίμησης & Στατιστικής 
Επεξεργασίας Πολιτικής Έρευνας & 
Καινοτομίας

Επωνυμία φορέα:

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Τηλ.:

Fax:

Το έργο «Αποτίμηση Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας ΕΣΠΑ 2007 – 2013 της 
ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ)», όπως το περιεχόμενο αυτού  αναλύεται στην Διακήρυξη δύναται 
να εκτελεσθεί από τον φορέα μας στη τιμή των :   
(ολογράφως)....................................................... (................)€.  
Πλέον ΦΠΑ (ολογράφως)................................... (................)€.

Ημερομηνία  …………….

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

      Υπογραφή 

    (σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................(Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος 
……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα).................................
(Πλήρης διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας(πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ) …………… Οδός …………. Αριθμός 
……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών(πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ)
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της  
(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο 
του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν 
περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας (καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών: ……………., ισχύς προσφορών έως:……………………………….).

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις

{σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω εταιρίας.} ή {σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των 
εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για καθεμιά από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………. (Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).   

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι 
το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το 
οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................(Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος 
……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα).................................
(Πλήρης διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας(πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ) …………… Οδός …………. 
Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών(πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ)
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},

και μέχρι του ποσού των ευρώ (έως 40 % του συμβατικού τιμήματος), για την προκαταβολή της σύμβασης με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής 
αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) 
………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας (καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών: …………….).

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από την προκαταβολή του ανωτέρω 
διαγωνισμού απορρέουσες υποχρεώσεις

{σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω εταιρίας.} ή {σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των 
εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για καθεμιά από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε 
να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση, με την συμπλήρωση του χρόνου 
ισχύος της σύμβασης (αρχικής και τυχόν τροποποιήσεων).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το 
οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................(Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος 
……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα).................................
(Πλήρης διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας(πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ) …………… Οδός …………. Αριθμός 
……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών(πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ)
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που 
αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με 
αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό 
συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με 
αριθμό................... Διακήρυξή σας (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: …………….).
.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση, με την συμπλήρωση του χρόνου ισχύος 
της σύμβασης (αρχικής και τυχόν τροποποιήσεων).

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το 
οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΑΔΑ: 6ΑΩΝ46ΜΤΛΡ-5ΓΖ



  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 14-18

Ταχ. Κώδικας : 115 27

Τηλέφωνο :2131300 118

Υπηρεσία: Αποτίμηση Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας 
ΕΣΠΑ 2007 – 2013 της ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ)

Συμβατική αμοιβή:……............€ (χωρίς ΦΠΑ)

Ημ/νία…….....

Αρ. Πρωτ……………

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Αποτίμηση Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας ΕΣΠΑ 2007 – 2013 της ΓΓΕΚ (πρώην 
ΓΓΕΤ)»,ποσού ………..........€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και …………….......... € (με 24% Φ.Π.Α.)

Στην Αθήνα σήμερα την ..……...  του μηνός  ..……...  του έτους ..……...  ημέρα ..……..., οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι:
1. Ο Αθανάσιος Κυριαζής, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΓΓΕΚ πρώην ΓΓΕΤ), που εδρεύει στην Αθήνα, Μεσογείων 14-18, η οποία θα 
ονομάζεται στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 

2. Ο  ...............................................  με Α.Δ.Τ. ………………. ,νόμιμος εκπρόσωπος της 
εταιρείας .............................................................................., με έδρα την ..……..., οδός …………………… 
αρ.. … Τ.Κ. ……………………,τηλέφωνο ……………………..., FAX ………………….….., e-
mail : …………..@.................. ,
η οποία θα ονομάζεται στο εξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

Έχοντας υπόψη:
i) τις διατάξεις του Ν.4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ147/Α/08-08-2016),
ii) την με αρ. πρ. ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ 6288/1853/Α2/28-11-2017 απόφαση Ένταξης της Πράξης 

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORINGMECHANISM) ΤΗΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ RIS3- ΣΥΛΛΟΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ» στο  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 
2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5008067 και εγγεγραμμένο στην ΣΑ Ε1191 με αριθ. 2020ΣΕ11910026,

iii) τους όρους της με Αρ. Πρωτ. ……………………………… Προκήρυξης σχετικά με την υπογραφή της 
σύμβασης ανάθεσης παροχής της υπ’ όψη υπηρεσίας,

iv) το από ……………. Πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο ως υποψήφιος 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ προτάθηκε η εταιρεία ………………………………………………. και το οποίο εγκρίθηκε από 
το Γενικό Γραμματέα,

v) την με αρ. πρωτ. …………………………….  απόφαση του Γενικού Γραμματέως, με την οποία 
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η παροχή της υπηρεσίας στον 
ΑΝΑΔΟΧΟ …………………………….
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συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλομένους Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας(ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ), 
αναθέτει στον δεύτερο αντισυμβαλλόμενο, εταιρεία ................................................. (ΑΝΑΔΟΧΟΣ), 
την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Αποτίμηση Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας ΕΣΠΑ 2007 – 
2013 της ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ)», ο δε δεύτερος αντισυμβαλλόμενος αποδέχεται την παροχή της 
υπηρεσίας αυτής.

Οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης είναι οι παρακάτω:

Άρθρο 1
Αντικείμενο της Σύμβασης

1. Η σύμβαση αφορά το υποέργο 07 της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORINGMECHANISM) ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ RIS3- ΣΥΛΛΟΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ», η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-
2020», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 6288/1853/A2/28-11-2017 της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και 
έχει λάβει κωδικό MIS 5008067.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει για τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ ή 
Αναθέτουσα Αρχή, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ πρώην ΓΓΕΤ) το 
έργο «Αποτίμηση Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας ΕΣΠΑ 2007 – 2013 της (ΓΓΕΚ πρώην 
ΓΓΕΤ)» (εν συνεχεία καλούμενο χάριν συντομίας «το έργο»), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην με αρ. πρωτ. ……………………………………. Διακήρυξη και σε άπαντα τα Παραρτήματα 
αυτής, στην σχετική τεχνική και οικονομική προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και στα επόμενα 
άρθρα της παρούσας τα οποία άπαντα δεσμεύουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ.

2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να παραδώσει εις τριπλούν και σε ψηφιακή μορφή όλα τα 
παραδοτέα του.

3. Με την υπογραφή της παρούσας αρχίζουν οι προθεσμίες της σύμβασης, αν δεν ορίζεται 
διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης. 

4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη αρμόδια  Υπηρεσία, την 
αλλαγή της έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι 
κοινοποιήσεις των εγγράφων της Υπηρεσίας στην παραπάνω αναφερθείσα έδρα.

Άρθρο 2
Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης

1. Η διοίκηση της σύμβασης και η παρακολούθηση της υλοποίησής της ασκούνται από την 
αρμόδια Υπηρεσία της ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) και αποσκοπεί στην προσήκουσα εκτέλεση των 
όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από τον ΑΝΑΔΟΧΟ καθώς και 
στην παροχή της υπηρεσίας κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

2. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της αρμόδιας Υπηρεσίας είναι ιδίως:
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α) η διαρκής παρακολούθηση της σύμβασης και η μέριμνα για τη συμμόρφωση του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
β) η χορήγηση οδηγιών προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του.

3. Στο πλαίσιο της διαδικασίας παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, θα 
συγκροτηθεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), σύμφωνα με την 
παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η οποία θα εισηγείται στο 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας) για όλα τα 
ζητήματα που αφορούν στην εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 
του ν.4412/2016. 

4. Η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης δεν αίρει, ούτε μειώνει τις νόμιμες και 
συμβατικές ευθύνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Άρθρο 3
Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα 

1. Ως ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορίζεται η ………………..
2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης (18 μήνες) δε δύναται να παραταθεί παρά μόνο στην 

περίπτωση παράτασης της προγραμματικής περιόδου, της Πράξης και του έργου ή / και 
κατόπιν αποφάσεως της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικειμένου 
και του συνολικού συμβατικού τιμήματος αυτής.

3. Η υλοποίηση των παραδοτέων, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης - η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης – θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί κατά την ως άνω ημερομηνία λήξης της σύμβασης.
Ειδικά, οι δύο (2) ενδιάμεσες Εκθέσεις Προόδου ανά Ενότητα Αξιολόγησης θα πρέπει να 
έχουν υποβληθεί στη ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ)πριν τις ημερομηνίες συμπλήρωσης του 6ου και του 
12ου μήνα υλοποίησης. 

4. Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ), ύστερα από 
αίτηση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη 
λήξη τους, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί τις εκάστοτε ισχύουσες υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας 
που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016. 
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2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας σύμβασης. Περαιτέρω 
λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, στον τρόπο εκτέλεσης της 
παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωμής περιγράφονται στην παρούσα και στη 
Διακήρυξη, συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων της, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 5
Ποινικές ρήτρες

3. Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παραβιάζει με υπαιτιότητά του τη συνολική προθεσμία της σύμβασης, 
επιβάλλονται εις βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη απόφαση της ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ). 

4. Πιο συγκεκριμένα:
1) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης διάρκειας της σύμβασης ή τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική 
Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου» της Διακήρυξης - η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης-, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

2) για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.

3) ποινικές ρήτρες επιβάλλονται για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών σύμφωνα με τα 
προηγούμενα και είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και 
με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

5. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 
αναδόχου.

6. Η επιβολή ποινικών ρητρών δε στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο. 

Άρθρο 6
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

1. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 7
Καταβολή της αμοιβής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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1. Η συμβατική αμοιβή της παροχής της υπηρεσίας σύμφωνα με την οικονομική προσφορά 
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας, και το 
ποσοστό 24% του ΦΠΑ επί της αμοιβής ανέρχεται στο ποσό των …………………. ευρώ και 
αναλύεται ως ακολούθως:

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α.)

Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (με Φ.Π.Α.)

2. Η πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους, 
κατ’ επιλογήν του ιδίου με σχετική Δήλωση στον υπο-φάκελο της οικονομικής προσφοράς 
που θα υποβάλει:

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 25 % της συμβατικής αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, η οποία θα καλύπτει τη διαφορά 
μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης 
προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. 
της παρούσας, καθώς και με τμηματική πληρωμή των παραδοτέων των δύο (2) 
Ενδιάμεσων Εκθέσεων (όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης – 
παρ. Α.4.4), μετά την παραλαβή εκάστου παραδοτέου, τη σύνταξη των αντίστοιχων 
πρωτοκόλλων παραλαβής και την έκδοση των αντίστοιχων νόμιμων παραστατικών από τον 
Ανάδοχο, σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα: 

o 15% του τελικού συμβατικού τιμήματος, με την παράδοση της 1ης Εξαμηνιαίας 
Έκθεσης Προόδου ανά Ενότητα Αξιολόγησης

o 30% του τελικού συμβατικού τιμήματος, με την παράδοση της 2ης Εξαμηνιαίας 
Έκθεσης Προόδου ανά Ενότητα Αξιολόγησης και

o 30% του τελικού συμβατικού τιμήματος, με την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος 
επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από 
την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον 
υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων 
γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης 
της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει 
σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονταιαπό τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού, που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
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4. Τον ΑΝΑΔΟΧΟ βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις επί της αμοιβής του, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

 κράτηση 0,07 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 44, Ν.4605/2019 όπως 
ισχύει), 

 κράτηση 0,02 % υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
Φ.Π.Α., της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. ΖΤΟ ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.4412/2016, 

 κράτηση 0,6 %η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν.4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

Άρθρο 8
Υπεργολαβία 

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση 
των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 
αίρει την ευθύνη του κυρίου ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο κύριος ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα 
αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 
ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από 
νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία. 
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3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 
μέσα της παραγράφου2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) 
οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή 
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

4. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 
5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις/έκπτωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό 
με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και 
τροποποιήθηκαν. 

2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τους κανόνες 
της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου 
της παροχής του. 

3. Ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης, που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, 
αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του 
εργοδότη, αποκαθιστώνται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ με δικές του δαπάνες. 

4. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν 
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
αρμόδιας Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν 
υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας 
προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) 
ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, 
κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της 
ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, 
επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων: α) η κύρωση της ολικής κατάπτωσης 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης και β) η είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που 
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χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον 
ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. 

Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες της σύμβασης παρασχεθούν μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος 
του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες 
δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Σε κάθε 
περίπτωση, η επιβολή ποινικών ρητρών δε στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

Άρθρο 10
Έγκριση της παρασχεθείσας υπηρεσίας - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την, αναφερθείσα στο 
Άρθρο 2, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), που συγκροτείται σύμφωνα 
με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να 
παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΕΠΠΕ εισηγείται στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο (Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας): α) είτε την παραλαβή των 
σχετικών υπηρεσιών και παραδοτέων, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης με 
επόμενη έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε την παραλαβή με 
παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 6.3.3 και 6.3.4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

3. Στην περίπτωση που η ΕΠΠΕ κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της παρούσας σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες.

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου υποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα 
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

5. Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες και παραδοτέα, με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220. 

6. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο 
παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι 
η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
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7. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από την Επιτροπή Τελικής 
Παραλαβής Έργου (ΕΤΠΕ) που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, 
στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ΕΠΠΕ της 
παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές 
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής (ΕΠΠΕ), δεν λαμβάνεται 
υπόψη.

8. Το προϊόν της εργασίας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ αποτελεί ιδιοκτησία του εργοδότη.

Άρθρο 11
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ για την καλή, εμπρόθεσμη χρονικά και εν γένει προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της παρούσας σύμβασης απαιτείται να καταθέσει – το αργότερο, κατά την υπογραφή της 
παρούσας σύμβασης - στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚπρώην ΓΓΕΤ) την 
«Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης», με αριθμό …………………………….. 
της Τράπεζας …………………. ύψους …………………………… ΕΥΡΩ (€ ……………..), ισόποση προς το 5% της 
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, η οποία θα επιστραφεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την έγκριση-
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το 
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας, και 
όπου ρητώς προβλέπεται στη Διακήρυξη και στο Ν. 4412/2016.

Άρθρο 12
Καταγγελία Σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 13
Εμπιστευτικότητα - Εχεμύθεια

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις, σχετικά με το έργο, χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Εξαιρείται η αναφορά 
εκτέλεσης του Έργου στην εμπειρία του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα 
Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις, καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, 
όπως και όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς 
εκπληρώσεώς του κατά την υλοποίηση του έργου. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ 
αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που 
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την 
ευκαιρία της υλοποίησης του έργου και αφορούν σε τεχνικά, ή εμπορικά ζητήματα, ή μεθόδους 
υλοποίησης του έργου, ή του Αναδόχου.

Άρθρο 14
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.4. (Απόρριψη 
παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους 
γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 
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επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του 
άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή 
της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση 
άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 
κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο 
αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

Άρθρο 15
Επίλυση διαφορών

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία, 
που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, θα 
επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 205 και 205Α του ν. 4412/2016.

Άρθρο 16
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Με σκοπό την εκτέλεση των συμβάσεων της με τους ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ της, η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί 
και επεξεργάζεται αρχείο με δεδομένα των ΑΝΑΔΟΧΩΝ και των στελεχών που απασχολούνται στο 
έργο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με την παρούσα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ότι τα στοιχεία του 
θα τύχουν επεξεργασίας και θα καταχωρηθούν στο αρχείο της αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 17
Ακροτελεύτιο

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους ανωτέρω 
συμβαλλόμενους, σε ……………. (…) γνήσια, όμοια, πρωτότυπα και λαμβάνει η μεν Υπηρεσία.….. (…), 
ο δε ΑΝΑΔΟΧΟΣ …... (….) από τα υπογεγραμμένα αντίτυπα.  

ΓΙΑ TON ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
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