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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ 

ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ   

Η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών έχοντας υπόψη: 

• Το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 

την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α/04-08-2017)    

• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης της Επιτροπής Ερευνών όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

432/81και όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Β1/819 διυπουργική απόφαση. 

• Την Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚΒ’ 826), όπως ισχύει σήμερα,  

• Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της 

Ακαδημίας Αθηνών (ΦΕΚ 414./τ.Β/20-2-2014) 

• Την από    Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών για την έγκριση της παρούσας 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

Κ Α Λ Ε Ι  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ο Υ Σ  

όπως προβούν στην υποβολή πρότασης συνεργασίας για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 

για τις ανάγκες του έργου με τίτλο : «ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - BOOSTING THE 

IMPLEMENTATION OF ADAPTATION POLICY ACROSS GREECE  ΜΕ ΚΩΔ. LIFE-IP 

AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006» (ΚΩΔ. ΕΛΚΕ 200/898). 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η Ακαδημία Αθηνών συμμετέχει μαζί με άλλους 17 εταίρους στην υλοποίηση του ολοκληρωμένου έργου 

LIFE Integrated Projects Climate Action (LIFE-IP AdaptInGR) με τίτλο «Ενισχύοντας την εφαρμογή 

πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of 

adaptation policy across Greece), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και συντονίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
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Το έργο LIFE-IP AdaptInGR αποσκοπεί: 

➢ στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των αρχών που καλούνται να 

υλοποιήσουν δράσεις και πολιτικές προσαρμογής, 

➢ στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και 

επικαιροποίησης των δράσεων και πολιτικών προσαρμογής, 

➢ στην υλοποίηση πιλοτικών δράσεων σε τομείς προτεραιότητας για την προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή (διαχείριση υδάτων, διαχείριση κινδύνων πλημμύρας, δασοπροστασία, 

διαχείριση παράκτιας ζώνης, αστικός σχεδιασμός, προστασία τοπίου και πολιτιστικής 

κληρονομιάς) και στη διάχυση αυτών, 

➢ στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, 

➢ στην κινητοποίηση συμπληρωματικών ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων και χρηματοδοτικών 

εργαλείων για την υλοποίηση των πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, 

➢ στη διάχυση καλών πρακτικών στην Ελλάδα, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, 

➢ στην αξιολόγηση και αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής και των Περιφερειακών Σχεδίων για 

την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, προετοιμάζοντας τον 2ο κύκλο εφαρμογής πολιτικών 

προσαρμογής. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €14.189.548,00. Ο συνολικός επιλέξιμος 

προϋπολογισμός του έργου που θα υλοποιήσει η Ακαδημία Αθηνών ανέρχεται σε 600.000,00€. 

Σημειώνεται ότι από το ποσό αυτό το 58,73%, ήτοι 360.000€ αποτελεί τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, ενώ το υπόλοιπο 41,27% ήτοι 240.000€ αποτελεί την ίδια συμμετοχή της Ακαδημίας Αθηνών. 

Επιπλέον, από τις επιλέξιμες δαπάνες του Έργου αναγνωρίζεται ποσοστό έως 7%  ως έμμεσες δαπάνες για 

την ορθή εκτέλεση του Έργου. 

Το αντικείμενο και οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Ακαδημία Αθηνών στο πλαίσιο του 

έργου περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη πρόταση, στο Συμφωνητικό Επιχορήγησης (Grant Agreement) 

LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006, καθώς στο Συμφωνητικό Συνεργασίας (Rartnership 

Agreement)  που έχουν υπογραφεί.  

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

1. Το αντικείμενο του Συμβούλου αφορά στην οργάνωση του γενικού συστήματος υλοποίησης του έργου 

της Ακαδημίας και η εξειδίκευσή του σε ό,τι αφορά τη Φάση Ι (ΦΑΣΗ Ι: 1.1.2019- 31.12.2020). 

2. Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης έως 29.02.2020. Ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώνει έγκαιρα κάθε επιμέρους εργασία που εμπίπτει στις υποχρεώσεις 

του, είτε να ενημερώνει έγκαιρα την Αναθέτουσα Αρχή για τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να 

διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου. 

3. Τα καθήκοντα του Αναδόχου περιλαμβάνουν τις ακόλουθες Ενότητες Εργασιών: 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ I. Εξειδίκευση του σχεδιασμού Φάσης Ι: αποσαφήνιση είδους 

συμβάσεων και υποστήριξη σε τυχόν τροποποίηση / επικαιροποίηση 

του προϋπολογισμού.  

Ι.1.  Υποστήριξη κατά τη διαδικασία προετοιμασίας των διαδικασιών ανάθεσης των συμβάσεων που 

θα διενεργηθούν για την υλοποίηση του Έργου μέχρι και την υπογραφή των αντίστοιχων 

συμβάσεων. Η υποστήριξη περιλαμβάνει: 

- Την σύνταξη προκηρύξεων, προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος κλπ. καθώς και την 

υποστήριξη στη σύνταξη των αντίστοιχων προδιαγραφών. 

- Όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διαδικασία δημοσίευσης και 

διενέργειας των διαγωνισμών και λοιπών διαδικασιών ανάθεσης των συμβάσεων 

(ενέργειες δημοσιότητας, κλπ.) κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Ι.2. Υποστήριξη σε τυχόν τροποποίηση / επικαιροποίηση του προϋπολογισμού του Έργου της 

Ακαδημίας με την κατάλληλη τεκμηρίωση και σύνταξη των απαιτούμενων εγγράφων, κατά τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ. Υποστήριξη κατά την υλοποίηση του Έργου (Φάση Ι) 

 

ΙΙ.1. Υποστήριξη της Ακαδημίας Αθηνών στις υποχρεώσεις της έναντι του Συντονιστή του Έργου 

(Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας): σύνταξη μηνιαίων αναφορών, τριμηνιαίων 

οικονομικών εκθέσεων, καταστάσεων και λοιπών εγγράφων σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Συμφωνητικού Επιχορήγησης, κλπ. κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

ΙΙ.2  Υποστήριξη του Φορέα για την καταχώρηση στοιχείων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

ΙΙ.4. Υποστήριξη στην οργάνωση και τήρηση των αρχείων του Έργου. 

ΙΙ.5. Παροχή συμβουλών επί όλων εν γένει των συναφών με το έργο θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης και συνεχής και λεπτομερής ενημέρωση του Εργοδότη σχετικά με την 

πρόοδο του Έργου. 

ΙΙ.6. Υποστήριξη με επιτόπια παρουσία κατά τη διενέργεια επαληθεύσεων και ελέγχων από τις αρχές 

του Προγράμματος κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

4. Τα Παραδοτέα του Αναδόχου περιλαμβάνουν: 

- Σχέδια προσκλήσεων για την πρόσληψη προσωπικού και συνεργατών 

- Σχέδια συμβάσεων με το προσωπικό και τους συνεργάτες 

-  Σχέδια οικονομικών εκθέσεων και αναφορών προόδου 

- Πρόταση εξειδίκευσης Φάσης Ι ή /  και πρότασης αναθεώρησης αν απαιτηθεί. 
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-  Σχέδιο της Β΄ εξαμηνιαίας έκθεσης που θα υποβληθεί στις αρμόδιες Αρχές του Προγράμματος στα 

τέλη του 2019. 

Επίσης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει μία απολογιστική έκθεση, με αναφορά στις υπηρεσίες που 

παρασχέθηκαν  

 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Βασικό κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης αποτελεί η τεκμηριωμένη εμπειρία του Συμβούλου και της 

προτεινόμενης Ομάδας Έργου στην υποστήριξη εκπαιδευτικών / ερευνητικών φορέων για τη διαχείριση 

πολυετών προγραμμάτων / πράξεων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην υποστήριξη 

της διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων για τη διοργάνωση αυτών των δράσεων και στην 

εκτέλεση υποέργων με ίδια μέσα, επίσης για τον ίδιο σκοπό, στο πλαίσιο προγραμμάτων 

συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η δυνατότητα του Συμβούλου να 

υποστηρίξει άμεσα την Ακαδημία Αθηνών για την οργάνωση του συστήματος διαχείρισης του έργου της 

Φάσης Ι.  

 
Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Η αμοιβή του Συμβούλου θα ανέλθει σε 4.100,00€ πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο την τεχνική και οικονομική τους 

προσφορά μέχρι την Δευτέρα 7/10/2019 και ώρα 12.30μ.μ. στη Γραμματεία της Μονάδας Οικονομικής και 

Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 10679, Αθήνα, 

υπ’ όψιν κας Γ. Αγγελοπούλου. 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 

 

ΑΝΝΑ ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ 

 

 

ΑΔΑ: ΨΩ6Φ46Ψ8ΝΣ-ΗΙΚ


		2019-09-23T12:06:35+0300
	Athens




