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1. Ελάχιστες προϋποθέσεις Συµµετοχής 
 

Ως ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής µιας πρότασης στην διαδικασία αξιολόγησης 

θεωρούνται: 

i. Η κάλυψη των προϋποθέσεων επιλεξιµότητας των επιχειρήσεων όπως αυτές ορίζονται 

στο κεφ. 2 του Οδηγού Υποβολής της ∆ράσης. 

ii. Η δυνατότητα κάλυψης του 25% τουλάχιστον του συνολικού προϋπολογισµού της 

επενδυτικής πρότασης µέσω της διάθεσης ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης. 

 

1.1. Εξέταση δυνατότητας κάλυψης Ίδιας Συµµετοχής 
 

Η δυνατότητα κάλυψης του 50% τουλάχιστον της ιδιωτικής δαπάνης στην επένδυση (όπως 

αυτή αναλύεται στο κεφ. 7 του Οδηγού Υποβολής) µέσω της διάθεσης ιδίων κεφαλαίων της 

επιχείρησης ορίζεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής. 

Συνέπεια του παραπάνω ορισµού, οι υποβληθείσες προτάσεις εξετάζονται πρωταρχικά ως προς 

την δυνατότητα να εξασφαλίσουν τα απαιτούµενα κεφάλαια για την κάλυψη της ιδίας 

συµµετοχής της στην επένδυση.  

Η δυνατότητα εξασφάλισης και διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων πρέπει να τεκµηριώνεται από την 

ύπαρξη ρευστών διαθεσίµων των µετόχων ή εταίρων ή χρεογράφων  ή τίτλων ή και άλλου 

είδους περιουσιακών στοιχείων που είναι άµεσα ρευστοποιήσιµα στα χρονικά πλαίσια 

υλοποίησης της επένδυσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Οδηγό Υποβολής της ∆ράσης. 

Στις περιπτώσεις υφισταµένων επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι η κάλυψη του 50% τουλάχιστον 

της ιδιωτικής δαπάνης θα προέλθει από έκτακτα φορολογηθέντα αποθεµατικά θα πρέπει να 

αποδεικνύεται η ύπαρξη των λειτουργικών αυτών κεφαλαίων και η δυνατότητα διάθεσης τους 

µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. 

Η µη ικανοποίηση της ως άνω οριζόµενης ελάχιστης προϋπόθεσης συµµετοχής αποτελεί 

κριτήριο αποκλεισµού της πρότασης περαιτέρω από την διαδικασία αξιολόγησης. 

Οι προτάσεις των επιλέξιµων επιχειρήσεων που ικανοποιούν συνολικά τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις συµµετοχής προωθούνται περαιτέρω στην διαδικασία αξιολόγησης και εξετάζονται 

βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους. 
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2. Κριτήρια Αξιολόγησης 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Κωδ. Τίτλος Κριτηρίου Σχετική 
Βαρύτητα 

Κ1 Υφιστάµενη κατάσταση της επιχείρησης – ωριµότητα για την 
υλοποίηση της επένδυσης 15% 

Κ2 Ρεαλισµός και αξιοπιστία µεθοδολογίας υλοποίησης και κόστους του 
επενδυτικού σχεδίου 15% 

Κ3 Κάλυψη Ιδιωτικής ∆απάνης 15% 

Κ4 Τεχνολογικά χαρακτηριστικά της επένδυσης 15% 

Κ5 Εύρος και αξιοπιστία των παρεχόµενων υπηρεσιών 25% 

Κ6 Σκοπιµότητα – βιωσιµότητα του επενδυτικού σχεδίου 15% 
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3. Εξειδίκευση Κριτηρίων Αξιολόγησης – Αναλυτικές 
Οδηγίες 

 
3.1. Υφιστάµενη κατάσταση της επιχείρησης – ωριµότητα για 

την υλοποίηση της επένδυσης 
 

Με βάση το συγκεκριµένο κριτήριο, αξιολογείται η υφιστάµενη εξειδίκευση, ωριµότητα και 

δυνατότητα της επιχείρησης να διαχειριστεί επιτυχώς τη διαδικασία υλοποίησης του έργου.  

 

Σε περίπτωση νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων, η αξιολόγηση αφορά επιπλέον και τους κατά 

περίπτωση εταίρους – µετόχους (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) του επενδυτικού φορέα.  

 

Σε περίπτωση υπό σύσταση επιχειρήσεων, η αξιολόγηση αφορά αφενός τους µελλοντικούς 

εταίρους-µετόχους (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα), αφετέρου την προτεινόµενη στελέχωση, 

οργανωτική και διοικητική δοµή του υπό σύσταση σχήµατος 

 

Ειδικότερα, µε βάση το συγκεκριµένο κριτήριο εξετάζονται: 

 Τα οικονοµικά µεγέθη εν γένει και τα αποτελέσµατα της επιχείρησης κατά την τελευταία 

τριετία (ή κατά το αντίστοιχο διάστηµα λειτουργίας της, σε περίπτωση που αυτό είναι 

µικρότερο της τριετίας), σε σχέση µε το ύψος της επένδυσης. 

 Η γενικότερη επιχειρηµατική εµπειρία του φορέα της επένδυσης, η υφιστάµενη 

επιχειρηµατική του δραστηριότητα και η συνάφεια αυτών µε το προτεινόµενο επενδυτικό 

σχέδιο. 

 Η στελέχωση και η οργανωτική δοµή του φορέα της επένδυσης, η ύπαρξη κατάλληλης 

διοικητικής δοµής και ο βαθµός συµβατότητας του µεγέθους της προτεινόµενης λύσης 

µε την παρούσα οργανωτική δοµή της επιχείρησης. 

 Η ετοιµότητα και ωριµότητα της επιχείρησης για την αποτελεσµατική ενσωµάτωση ή 

αξιοποίηση των νέων υπηρεσιών που θα προκύψουν στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης. 

 

3.2. Ρεαλισµός και αξιοπιστία µεθοδολογίας υλοποίησης και 
κόστους του επενδυτικού σχεδίου 

 

Με βάση το συγκεκριµένο κριτήριο αξιολογείται η αξιοπιστία της προτεινόµενης µεθοδολογίας 

και του αντίστοιχου χρονοδιαγράµµατος, σε σχέση µε το µέγεθος και την πολυπλοκότητα του 

επενδυτικού σχεδίου. Ειδικότερα, µε βάση το συγκεκριµένο κριτήριο εξετάζεται: 
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 Η οργάνωση των εργασιών, 

 Η ρεαλιστική εκτίµηση του χρονοδιαγράµµατος σε σχέση µε την προτεινόµενη 

οργάνωση των εργασιών. 

 Η ύπαρξη σαφώς προσδιορισµένων και άρτια οργανωµένων ποσοτικών στοιχείων 

φυσικού αντικειµένου στην πρόταση, 

 Η ορθολογική κοστολόγηση των µερών του επενδυτικού σχεδίου. 

 

3.3. Ποσοστό ίδιας συµµετοχής της επιχείρησης στη 
χρηµατοδότηση της ιδιωτικής δαπάνης 

 

Για την βαθµολόγηση του κριτηρίου εξετάζεται το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής στο κόστος 

της επένδυσης και η δυνατότητα χρηµατοδότησης µέρους της ιδιωτικής συµµετοχής στο κόστος 

της επένδυσης µέσω επενδυτικού δανείου και η προσκόµιση σχετικού θετικού ενδιαφέροντος 

της χρηµατοδοτούσας τράπεζας ή του χρηµατοδοτικού οργανισµού. 

Συγκεκριµένα: 

 Παρέχονται δέκα (10)  βαθµοί όταν το ποσοστό συµµετοχής της ίδιας συµµετοχής στο 

κόστος της επένδυσης είναι ίσο µε το 50% αυτού. 

 Παρέχονται οκτώ (8)  βαθµοί όταν το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής στο κόστος της 

επένδυσης είναι ίσο ή µεγαλύτερο του 40% και µικρότερο του 50% και τεκµηριώνεται 

επαρκώς η δυνατότητα χρηµατοδότησης του υπολοίπου µέσω επενδυτικού δανείου. 

 Παρέχονται έξι (6)  βαθµοί όταν το ποσοστό συµµετοχής της ίδιας συµµετοχής στο 

κόστος της επένδυσης είναι ίσο ή µεγαλύτερο του 30% και µικρότερο του 40% και 

τεκµηριώνεται επαρκώς η δυνατότητα χρηµατοδότησης του υπολοίπου µέσω 

επενδυτικού δανείου. 

 Παρέχονται τέσσερεις (4)  βαθµοί όταν το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής στο κόστος 

της επένδυσης είναι ίσο ή µεγαλύτερο του 25% και µικρότερο του  30% και 

τεκµηριώνεται επαρκώς η δυνατότητα χρηµατοδότησης του υπολοίπου µέσω 

επενδυτικού δανείου. 

 Παρέχονται δύο (2)  βαθµοί όταν το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής στο κόστος της 

επένδυσης είναι ίσο ή µεγαλύτερο του 25% και µικρότερο του  50% και δεν 

τεκµηριώνεται επαρκώς η δυνατότητα χρηµατοδότησης του υπολοίπου µέσω 

επενδυτικού δανείου. 
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3.4. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά της επένδυσης 
 

Με βάση το συγκεκριµένο κριτήριο αξιολογείται η επάρκεια και η επεκτασιµότητα των 

προτεινόµενων τεχνολογιών για την παροχή των προτεινόµενων υπηρεσιών. Επισηµαίνεται ότι 

κρίσιµης σηµασίας στοιχεία για την αξιολόγηση της πρότασης µε βάση το συγκεκριµένο κριτήριο 

θα ληφθούν από τις συνηµµένες προσφορές των δυνητικών προµηθευτών της επιχείρησης. 

Επίσης, θα ληφθεί υπόψη η υπάρχουσα τεχνογνωσία της εταιρείας και η δυνατότητα 

αξιοποίησης αυτής στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου. Για τον σκοπό αυτό, οι 

δυνητικοί φορείς της επένδυσης καλούνται να µεριµνήσουν για την καλύτερη δυνατή 

τεκµηρίωση της πρότασής τους και των προσφορών που θα συνοδεύουν το επιχειρηµατικό τους 

σχέδιο, αναφορικά µε τα παρακάτω στοιχεία: 

 Τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές / δυνατότητες των προτεινόµενων 

συστηµάτων – εξοπλισµού. Ειδικότερα δε, η επάρκεια και η αξιοπιστία των 

προτεινόµενων συστηµάτων για την υλοποίηση των προτεινόµενων υπηρεσιών. 

 Η υιοθέτηση καινοτόµων τεχνολογικά λύσεων στην υλοποίηση των υπηρεσιών που 

περιλαµβάνονται στο επιχειρηµατικό σχέδιο. 

 Αξιοπιστία και ικανότητα των προµηθευτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, 

όπως κατά περίπτωση µπορεί να εξαχθεί π.χ. από το εύρος αντίστοιχων εγκαταστάσεων 

του ίδιου προµηθευτή ή των στελεχών του στο παρελθόν, την ύπαρξη τυχόν συµφωνίας 

επιπέδου υπηρεσιών (SLA), κλπ. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τους προµηθευτές των 

βασικών λύσεων, η εµπειρία των προµηθευτών στην υλοποίηση έργων συναφών µε 

«Συστήµατα και Υπηρεσίες Ευφυών Μεταφορών» (Intelligent Transport Systems & 

Services). 

 Η υποστήριξη / εγγύηση που παρέχει ο κατασκευαστής των προτεινόµενων 

συστηµάτων. 

 Η επεκτασιµότητα των προτεινόµενων συστηµάτων για την κάλυψη προβλέψιµων 

µελλοντικών αναγκών. 

 Η δυνατότητα διασύνδεσης των προτεινόµενων συστηµάτων µε άλλα πληροφοριακά 

συστήµατα. 

 

3.5. Εύρος και αξιοπιστία των παρεχόµενων υπηρεσιών 
  

Με βάση το συγκεκριµένο κριτήριο αξιολογείται το αποτέλεσµα της επενδυτικής προσπάθειας 

για την οποία ζητείται συγχρηµατοδότηση µέσω της ∆ράσης. Ειδικότερα, µε βάση το 

συγκεκριµένο κριτήριο εξετάζεται: 
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 Ο καινοτόµος χαρακτήρας των υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν, 

 Η λειτουργικότητα των υπηρεσιών και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους από τους 

δυνητικούς χρήστες. 

 Ο βαθµός κάλυψης των αναφερόµενων στον Οδηγό Υποβολής υπηρεσιών, το εύρος και 

η συµπληρωµατικότητα του συνόλου των υπηρεσιών που θα υλοποιηθούν. 

 Το εύρος και τα χαρακτηριστικά των δυνητικών οµάδων χρηστών των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. 

 Άλλες πιθανές ωφέλειες για τον πολίτη ή ενδεχόµενα παράπλευρα οφέλη που 

προκύπτουν σε σχέση µε το κοινωνικό συµφέρον (π.χ. περιβαλλοντικά οφέλη). 

 

3.6. Σκοπιµότητα – βιωσιµότητα του επενδυτικού σχεδίου 
 

Με βάση το συγκεκριµένο κριτήριο αξιολογείται η δυνατότητα εµπορικής αξιοποίησης της 

επένδυσης. Ειδικότερα, µε βάση το συγκεκριµένο κριτήριο, εξετάζεται ο δείκτης NPV, σύµφωνα 

µε παραδοχές δαπανών και εισροών που θα θέσει και θα τεκµηριώσει ο φορέας της επένδυσης, 

για µία περίοδο τουλάχιστον 5 ετών µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. 

 

Ο δείκτης αυτός θα εξετασθεί όχι µόνο ως προς την απόλυτη τιµή του, αλλά κυρίως ως προς το 

κατά πόσον η ανάλυση που οδηγεί στον υπολογισµό του είναι βασισµένη σε ρεαλιστικές 

υποθέσεις και λαµβάνει υπ’ όψιν τους βασικότερους παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν τη 

βιωσιµότητα της επένδυσης. 

 

Στα πλαίσια του συγκεκριµένου κριτηρίου, επίσης, αξιολογείται και η µεθοδολογία προώθησης 

και προβολής της επιχορηγούµενης υπηρεσίας τόσο στις οµάδες του ευρέος κοινού στις οποίες 

απευθύνεται, όσο και σε υποψήφιους αγοραστές της συνολικής υπηρεσίας, εάν στο 

επιχειρηµατικό σχέδιο προβλέπεται τέτοια αξιοποίηση της υπηρεσίας. 
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4. Κλίµακα Βαθµολόγησης ανά κριτήριο 
 
Κάθε κριτήριο, πλην του Κ 3,  βαθµολογείται και τεκµηριώνεται σχετικά κατά τη φάση εξέτασης 

του επιχειρηµατικού σχεδίου. Η βαθµολόγηση κάθε κριτηρίου θα γίνεται µε βάση την παρακάτω 

αντιστοιχία: 

 

Επίπεδο 
αξιολόγησης 
κριτηρίου 

Επεξήγηση 
Βαθµός  

(β) 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ 
Καλύπτονται πλήρως όλες οι επιµέρους πτυχές 
του κριτηρίου και το γενικό επίπεδο των 
στοιχείων που αναφέρονται είναι πολύ καλό 

9-10 

ΚΑΛΟ 

Καλύπτεται µεγάλο ποσοστό των επιµέρους 
πτυχών του κριτηρίου και το γενικό επίπεδο 
των στοιχείων που αναφέρονται στην πρόταση 
είναι καλό 

7-8 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

Καλύπτονται επιτυχώς κάποιες από τις 
επιµέρους πτυχές του κριτηρίου, αλλά υπάρχει 
και ένα σηµαντικό µέρος που δεν 
προσεγγίζονται επαρκώς. 

5-6 

ΜΕΤΡΙΟ Καλύπτονται µόνο ελάχιστες από τις επιµέρους 
πτυχές του κριτηρίου και αυτές όχι επαρκώς 3-4 

ΕΛΛΙΠΕΣ 
Η προσέγγιση της πρότασης σε σχέση µε το 
κριτήριο είναι γενική – αόριστη και δεν 
υπάρχει ουσιαστική αιτιολόγηση-κάλυψη 

1-2 

ΜΗ ΑΠΟ∆ΕΚΤΟ / 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ 

∆εν καλύπτεται το κριτήριο - Η πρόταση είναι 
µη αποδεκτή ως προς το συγκεκριµένο 
κριτήριο.  

0 
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5. Εξαγωγή βαθµολογίας πρότασης 
 

Για τον υπολογισµό της σταθµισµένης βαθµολογίας κάθε κριτηρίου χρησιµοποιείται η αντίστοιχη 

βαρύτητα. Αναλυτικά, ο υπολογισµός της απόλυτης & της σταθµισµένης βαθµολογίας κάθε 

κριτηρίου, καθώς και της συνολικής βαθµολογίας της πρότασης γίνεται ως εξής: 

 Η απόλυτη βαθµολογία κάθε κριτηρίου κυµαίνεται από 0 έως και 10 και προκύπτει 

από την κλίµακα βαθµολόγησης της προηγούµενης παραγράφου. 

 Για την εξάλειψη των δεκαδικών ψηφίων ο βαθµός κάθε κριτηρίου πολλαπλασιάζεται 

µε το 1000 (οπότε το άριστα γίνεται το 10.000)  

 Στη συνέχεια ο απόλυτος βαθµός του κριτηρίου πολλαπλασιάζεται µε την αντίστοιχη 

βαρύτητα για να προκύψει η σταθµισµένη βαθµολογία κάθε κριτηρίου (ή και 

υποκριτηρίου για τα όσα ποιοτικά αναλύονται περαιτέρω). 

 Το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών (µε άριστα το 10.000) αποτελεί την 

τελική συνολική βαθµολογία της κάθε πρότασης. 

 
Το σύνολο της βαθµολογίας των κριτηρίων υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο (η κλίµακα 
είναι από 0 έως και 10.000) 

%151000)(6%251000)(5%151000)(4
%151000)(3%151000)(2%151000)(1

××+××+××+
+××+××+××=ΣΠΡΟΤΑΣΗΣ

βββ
βββ

KKK
KKK

 

ΣΠΡΟΤΑΣΗΣ Η συνολική βαθµολογία της πρότασης 

K1(β), K2(β), K3(β), K4(β), K5(β) και K6(β):  η αριθµητική βαθµολογία των κριτηρίων, σύµφωνα µε 
την κατανοµή της κλίµακας βαθµολόγησης. 

 
Ως ελάχιστη βαθµολογική βάση ορίζονται οι 4.000 µονάδες. 
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6. ∆ιαδικασία Αξιολόγησης 
 

Η αξιολόγηση των προτάσεων πραγµατοποιείται ακολουθώντας την διαδικασία που 

παρουσιάζεται στις επόµενες παραγράφους.  

 

Επισηµαίνεται ότι προς αξιολόγηση θα προωθηθούν µόνο οι προτάσεις εκείνες που έχουν 

παραληφθεί εµπρόθεσµα και µε βάση όλες τις προβλεπόµενες διαδικασίες, που ορίζονται στις 

αντίστοιχες παραγράφους του Οδηγού Υποβολής. 

 

6.1. Σύσταση Γνωµοδοτικής Επιτροπής 

 
Για τη διενέργεια της διαδικασίας αξιολόγησης συστήνεται µε Απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ΚτΠ Α.Ε. ή εξουσιοδοτηµένου προς τούτο, από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

οργάνου του Τελικού ∆ικαιούχου, Γνωµοδοτική Επιτροπή η οποία εισηγείται τεκµηριωµένα 

στο προαναφερθέν όργανο την τελική κατάταξη των προτάσεων και τον κατάλογο των έργων 

που δύνανται να χρηµατοδοτηθούν. 

 

Η σύνθεση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής έχει ως εξής: 

• Τρία (3) µέλη, µε αντίστοιχους αναπληρωτές, ορίζονται από τη Γενική Γραµµατεία 

Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου & 

Νησιωτικής Πολιτικής. 

• Ένα (1) µέλος, µε αντίστοιχο αναπληρωτή, ορίζεται από την ειδική γραµµατεία για την 

Κοινωνία της Πληροφορίας. 

• Ένα (1) µέλος, µε αντίστοιχο αναπληρωτή, ορίζεται από την «Κοινωνία της 

Πληροφορίας Α.Ε.» 

 

6.2. Οµάδες Αξιολόγησης 

 
Η Γνωµοδοτική Επιτροπή θα υποστηρίζεται στο έργο της από ειδικούς εµπειρογνώµονες, οι 

οποίοι θα προέρχονται από το εγκεκριµένο «Μητρώο Αξιολογητών Έργων Ιδιωτικού Τοµέα» που 

τηρεί η ΚτΠ Α.Ε. και θα απαρτίζουν τις Οµάδες Αξιολόγησης. Σκοπός των Οµάδων 

Αξιολόγησης είναι η ενδελεχής εξέταση και αξιολόγηση των Προτάσεων που θα προωθηθούν 

στη διαδικασία αξιολόγησης. 
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Κάθε Οµάδα Αξιολόγησης θα απαρτίζεται από τρεις εµπειρογνώµονες, ένας εκ των οποίων θα 

κατέχει τον ρόλο του συντονιστή της Οµάδας.  

 

Κάθε Οµάδα Αξιολόγησης δύναται να εξετάσει µία ή περισσότερες προτάσεις κατ’ απαίτηση της 

Γνωµοδοτικής Επιτροπής. 

 

Οι Οµάδες Αξιολόγησης θα συνεπικουρούν την Γνωµοδοτική Επιτροπή καθ’ όλη την διάρκεια και 

τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης. Η  Γνωµοδοτική Επιτροπή θα συντονίζει και θα 

καθοδηγεί το έργο των Οµάδων Αξιολόγησης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και ανάγκες της. 

 

Η επιλογή των εµπειρογνωµόνων γίνεται ανάλογα µε τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά 

καθώς και τις ιδιαιτερότητες των προς αξιολόγηση έργων. Η διαδικασία επιλογής τους 

περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 7 του παρόντος Οδηγού. 

 

6.3. Έλεγχος κάλυψης Ελάχιστων Προϋποθέσεων Συµµετοχής 

 
Με την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης, η Γνωµοδοτική Επιτροπή αναθέτει στις Οµάδες 

Αξιολόγησης που έχουν συσταθεί, τον έλεγχο των Προτάσεων ως προς την κάλυψη των 

ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής.  

 

Η Οµάδα Αξιολόγησης διεξάγει έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, για κάθε Πρόταση 

που της έχει ανατεθεί, ως προς την κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής, όπως 

αυτές ορίζονται στο κεφ. 1 του παρόντος Οδηγού. Στη συνέχεια συντάσσεται τεκµηριωµένη 

Εισήγηση µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου για κάθε Πρόταση.  

 

6.4. Αξιολόγηση του Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου 

 
Στη φάση αυτή πραγµατοποιείται η αποτίµηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των 

Επιχειρηµατικών Σχεδίων, σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης που αναλύονται στον παρόντα 

Οδηγό. 

 

Οι Οµάδες Αξιολόγησης καλούνται να ελέγξουν αναλυτικά τα υποβληθέντα Επιχειρηµατικά 

Σχέδια, τόσο σχετικά µε την τήρηση των  υποχρεωτικών προδιαγραφών που σχετίζονται µε το 

Φυσικό και Οικονοµικό αντικείµενο (π.χ. συµµόρφωση µε ελάχιστες προϋποθέσεις, ανώτατα-

κατώτατα όρια δαπανών κλπ) και αναφέρονται στον Οδηγό Υποβολής της ∆ράσης, όσο και 

αναφορικά µε την ουσία του έργου και των προτεινόµενων επενδύσεων σε σχέση µε το 
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αντικείµενο και το πνεύµα της ∆ράσης. Οι επιµέρους έλεγχοι περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο τα 

ακόλουθα: 

• Τµήµατα της προτεινόµενης επένδυσης που δεν καλύπτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις 

– προδιαγραφές εξαιρούνται από τη συνολική πρόταση και δεν βαθµολογούνται (το 

αντίστοιχο φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο θεωρείται µη επιλέξιµο και δεν 

λαµβάνεται περαιτέρω υπόψη). 

• ∆απάνες που υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια των αντίστοιχων 

κατηγοριών περικόπτονται ή µεταφέρονται σε άλλες κατηγορίες. 

• Επιπλέον, είναι δυνατή η αναµόρφωση επιµέρους δαπανών, που αν και δεν 

υπερβαίνουν σαφώς τα επιτρεπόµενα όρια, κρίνονται µη ρεαλιστικές.  

• Ειδικά στην περίπτωση υπέρβασης των επιτρεπόµενων ορίων δαπανών µετά από 

περικοπή συγκεκριµένου τµήµατος της επένδυσης (όπως αναφέρθηκε παραπάνω), η 

οµάδα αξιολόγησης θα πρέπει να προχωρά σε συνολική ανασκόπηση του φυσικού-

οικονοµικού αντικειµένου για να καταλήξει σε µία οριστική πρόταση, συµβατή µε τα 

επιµέρους όρια δαπανών και τους κανόνες επιλεξιµότητας φυσικού αντικειµένου. 

 

Μετά την ολοκλήρωση του συνολικού ελέγχου του Επιχειρηµατικού Σχεδίου 

πραγµατοποιείται η βαθµολόγηση αυτού. Συγκεκριµένα: 

• Οι προτάσεις βαθµολογούνται ανά κριτήριο, σύµφωνα µε τον Πίνακα Κριτηρίων 

Αξιολόγησης. 

• Κάθε κριτήριο εκτιµάται ως προς τα επιµέρους χαρακτηριστικά του, σύµφωνα µε την 

εξειδίκευση και τις επιµέρους οδηγίες της σχετικής παραγράφου. 

• Κάθε κριτήριο λαµβάνει µία ενιαία βαθµολογία, σύµφωνα µε την κλίµακα 

βαθµολόγησης της αντίστοιχης παραγράφου. 

• Η συνολική βαθµολογία εξάγεται από τη σύνθεση των σταθµισµένων βαθµολογιών ανά 

κριτήριο, σύµφωνα µε τον τύπο της σχετικής παραγράφου. 

 

Κάθε Επιχειρηµατικό Σχέδιο δύναται µετά από απόφαση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής να 

αξιολογηθεί και βαθµολογηθεί από δύο διαφορετικές Οµάδες Αξιολόγησης. 

 

Η Οµάδα Αξιολόγησης συντάσσει τεκµηριωµένη Εισήγηση µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου για 

κάθε Επιχειρηµατικό Σχέδιο που της έχει ανατεθεί και τη συνολική βαθµολογία που έχει 

αποδώσει σε αυτό. 
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6.5. Τελική κατάταξη των προτάσεων 
 

Οι Εισηγήσεις των Οµάδων Αξιολόγησης µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων και τις βαθµολογίες 

των Προτάσεων διαβιβάζονται στη Γνωµοδοτική Επιτροπή, η οποία εξετάζει το σύνολο των 

Προτάσεων. 

 

Η συνολική τελική βαθµολογία κάθε Πρότασης αποδίδεται από την Γνωµοδοτική Επιτροπή, η 

οποία λαµβάνει υπόψη της τις αξιολογήσεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις των Οµάδων 

Αξιολόγησης. 

 

Τα αποτελέσµατα των εργασιών της Γνωµοδοτικής Επιτροπής συντάσσονται σε Πρακτικά και 

προστίθενται στην τεκµηρίωση της αξιολόγησης που υφίσταται από την προηγούµενη φάση 

ελέγχου (εισηγήσεις αξιολογητών).  

 

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων των Προτάσεων και την εξαγωγή των συνολικών τελικών 

βαθµολογιών αυτών, η Γνωµοδοτική Επιτροπή προβαίνει στην τελική κατάταξη των Προτάσεων. 

 

Αρχικά συντάσσεται ο Πίνακας των προτεινόµενων προς απόρριψη προτάσεων. Στις προτάσεις 

προς απόρριψη περιλαµβάνονται όσες: 

• δεν καλύπτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, ή 

• συγκεντρώνουν τελική βαθµολογία χαµηλότερη των 4.000 µονάδων (κάτω από τη 

βαθµολογική βάση). 

 

Στη συνέχεια διαµορφώνεται η τελική κατάταξη των προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά και 

δύναται να χρηµατοδοτηθούν.  

 

Συγκεκριµένα, συντάσσεται πίνακας προτάσεων µε τελικούς προτεινόµενους  προϋπολογισµούς 

και τελικές βαθµολογίες, ταξινοµηµένος µε φθίνουσα βαθµολογική σειρά και προτείνεται προς 

ένταξη το σύνολο των προτάσεων, για το οποίο επαρκεί ο προϋπολογισµός του προγράµµατος 

µε βάση τη σειρά βαθµολογίας. 

 

6.6. Ένταξη έργων στη ∆ράση 

 
Η λίστα των προς επιχορήγηση Προτάσεων µαζί µε τα Πρακτικά της Γνωµοδοτικής Επιτροπής 

διαβιβάζονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚτΠ Α.Ε. ή στο εξουσιοδοτηµένο προς τούτο από το 
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∆ιοικητικό Συµβούλιο όργανο της ΚτΠ Α.Ε., το οποίο µε Απόφασή του εντάσσει τα συγκεκριµένα 

έργα στο πρόγραµµα.  

 

6.7. Ανακοίνωση αποτελεσµάτων 
 

Μετά την έκδοση της Απόφασης ένταξης, δηµοσιεύονται στοιχεία των εγκεκριµένων έργων στο 

∆ικτυακό τόπο της ∆ράσης και ακολούθως ενηµερώνονται όλες οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις 

µε σχετικές εγκριτικές ή απορριπτικές επιστολές. 

 

6.8. ∆ιαδικασία αιτήσεων επανεξέτασης 
  
Κάθε επιχείρηση έχει το δικαίωµα υποβολής αίτησης επανεξέτασης εντός διαστήµατος 10 

ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης των αποτελεσµάτων, 

αποστέλλοντας σχετική γραπτή επιστολή ή fax προς την ΚτΠ Α.Ε.  

 

Οι αιτήσεις, προκειµένου να εξεταστούν, θα πρέπει να τεκµηριώνουν εµπεριστατωµένα και 

πάντα µε βάση τους όρους του Προγράµµατος τις αιτίες για τις οποίες ζητείται επανεξέταση. Οι 

αιτήσεις θα εξετάζονται από τη Γνωµοδοτική Επιτροπή, η οποία θα αποφαίνεται οριστικά εντός 

20 ηµερολογιακών ηµερών, από τη λήξη του προβλεπόµενου διαστήµατος υποβολής αιτήσεων 

επανεξέτασης. 

 

Εάν από το δευτερογενή έλεγχο της Γνωµοδοτικής Επιτροπής κριθεί βάσιµη η αίτηση 

επανεξέτασης που υπεβλήθη, δύναται να ληφθούν κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. Στην 

περίπτωση που οι διορθωτικές ενέργειες αφορούν σε αύξηση του προϋπολογισµού ή σε ένταξη 

αρχικά απορριφθείσας πρότασης και δεν υπάρχουν προς στιγµήν διαθέσιµα κονδύλια, οι 

συγκεκριµένες προτάσεις κατατάσσονται στην λίστα «Επιλαχουσών Προτάσεων» της επόµενης 

παραγράφου. 

 

6.9. Επιλαχούσες προτάσεις 
 
Προτάσεις που αξιολογήθηκαν θετικά, αλλά δεν έτυχαν χρηµατοδότησης λόγω µη επάρκειας του 

διατιθέµενου Προϋπολογισµού, κατατάσσονται στην ειδική κατηγορία «Επιλαχουσών 

Προτάσεων» και δύνανται να τύχουν χρηµατοδότησης µε νεότερες Αποφάσεις της ΚτΠ Α.Ε., σε 

περίπτωση εξεύρεσης των σχετικών κονδυλίων. 

 

Η κατάταξη µε τις επιλαχούσες προτάσεις πραγµατοποιείται κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας. 
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7. Επιλογή - Σύσταση Οµάδων Αξιολόγησης για την 
υποστήριξη της Γνωµοδοτικής Επιτροπής της ∆ράσης 

 

Η Γνωµοδοτική Επιτροπή της ∆ράσης «Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων για τη δηµιουργία 

εφαρµογών και παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της κυκλοφορίας και πληροφόρησης στον τοµέα 

των θαλασσίων µεταφορών», θα υποστηρίζεται στο έργο της από αναγκαίο αριθµό 

εµπειρογνωµόνων, οι οποίοι θα οριστούν για το σκοπό αυτό, µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή εξουσιοδοτηµένου προς τούτο, από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, οργάνου του 

Τελικού ∆ικαιούχου, και θα απαρτίζουν τις ειδικές Οµάδες Αξιολόγησης. 

 

Τα µέλη των Οµάδων Αξιολόγησης (αξιολογητές) θα προέρχονται από το εγκεκριµένο «Μητρώο 

Αξιολογητών Έργων Ιδιωτικού Τοµέα» που τηρεί η ΚτΠ Α.Ε., το οποίο στελεχώνεται και 

λειτουργεί σύµφωνα µε τις θεσµοθετηµένες διαδικασίες της εταιρίας. Οι εµπειρογνώµονες αυτοί 

θα πρέπει να διαθέτουν την εξειδικευµένη τεχνογνωσία και το γνωστικό υπόβαθρο που 

απαιτείται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο η  αποτελεσµατικότητα 

και αξιοπιστία στη διενέργεια των αξιολογήσεων των προτεινόµενων επενδυτικών σχεδίων. 

Συγκεκριµένα, απαιτούνται τα ακόλουθα: 

• επιστηµονική κατάρτιση στον τοµέα της πληροφορικής/ τηλεπικοινωνιών. 

• πενταετής επαγγελµατική εµπειρία συναφή µε την προαναφερθείσα επιστηµονική 

κατάρτιση. 

• γνωστικό αντικείµενο και εµπειρία συναφή µε την διαχείριση τεχνοοικονοµικών 

στοιχείων έργων πληροφορικής. 

• τεχνογνωσία επί του τεχνολογικού αντικειµένου της ∆ράσης. 

• επιστηµονική/ επαγγελµατική εξειδίκευση στις ευφυείς µεταφορές καθώς και εµπειρία 

από συµµετοχή σε συναφείς διαδικασίες αξιολόγησης προτάσεων, λαµβάνεται ως 

πρόσθετο, ισχυρά επιθυµητό προσόν. 

 

Τα µέλη των Οµάδων Αξιολόγησης θα κληθούν να υπογράψουν Υπεύθυνη ∆ήλωση 

εµπιστευτικότητας, ανεξαρτησίας και µη σύγκρουσης της ιδιότητας τους ως αξιολογητές µε 

τυχόν συµφέροντα των δυνητικών τελικών αποδεκτών, τις προσφορές των οποίων θα κληθούν 

να αξιολογήσουν. Οι αξιολογητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη τήρησης της Υπεύθυνης 

∆ήλωσης που θα υπογράψουν και υποχρεούνται να αρνηθούν να αξιολογήσουν πρόταση που θα 

τους ανατεθεί, εφόσον διαπιστώσουν ότι αυτό αντίκειται στην Υπεύθυνη ∆ήλωση που έχουν 

υπογράψει.  
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Μετά τον ορισµό των αξιολογητών και πριν την έναρξη της αξιολόγησης, θα πραγµατοποιηθεί 

ειδικός κύκλος ενηµέρωσης - εκπαίδευσης των αξιολογητών, µε στόχο την καλύτερη δυνατή 

προετοιµασία τους. Η συµµετοχή στην εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και οι αξιολογητές που δεν 

θα µπορέσουν να συµµετάσχουν, θα αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης. 

 

Η εκπαίδευση θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 περιγραφή διαδικασίας αξιολόγησης και καθηκόντων των αξιολογητών,  

 παρουσίαση των στόχων της ∆ράσης και του αξιολογούµενου φυσικού και οικονοµικού 

αντικειµένου (προτεραιότητες, κατηγορίες δαπανών, προϋποθέσεις επιλεξιµότητας κλπ), 

 εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης, οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο βαθµολόγησης 

και τη συµπλήρωση των σχετικών εντύπων, 

 ανάλυση της δοµής των Προτάσεων, επισήµανση των σηµείων που απαιτούν ιδιαίτερη 

προσοχή ή ειδικό χειρισµό. 

 


