
  

                    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ /Ε-SHOP 

(έκδοση ΕΦΕΠΑΕ) 
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 (Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής) 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EΣΠΑ) 2007-2013 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 

(ΕΠΑΝ ΙΙ) 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 



  

Κριτήρια Αξιολόγησης Μελετών και Ιστοσελίδων 

 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (για ποσά άνω των 2.000,00€) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Σαφήνεια σκοπού και στόχου της µελέτης και 

συνάφεια µε τους στόχους του προγράµµατος και 

του επενδυτικού σχεδίου καθώς και την 

υποβληθείσα προσφορά 

15   

Ανάλυση περιεχοµένου/ υφιστάµενης 

κατάστασης, συµπεράσµατα από την ανάλυσή της 

10   

Μεθοδολογία – ∆οµή & χρήση πρωτογενών 

στοιχείων, χρήση δευτερογενών στοιχείων, χρήση 

βιβλιογραφίας 

35   

Τεκµηριωµένες προτάσεις – συµπεράσµατα βάσει 

αποτελεσµάτων πρωτογενούς & δευτερογενούς 

έρευνας αγοράς 

20   

Eφικτότητα εφαρµογής προτάσεων από τον 

∆ικαιούχο 

20   

ΣΥΝΟΛΟ 100   

 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   /100 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΑΠΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ (€) 

€…………..   

(µε βάση το παραστατικό) 

€………..   

(µε βάση την απόφαση ένταξης) 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (€) 

 €……………….. 

Υπολογισµός κόστους µελέτης κατόπιν αξιολόγησης 

Το ποσό πιστοποίησης της κάθε µελέτης θα προκύπτει πάντοτε µε βάση τα 
παρακάτω : 

α) Βαθµός µελέτης: ≥70 τότε η µελέτη πιστοποιείται στο σύνολο του 
επιλέξιµου ποσού. 

β) Αν 50≤ Βαθµός µελέτης <70  τότε η µελέτη γίνεται αποδεκτή µε 
περικοπή ποσού  10% έως 20% (50-60 : 20%  60-70 : 10%) 

γ) Αν 30≤ Βαθµός µελέτης <50  τότε η µελέτη γίνεται αποδεκτή µε 
περικοπή ποσού 25% έως 40% (30-40 : 40%, 40-45 : 30%, 45-49: 25%) 

δ) Αν Βαθµός µελέτης < 30 η µελέτη απορρίπτεται. 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ SITE/Ε-SHOP (για ποσά άνω το 2.000,00€) 

ΕΙ∆ΟΣ SITE   
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 
  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(τα κριτήρια εξετάζονται σε σχέση µε τα αναφερόµενα στην 

τεχνική προσφορά που υποβλήθηκε. Εφόσον δεν έχει γίνει 

αναφορά τότε η αξιολόγηση για το εύλογο του κόστους 

λαµβάνει χώρα µε βάση τα σύγχρονα πρότυπα σχεδιασµού και 

λειτουργικότητας των ιστοσελίδων/e-shop 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ     

(1..5) 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

% 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΣΧΟΛΙΑ 

1. ΣΥΝΑΦΕΙΑ SITE/E-SHOP ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ /Τ.Π /ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

  Χ 20 =     Συγκρίνεται ως προς τα περιεχόµενα το site µε την υποβληθείσα πρόταση και τη προσφορά. Αν δηλαδή τα 

περιεχόµενα του site συµπίπτουν µε αυτά της πρότασης. Το ίδιο ισχύει και για την περιγραφή. (Αν δεν 

υπάρχουν στη πρόταση τότε το κριτήριο βαθµολογείται µε 2). 

2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

  Χ 40 =     

Π.χ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 

Η σελίδα είναι δηµιουργηµένη µέσω flash? Η σελίδα περιέχει µενού flash? Η σελίδα περιέχει διαφηµιστικά 

banner flash? Η σελίδα περιέχει java scripts? Περιλαµβάνει το site εικόνες, video? Περιλαµβάνει το site 

δυναµικές σελίδες - φόρµες σύνδεσης µε βάση δεδοµένων? Η ιστοσελίδα είναι καταχωρηµένη σε search 

engines? (Αν δεν προβλέπονται από την προσφορά ή δεν δικαιολογεί το κόστος του site τέτοιες εφαρµογές, 

τότε το κριτήριο βαθµολογείται µε 3. Τα παραπάνω εξετάζονται σε συνάρτηση µε το κόστος.) 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ SITE/E-SHOP 

  Χ 40 =     Π.χ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 

 

Είναι το site "φιλικό προς τον χρήστη? ∆ηλαδή, είναι εύκολη η χρήση των επιλογών? Είναι ευανάγνωστος ο 



  

ιστοχώρος? Υπάρχει οµοιογένεια ιστοσελίδων? Υπάρχει µπάρα πλοήγησης? Περιλαµβάνει το site εικόνες, 

video? Περιλαµβάνει ξενόγλωσσες εκδόσεις? Σε περίπτωση B2B, B2C ή E-SHOP, υπάρχει ολοκληρωµένη 

διαδικασία παραγγελιοληψίας , πληρωµής? (Τα παραπάνω εξετάζονται σε συνάρτηση µε το κόστος.) 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (άθροισµα 

βαθµολογίας κριτηρίων)/100 
=   

Αν Σ.Β. ≥ 3 το site γίνεται 

αποδεκτό και πληρώνεται 

όλη η δαπάνη 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ SITE/E-SHOP   

Αν 2.7 ≤ Σ.Β. < 3 το site 

γίνεται αποδεκτό µε 

περικοπή ποσού 10% έως 

20% 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΟΣΟ SITE/E-SHOP   

Αν 2.4 ≤ Σ.Β. < 2.7 το site 

γίνεται αποδεκτό µε 

περικοπή ποσού 20% έως 

40% 

ΣΥΝΟΨΗ 

Αν 2.1 ≤ Σ.Β. < 2.4 το site 

γίνεται αποδεκτό µε 

περικοπή ποσού 

τουλάχιστον 40% 

  

Αν Σ.Β. < 2.1 το site 

απορρίπτεται 

Ο/ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ/ΕΛΕΓΚΤΕΣ  

Ο ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  

   

 

 

 


