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1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  

Το Ε.Π. “Πελοπόννησος 2014-2020” εγκρίθηκε με την εκτελεστική απόφαση της 

Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  C(2014)10166/18.12.2014.  Στη συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 19 

του ν. 4314/2014, η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου εκπόνησε το Έγγραφο 

Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Προγράμματος (ΕΕΕΠ), σύμφωνα με την παρακάτω 

διαδικασία η οποία ακολουθείται ή / και είναι συνυφασμένη με την 1η φάση εξειδίκευσης 

του Προγράμματος : 

- Η ΕΑΣ με την εγκύκλιο 3230/ΕΥΣΣΑ 798/20-03-2015 απέστειλε στις Διαχειριστικές Αρχές  

τυποποιημένο έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος» 

(ΕΕΕΠ). 

- Η ΕΥΔ της Περιφέρειας Πελοποννήσου εξειδικεύει το ΕΠ «Πελοπόννησος 2014 - 2020» 

για το οποίο είναι υπεύθυνη βάσει του τυποποιημένου από την ΕΑΣ έγγραφο ΕΕΕΠ, 

αντλώντας στοιχεία από το εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα. 

- Το Έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ» για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 

2014-2020, δεν είναι έγγραφο εξειδίκευσης της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής, αλλά 

προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.4314/2014, και αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο 

διαχείρισης, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων (ΕΠ) 2014-2020 στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων και υλοποίησης 

των προτεραιοτήτων που τέθηκαν στο πλαίσιο του σχεδιασμού τους. Η εξειδίκευση 

αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο ενεργοποίησης, υλοποίησης αλλά και 

παρακολούθησης και αξιολόγησης κάθε ΕΠ. Βάσει του αρ. 19 του Ν.4314/2014, τίθεται 

προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης  του ΕΠ, η μεθοδολογία, η διαδικασία και 

το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Προγράμματος, καθώς και ο προγραμματισμός των 

προσκλήσεων και των εντάξεων, θέτοντας κατ' έτος στόχους.  

- Η ΕΥΔ της Περιφέρειας Πελοποννήσου προσδιόρισε τις Επιτελικές Δομές οι οποίες 
σχετίζονται με τους τομείς στρατηγικής της (όπως ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 
4314/2014, καθώς και σε σχετικό πίνακα διαβούλευσης της 3ης εγκυκλίου για το 
σχεδιασμό των ΕΠ της περιόδου 2014-2020). Εν συνεχεία η ΕΥΔ της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου συνεργάσθηκε για τη διαμόρφωση του εγγράφου ΕΕΕΠ με τις ως άνω 
Επιτελικές Δομές και  ειδικότερα, με το υπ. αριθμ. 1895/ 30-04-2015 έγγραφό της,  
ενημέρωσε τις ως άνω Υπηρεσίες για την έναρξη της διαδικασίας εξειδίκευσης 
αποστέλλοντας το τυποποιημένο έντυπο πρότασης για την υποβολή τυχόν προτάσεων, 
θέτοντας δεσμευτική ημερομηνία παραλαβής σύμφωνα με την εγκύκλιο 3230/ΕΥΣΣΑ 
798/20-03-2015. Μετά την εξέταση των προτάσεων που εστάλησαν, η ΕΥΔ της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου διαμόρφωσε το τελικό σχέδιο του εγγράφου ΕΕΕΠ με βάση 
το εγκεκριμένο ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020.   

- Η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο του 1ου ΕΕΕΠ, καθώς και τα αναλυτικά 

κριτήρια επιλογής πράξεων για τις δράσεις που εξειδικεύθηκαν με το 1ο ΕΕΕΠ, 

εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης, κατά την 1η συνεδρίασή της (30 Ιουνίου 

2015). 

Η διαδικασία κατάρτισης της εξειδίκευσης περιλαμβάνεται στην Ενότητα Β του 

τυποποιημένου ΕΕΕΠ του Παραρτήματος της Εγκυκλίου με α.π. 32030/ΕΥΣΣΑ/20-03-2015  

για την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 

2014-2020, σύμφωνα με την οποία «η έγκριση του εγγράφου ΕΕΕΠ ή ενδεχόμενη 

αναθεώρηση αυτού, γίνεται κατά κανόνα στο πλαίσιο συνεδρίασης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και εφόσον προκύψουν επείγουσες κατά την κρίση της ΕΥΔ ανάγκες, η 

έγκριση/αναθεώρηση μπορεί να γίνει και με γραπτή διαδικασία. Το έγγραφο ΕΕΕΠ 

αναθεωρείται υποχρεωτικά ως αποτέλεσμα ενδεχόμενης αναθεώρησης του ΕΠ. Στις 
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συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης -και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος- 

παρουσιάζεται ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στο έγγραφο ΕΕΕΠ στόχων».   

Στο πλαίσιο των προαναφερομένων, στην παρούσα πρόταση που υποβάλλεται με την 31η 

Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, προτείνονται οι 

παρακάτω εξειδικεύσεις νέων δράσεων ή η τροποποίηση δράσεων, των οποίων η 

εξειδίκευσή τους είχε εγκριθεί με παλαιότερες αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης, 

λαμβάνοντας υπ’ όψη και την προσφάτως εγκριθείσα 2η αναθεώρηση του ΕΠ. 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 2B 

α) Τροποποίηση της εξειδίκευσης, καθώς και κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής 

πράξεων της Δράσης 9.α.3 με τίτλο: «Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας 

και χώρων / δομών υγιεινής». 

Η παρούσα τροποποίηση αναφέρεται, αφ’ ενός στην αύξηση του προϋπολογισμού της 

δράσης 9.α.3, καθώς και των στόχων των δεικτών εκροών, αφ’ ετέρου στο αντικείμενο 

και στον προγραμματισμό νέας  πρόσκλησης για συγκεκριμένου τύπου υποδομές. 

Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός της δράσης 9.α.3 προτείνεται να αυξηθεί από 

2.500.000 € με βάση την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ μέσω της 

29ης Γραπτής Διαδικασίας, σε 5.600.000,00 €, με δεδομένη την ύπαρξη αυξημένων 

αναγκών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για υποδομές πρόνοιας, κατόπιν σχετικών 

διαβουλεύσεων με τους αρμόδιους φορείς. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπ‘ όψη τα μη 

συμβασιοποιημένα ενταγμένα έργα αναβάθμισης υποδομών Υγείας, σε συνδυασμό με 

τα μέσα ποσοστά εκπτώσεων στα έργα αυτής της κατηγορίας, που ξεπερνούν το 40%, με 

την αύξηση του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης δράσης, διασφαλίζεται η 

επιτάχυνση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Άξονα Προτεραιότητας 2Β. 

Επιπλέον, με την παρούσα προτεινόμενη τροποποίηση της εξειδίκευσης,  

Στην παρούσα πρόταση περιλαμβάνονται και τα κριτήρια επιλογής πράξεων, με επιλογή 

της συγκριτικής αξιολόγησης, ως μεθοδολογίας αξιολόγησης για την επιλογή και έγκριση 

πράξεων αναβάθμισης προνοιακών υποδομών στην Περιφέρεια. 

 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 3 

α) Τροποποίηση της εξειδίκευσης, καθώς και κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής 

πράξεων της Δράσης 5.α.1 με τίτλο: «Ορθολογικός και αποτελεσματικός σχεδιασμός 

και δράσεις προστασίας από τη διάβρωση των κυριότερων ακτών της Περιφέρειας, 

καθώς και των εδαφών που πλήττονται από διάβρωση / κατολισθήσεις». 

Προτείνεται η τροποποίηση της εξειδίκευσης της δράσης 5.α.1, καθώς και των κριτηρίων 

αξιολόγησης και επιλογής πράξεων, η οποία είχε αρχικά εγκριθεί κατά την 1η 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ (Ιούνιος 2015). 

Συγκεκριμένα, η αρχική εξειδίκευση της δράσης, αναφερόταν σε συγκεκριμένα 

έργα/πράξεις προστασίας ακτών από τη διάβρωση, που υλοποιούνταν στο πλαίσιο του 

ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, προκειμένου να 

ολοκληρώσουν το φυσικό τους αντικείμενο ως «μεταφερόμενα» έργα στο ΕΠ 

«Πελοπόννησος» 2014-2020. Στην ίδια λογική είχαν διαμορφωθεί και τα κριτήρια 

αξιολόγησης και επιλογής πράξεων, στη βάση της άμεσης αξιολόγησης. 

Ωστόσο, τα εν λόγω έργα/πράξεις, ολοκλήρωσαν το φυσικό τους αντικείμενο εντός της 

προηγούμενης περιόδου και ως εκ τούτου, εξέλειψε η ανάγκη «μεταφοράς» τους στο 

παρόν ΕΠ. Συνεπώς, με την παρούσα τροποποίηση της εξειδίκευσης, διαμορφώνονται 

αντίστοιχα το περιεχόμενο της εξειδίκευσης της δράσης, καθώς επίσης και τα κριτήρια 
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αξιολόγησης και επιλογής πράξεων, προκειμένου να συνάδουν με την διαδικασία της 

συγκριτικής αξιολόγησης. 

β) Τροποποίηση της εξειδίκευσης της Δράσης 5.α.4 με τίτλο: «Παρεμβάσεις μικρής 

κλίμακας για την αντιμετώπιση του κινδύνου πλημμύρας στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου». 

Η τροποποίηση της εξειδίκευσης της δράσης 5.α.4, η οποία είχε αρχικά εγκριθεί από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ, κατά την 4η Συνεδρίασή της, προτείνεται 

προκειμένου να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της κατά 2,0 εκατ. €.  

Η εν λόγω προτεινόμενη αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης προέκυψε ως ανάγκη, 

κατόπιν πολύ πρόσφατων έντονων πλημμυρικών φαινομένων σε Περιφερειακές 

Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αποτέλεσμα ιδιαίτερα μεγάλες 

καταστροφές στις περιουσίες κατοίκων της Περιφέρειας, σε δημόσιες υποδομές και στο 

φυσικό περιβάλλον. 

Η εν λόγω προτεινόμενη αύξηση του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης δράσης, δεν 

δημιουργεί πρόβλημα στη συνεκτικότητα του Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΕΠ 

«Πελοπόννησος», αφ’ ενός με δεδομένες τις ιδιαίτερα υψηλές εκπτώσεις που 

επιτυγχάνονται κατά τη διαδικασία δημοπράτησης των υποέργων, αφ’ ετέρου λόγω του 

ιδιαίτερα μικρού ειδικού χρηματοοικονομικού βάρους αυτής της αύξησης στο συνολικό 

προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας 3. 

Με δεδομένο ότι, η προτεινόμενη τροποποίηση της εξειδίκευσης της συγκεκριμένης 

δράσης, αφορά μόνο στην προαναφερόμενη αύξηση του προϋπολογισμού της, με 

αντίστοιχη και σχετικά ανάλογη αύξηση της τιμής στόχο του δείκτη εκροών, που 

συνδέεται με αυτή τη δράση, δεν τροποποιούνται τα ήδη εγκεκριμένα από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων. 

Τέλος, αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση της εξειδίκευσης, καταρτίσθηκε και 

υποβάλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος για έγκριση, 

σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των αντίστοιχων εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης 

Κινδύνων Πλημμύρας των λεκανών απορροής των υδατικών διαμερισμάτων της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 4 

Οι προτεινόμενες εξειδικεύσεις στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας, αφορούν σε 

αντίστοιχες προτάσεις του ΕΦΔ στον οποίο έχουν εκχωρηθεί πόροι και αρμοδιότητες 

διαχείρισης για την εφαρμογή της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

3361/27-12-2017, απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.  

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, οι εξειδικεύσεις νέων δράσεων ή οι 

τροποποιήσεις ήδη εγκεκριμένων εξειδικεύσεων που προτείνονται με το παρόν έγγραφο 

εξειδίκευσης, είναι οι εξής: 

α) Τροποποίηση της εξειδίκευσης, καθώς τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων 

της Δράσης 7β.ΤΑΠΤοΚ.1 με τίτλο: «Βελτίωση πρόσβασης σε αρχαιολογικούς 

χώρους/μουσεία». 

Προτείνεται η τροποποίηση της εξειδίκευσης της δράσης 7β.ΤΑΠΤοΚ.1, η οποία είχε 

αρχικά εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ, μέσω της 30ης Γραπτής 

Διαδικασίας (12/11/2018), προκειμένου να ενδυναμωθεί η συνάφεια των κριτηρίων 

αξιολόγησης και επιλογής πράξεων, καθώς και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης με την 

φιλοσοφία και τις βασικές κατευθύνσεις της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ που 

υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος». 
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Πιο συγκεκριμένα, απαλείφονται οι αναφορές περί της υποχρεωτικής σύνδεσης των 

προτεινόμενων έργων με την Εθνική Στρατηγική Μεταφορών και το ΣΠΕΜ, τόσο από τα 

κριτήρια αξιολόγησης πράξεων, όσο και από το περιεχόμενο της εξειδίκευσης της 

δράσης, καθώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΕΠ «Πελοπόννησος» και στο ΣΕΣ 2014-

2020, σε Στρατηγικές Χωρικής Ανάπτυξης δεν υφίσταται αυτή η υποχρέωση/ 

περιορισμός.  

Τέλος, αναφέρεται ότι, πέραν της παραπάνω τροποποίησης, δεν πραγματοποιούνται 

αλλαγές στον προϋπολογισμό της Δράσης, καθώς και στα λοιπά στοιχεία της 

εξειδίκευσης.  

 

β) Εξειδίκευση καθώς και κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων της νέας Δράσης 

7β.ΤΑΠΤοΚ.2 με τίτλο: «Βελτίωση προσβασιμότητας, ενίσχυση οδικής ασφάλειας».  

Προτείνεται η εξειδίκευση της νέας δράσης 7β.ΤΑΠΤοΚ.2, συμπεριλαμβανομένων και 

των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων, με προϋπολογισμό 2.300.000 €, η 

οποία στοχεύει στη βελτίωση της προσβασιμότητας στους οικισμούς της περιοχής 

παρέμβασης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας ιδιαίτερα 

σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 5 

2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

Άξονας Προτεραιότητας 2Β: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 9/ Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση 
της φτώχειας και κάθε διάκρισης 

10/ Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και 
τη διά βίου μάθηση 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.09.1, Τ.09.2, Τ.09.3, Τ.10.1, Τ.10.2, Τ.10.4 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 25.000.000€ 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 

Αποθεματικό Επίδοσης 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι, 
όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ: 

Πίνακας:  Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 2Β 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

 
Κωδικός Δείκτη 

ή βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης κατά 

περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Μετάβαση CO35 Παιδική μέριμνα 
και εκπαίδευση: 
Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων 
υποδομών 
παιδικής 
μέριμνας ή 
εκπαίδευσης 
 

Άτομα   430 

Μετάβαση CO36 Υγεία: Πληθυσμός 
που καλύπτεται 
από βελτιωμένες 
υπηρεσίες υγείας 
 

Άτομα   20.000 

Μετάβαση F100 Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών 

EURO   5.770.000 
 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του 
αποθεματικού επίδοσης η ΔΑ του ΕΠ έχει προβεί σε συγκεκριμένες διαχειριστικές ενέργειες 
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για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΠ, οι οποίες ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, είναι οι 
ακόλουθες: 

- Εξειδίκευση και άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων. 

- Έκδοση προσκλήσεων και  αξιολόγηση των αιτημάτων των αντίστοιχων παρεμβάσεων.  

- Ένταξη των θετικά αξιολογημένων προτάσεων με τις αντίστοιχες δράσεις – πράξεις. 

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη 
συμβολή των δράσεων στην επίτευξη των στόχων του ΕΠ. 

- Κατάρτιση του αρμόδιου προσωπικού της ΕΥΔ και υποστήριξη των εμπλεκόμενων 
φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών. 

- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής 
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών 
ενεργειών κλπ. 

 

Θεματικός στόχος 9 – Επενδυτική Προτεραιότητα  9a 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας και κάθε διάκρισης 

Επενδυτική προτεραιότητα Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές 
υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και 
τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά 
την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την 
κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και 
υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική 
φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.09.1, Τ.09.3  
 

Ειδικοί στόχοι 2Β1.1: Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών υγείας 

στους κατοίκους της Περιφέρειας 

Δείκτες αποτελέσματος T2426 / Πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών Υγείας (Πρωτοβάθμια, 

Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια) 

T2477 / Άμεσα ωφελούμενοι από υποδομές πρόνοιας 

 

Δράση 9.α.3 :  Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας και χώρων / 
δομών υγιεινής 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής  

 Τμηματοποιημένη 

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  

Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των 
τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών 
εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης 
των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 
51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των 
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έργα έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων 
εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 
και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 
51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής 
των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την 
επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 
31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των 
οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 
24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.  

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση  

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.09.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να 
είναι σε συνάφεια με τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό του 
Τομέα Πρόνοιας (εθνικές / περιφερειακές πολιτικές για την 
Φτώχεια και τον Κοινωνικό αποκλεισμό την πρόνοια κλπ.) 
και να είναι συνεπείς με τις κατευθύνσεις.  

 

Περιγραφή δράσης 

 
Στόχος είναι η δημιουργία ενός δικτύου υποδομών πρόνοιας, προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον πληθυσμό της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν προβλέπονται αντίστοιχες δράσεις σε 
Τομεακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014- 2020.  
Η δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε υποδομές πρόνοιας (έργα ανάπτυξης υποδομών 
φροντίδας παιδιών ή / και παιδιών με αναπηρία, καθώς και φροντίδας ηλικιωμένων, ή / και 
ΑΜΕΑ, καθώς και έργα ανάπτυξης υποδομών ανοικτής φροντίδας κοινωνικά ευπαθών 
ομάδων) σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας, ώστε να εξυπηρετούνται 
αποτελεσματικότερα οι κάτοικοί της. Η δράση συμβάλλει άμεσα στην επίτευξη του ειδικού 
στόχου, καθώς καλύπτει τις άμεσες ανάγκες συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, ευπαθών 
ή μη, όπως: ηλικιωμένους, Παιδιά, ΑΜΕΑ κ.α.  
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Στη δράση περιλαμβάνονται δύο (2) μεταφερόμενα έργα από το Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013 
(σύμφωνα με το επικαιροποιημένο σχέδιο εξυγίανσης), τα οποία προγραμματίζεται να 
προταθούν για ένταξη στο ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, προκειμένου να 
χρηματοδοτηθεί, μέσω της δράσης, το σύνολο του φυσικού και οικονομικού τους 
αντικειμένου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του ΣΔΕ για το ΕΣΠΑ 2014-2020, 
τα οποία είναι:  
- ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ στην Αργολίδα  

- ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ  
 
Η δράση παρουσιάζει συνέργια με τις δράσεις ΕΚΤ του ΘΣ 9 του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-
2020.  
 

Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου: Κάτοικοι της Περιφέρειας, κυρίως εκείνοι που 
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας, 
Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.  

 

 Δείκτες εκροής 

Στον Πίνακα  που ακολουθεί αποτυπώνεται ο δείκτης εκροών που αφορά τη δράση 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO35 

 Παιδική μέριμνα και 
εκπαίδευση: 
Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων υποδομών 
παιδικής μέριμνας ή 
εκπαίδευσης 

Άτομα Μετάβαση   230 ΟΧΙ ΟΧΙ 

SO031  
Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων 
κοινωνικών υποδομών  

Άτομα Μετάβαση   250* ΟΧΙ ΟΧΙ 

*Στην υπολογισμό της τιμής στόχου του δείκτη SO031 δεν λαμβάνονται υπ’ όψη  οι 
παρεμβάσεις υποδομών παιδικής μέριμνας (Βρεφονηπιακοί/ παιδικοί σταθμοί) 
 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Στον Πίνακα  που ακολουθεί  αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 5.600.000 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 4.480.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 4.480.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 1.120.000  

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

0 

      εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

0 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

      εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0 
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 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 

0 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Περιφέρεια και ΟΤΑ της Περιφέρειας, καθώς και Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Δικαίου. 

 

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Στον παρακάτω Πίνακα αναφέρονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη 
συγκεκριμένη δράση.  

Ειδικότερα μέχρι την παρούσα φάση έχουν εκδοθεί δύο προσκλήσεις: i) η με Α.Π. 2431 
/22.06.2016  πρόσκληση (ΠΕΛ15), η οποία έχει ολοκληρωθεί με την ένταξη δύο (2) πράξεων 
προϋπολογισμού 1.525.712 € και ii) η με Α.Π. 01 /03.01.2019  πρόσκληση (ΠΕΛ58), για την 
οποία η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 15/2/2019 και αφορά αποκλειστικά σε 
έργα ανάπτυξης υποδομών ανοικτής φροντίδας κοινωνικά ευπαθών ομάδων. 
Με την παρούσα προτεινόμενη εξειδίκευση, προγραμματίζεται η έκδοση νέας πρόσκλησης 
προϋπολογισμού 3.100.000€, η οποία θα αναφέρεται σε έργα υποδομών παιδικής 
μέριμνας (βρεφονηπιακοί/ παιδικοί σταθμοί), καθώς και σε λοιπά έργα υποδομών 
πρόνοιας, εξαιρουμένων των παρεμβάσεων σε υποδομές ανοικτής φροντίδας κοινωνικά 
ευπαθών ομάδων, στις οποίες αφορά η προαναφερόμενη πρόσκληση ΠΕΛ 58.  

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας      Εκπληρώθηκε 
 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης        06/2016  
 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

- 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  - 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Φεβρουάριος 2019 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’Τρίμηνο 2019 
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Άξονας Προτεραιότητας 3:  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 4/ Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 

5/ Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της 
πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων 

6/ Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και 
προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.04.1, Τ.06.1, Τ.06.2 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 60.618.839€ 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 

Αποθεματικό Επίδοσης 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι, 
όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ: 

 

Πίνακας:  Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 3 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

 
Κωδικός Δείκτη 

ή βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης κατά 

περίπτωση 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Μετάβαση CO09 Αειφόρος Τουρισμός: 
Αύξηση του 
αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων 
σε ενισχυόμενες 
τοποθεσίες 
πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς 
και πόλους έλξης 
επισκεπτών 

Επισκέψεις 
/έτος 

  6.000 

Μετάβαση CO18 Πρόσθετος 
πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από 
βελτιωμένες 
υπηρεσίες 
ύδρευσης 

Άτομα   4.000 

Μετάβαση F100 Ποσό 
πιστοποιημένων 
δαπανών 

EURO   10.460.000 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του 
αποθεματικού επίδοσης η ΔΑ του ΕΠ έχει προβεί σε συγκεκριμένες διαχειριστικές ενέργειες 
για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΠ οι οποίες ενδεικτικά, μεταξύ άλλων είναι οι 
ακόλουθες: 
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- Εξειδίκευση και άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων. 

- Έκδοση προσκλήσεων και  αξιολόγηση των αιτημάτων των αντίστοιχων παρεμβάσεων.  

- Ένταξη των θετικά αξιολογημένων προτάσεων με τις αντίστοιχες δράσεις – πράξεις. 

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη 
συμβολή των δράσεων στην επίτευξη των στόχων του ΕΠ. 

- Κατάρτιση του αρμόδιου προσωπικού της ΕΥΔ και υποστήριξη των εμπλεκόμενων 
φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών. 

- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής 
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών 
ενεργειών κλπ. 

 

Θεματικός Στόχος 5 – Επενδυτική Προτεραιότητα 5a 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της 
πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων 

Επενδυτική προτεραιότητα Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο 
οικοσύστημα 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Ειδικοί στόχοι 3.2.1: Βελτίωση και διεύρυνση της προστασίας του 
πληθυσμού της Περιφέρειας και της περιουσίας του από 
φυσικές καταστροφές 

Δείκτες αποτελέσματος Τ2478 / Πληθυσμός που επωφελείται από μέτρα 
αντιπλημμυρικής προστασίας    

Τ2479 / Καμμένες εκτάσεις δασών δεκαετίας μέχρι το 
τέλος της περιόδου  

 

Δράση 5.α.1: Ορθολογικός και αποτελεσματικός σχεδιασμός και δράσεις 
προστασίας από τη διάβρωση των κυριότερων ακτών της Περιφέρειας, καθώς και 
των εδαφών που πλήττονται από διάβρωση / κατολισθήσεις  

 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 
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 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  - 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες Τ.05.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 
Περιγραφή δράσης 

Η διάβρωση των εδαφών και των ακτών είναι αρνητικά φυσικά φαινόμενα τα οποία 
επιδεινώνονται διαχρονικά, έχοντας ως αιτία και την ερημοποίηση ή/και την ανθρώπινη 
παρέμβαση. 
Αυτά τα φαινόμενα δημιουργούν προβλήματα, έντονα και εκτεταμένα στις περισσότερες 
περιπτώσεις σε υποδομές και περιουσίες είτε από πλημμύρες, είτε και από κατολισθήσεις, 
ακόμα και για ανθρώπινες ζωές. 
Συνέπεια αυτών των καταστάσεων είναι το σημαντικό κοινωνικοοικονομικό και 
περιβαλλοντικό κόστος, αλλά και οι σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην τουριστική 
δραστηριότητα εξ’ αιτίας της υποβάθμισης των παραλιών, πολιτιστικών πόρων, των 
τουριστικών εγκαταστάσεων και καταλυμάτων και άλλα. Για τους λόγους αυτούς, είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμη η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 
διάβρωσης, ώστε να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε αρνητικές συνέπειες στο 
περιβαλλοντικό και οικονομικό περιβάλλον των εν λόγω περιοχών της Περιφέρειας.  
 
Με βάση τα παραπάνω, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης σχεδιάζεται να αναληφθούν 
μέτρα προστασίας ή/και αναστροφής των φαινομένων διάβρωσης στις περιοχές που 
εμφανίζουν έντονα προβλήματα.  
 
Οι εν λόγω δράσεις συνδέονται άμεσα με τον Ειδικό Στόχο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 
5a, περιλαμβάνοντας έργα υποδομών για την προστασία των ακτών και εδαφών, από τη 
διάβρωση και τις κατολισθήσεις. 
 
Ως ενδεικτικές παρεμβάσεις της εν λόγω δράσης δύναται να είναι: 

 Κατασκευή τεχνικών έργων προστασίας συγκράτησης υλικού ή εγκλωβισμού της άμμου 
και ελαχιστοποίησης των απωλειών. 

 Σταθεροποίηση βραχωδών πρανών για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων σε ιδιαίτερης 
πολιτιστικής και φυσικής αξίας περιοχές. 

 Συστήματα παρακολούθησης της συμπεριφοράς ως προς τις κατολισθήσεις των πρανών. 
Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, θα είναι συναφείς με 
τον γενικότερο Σχεδιασμό για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς επίσης και θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψη τους την Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 
(2008/56/ΕΚ) και τα εγκεκριμένα Σχεδία Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας Λεκανών 
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Απορροής Ποταμών. Τέλος επισημαίνεται ότι, θα δοθεί προτεραιότητα στις περιοχές 
τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και στους παραλιακούς 
οικισμούς, οι οποίοι απειλούνται από το φαινόμενο της διάβρωσης, πλέον εκείνων για τους 
οποίους εκπονείται ήδη σχετική μελέτη από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων.  
 
Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου: Οι πολίτες της Περιφέρειας. 
 

Δείκτες εκροής 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών που αφορούν την δράση 

Πίνακας 2: Δείκτες Εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

T2460 

Πληθυσμός που 
Ωφελείται από 
μέτρα προστασίας 
των ακτών 

Άτομα   Μετάβαση     10.000 ΟΧΙ ΟΧΙ 

….. 

Πληθυσμός που 
ωφελείται από 
μέτρα προστασίας 
από τη διάβρωση 
εδαφών 

Άτομα   Μετάβαση   2.000 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Στον Πίνακα που  ακολουθεί  αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης 

 
 
Πίνακας 3: Προϋπολογισμός 
 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 3.500.000 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 3.500.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 2.800.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 700.000 

      εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα 0 

      εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα 0 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

      εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 0 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι 

Υπηρεσίες της Περιφέρειας, ΟΤΑ 
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Εκπληρώθηκε 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  Εκπληρώθηκε 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

- 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) - 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιανουάριος 2018 

   

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Φεβρουάριος 2019 

 
 

Δράση 5.α.4 : Παρεμβάσεις μικρής κλίμακας για την αντιμετώπιση του κίνδυνου 
πλημμύρας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής  

 Τμηματοποιημένη 

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο  

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο:  

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ  
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Περιγραφή δράσης 

Η Δράση 5.α.4 περιλαμβάνει παρεμβάσεις μικρής κλίμακας αντιπλημμυρικής προστασίας  
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, κατ’ εφαρμογή της 
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Περιλαμβάνονται αντιπλημμυρικά έργα σε αστικές και ημιαστικές 
περιοχές, παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση και διευθέτηση κοιτών υδατορεμάτων και 
χειμάρρων, την ενίσχυση αναχωμάτων προστασίας υδατορεμάτων, χειμάρρων κλπ   
 
Ειδικότερα, τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αποσκοπούν στη βελτίωση των 
συνθηκών ροής των υδάτων, τη μείωση των κινδύνων από πλημμύρες και τον έλεγχο των 
διαβρώσεων και των αποθεμάτων φερτών υλικών. Στόχος είναι τα υλοποιούμενα έργα να 
είναι περιβαλλοντικά αποδεκτά, τα οποία η φύση μπορεί να αφομοιώσει στις διεργασίες 
της. Ενδεικτικά, τέτοια έργα είναι οι επενδύσεις της κοίτης, του πυθμένα ή/και των πρανών, 
όπως είναι οι φυτεύσεις, οι λιθορριπές, οι λιθοπλήρωτοι συρματοκλωβοί 
(συρματοστρώματα, συρματοκιβώτια) κλπ.  
Επίσης στόχος είναι η επίτευξη αντιπλημμυρικής προστασίας στο χώρο της εκβολής, η 
απορροή των πλημμυρικών παροχών χωρίς προβλήματα κατάκλυσης εκατέρωθεν εκτάσεων 
και η αποτροπή δημιουργίας διαβρωτικών φαινομένων. 
Το νομικό πλαίσιο για τη διαδικασία οριοθέτησης για τα υδατορέματα περιλαμβάνεται 
στον Ν. 4258/ΦΕΚ 94Α/14-04-2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 
υδατορέματα- ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και την Απόφαση 
με αριθμ. οικ. 140055 «Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου 
οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014 – 
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης» - ΦΕΚ 428Β/15-02-2017. 
 
Σύμφωνα με το ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή 
των πράξεων στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι η εκπόνηση των σχεδίων για την 
πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας σε τοπικό επίπεδο. Η συγκεκριμένη 
αυτοδέσμευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020 έχει 
εκπληρωθεί, με δεδομένο ότι έχουν εγκριθεί τα τρία (3) Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου 
Πλημμύρας που αφορούν στα υδατικά διαμερίσματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 
συγκεκριμένα υφίστανται:  

 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (EL01) (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41346/322, ΦΕΚ 
2640/Β/05.07.2018) 

 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL02) (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41356/323, ΦΕΚ 
2691/Β/06.07.2018) 

 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03) (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ /41364/324, ΦΕΚ 
2692/Β/06.07.2018) 

 
Στα παραπάνω εγκεκριμένα Σχέδια προσδιορίζονται οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 
Πλημμύρας στα υδατικά διαμερίσματα στην γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, 
θα πρέπει να εντάσσονται κατά προτεραιότητα στις περιοχές των συγκεκριμένων Ζωνών 
(Ζ.Δ.Υ.Κ.Π). Για την υλοποίηση παρεμβάσεων εκτός των περιοχών των Ζ.Δ.Υ.Κ.Π, απαιτείται 
τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και αιτιολόγηση σχετικά με την ανάσχεση πλημμυρικών 
φαινομένων στις περιοχές αυτές.  
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Επιπλέον, οι πράξεις που θα επιλεγούν θα πρέπει να συνάδουν με τα αντίστοιχα 
εγκεκριμένα. Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, που αφορούν στην 
Πελοπόννησο.  
 
Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου: Κάτοικοι περιοχών που πλήττονται από 
πλημμυρικά φαινόμενα 
 

Δείκτες εκροής 

Στον Πίνακα  που ακολουθεί αποτυπώνεται ο δείκτης εκροών που αφορά τη δράση 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης RIS3 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Σύνολο 

CO20 

Πρόληψη και 
διαχείριση 
κινδύνων: 
Πληθυσμός που 
ωφελείται από 
αντιπλημμυρικά 
μέτρα  
 

Άτομα   Μετάβαση 30.000 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό σχήμα 

Στον Πίνακα  που ακολουθεί  αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης 

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 4.000.000 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 4.000.000 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 3.200.000 

           Εθνική Συμμετοχή (δ)  800.000 

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

0 

      εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

0 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0 

      εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 

0 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι  

Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δήμοι Περιφέρειας Πελοποννήσου 
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Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

Στον παρακάτω Πίνακα αναφέρονται οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη 
συγκεκριμένη δράση. 

 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  - 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  - 

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

- 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014)  - 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης 02/2019 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ εξάμηνο 2019 
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Άξονας Προτεραιότητας 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ   

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ) 7/ Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των 
προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων  

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.07.1, T.07.3 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 72.461.250 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 

Αποθεματικό Επίδοσης 

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι, 
όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ: 

 

Πίνακας:  Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 4 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

 
Κωδικός 
Δείκτη ή 
βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωσ

η 

Ορόσημο για το 2018 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Μετάβαση CO13 
Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
νέων οδών 

Χλμ.   7,0 

Μετάβαση CO14 
Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών  

Χλμ.   9,0 

Μετάβαση F100 
Ποσό πιστοποιημένων 
δαπανών 

EURO   18.050.000 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του 
αποθεματικού επίδοσης η ΔΑ του ΕΠ έχει προβεί σε συγκεκριμένες διαχειριστικές ενέργειες 
για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΠ, οι οποίες ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, είναι οι 
ακόλουθες: 

- Εξειδίκευση και άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων. 

- Έκδοση προσκλήσεων και  αξιολόγηση των αιτημάτων των αντίστοιχων παρεμβάσεων.  

- Ένταξη των θετικά αξιολογημένων προτάσεων με τις αντίστοιχες δράσεις – πράξεις. 

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη 
συμβολή των δράσεων στην επίτευξη των στόχων του ΕΠ. 

- Κατάρτιση του αρμόδιου προσωπικού της ΕΥΔ και υποστήριξη των εμπλεκόμενων 
φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών. 

- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής 
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών 
ενεργειών κλπ. 
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Θεματικός Στόχος 07 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7b 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των 
προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων  

 

Επενδυτική προτεραιότητα Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της 
σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις 
υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών 
κόμβων  

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.07.1 

Ειδικοί στόχοι 4.1.1 - Βελτίωση της σύνδεσης τουριστικών, πολιτιστικών 
και παραγωγικών περιοχών της Περιφέρειας με το κύριο 
οδικό δίκτυο και τους διευρωπαϊκούς άξονες  

Δείκτες αποτελέσματος T2423 / Χρονοαπόσταση 

 

 
 

Δράση 7β.ΤΑΠΤοΚ.1:  Βελτίωση Πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους /μουσεία  

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Δράσεις ΤΑΠΤοΚ  

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ________________________ 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Ομάδας Τοπικής δράσης (ΟΤΔ) «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 
ΑΜΚΕ» 

(Φ.Ε.Κ. 4668/Β’/29/12/2017) 

Κατηγορία Περιφέρειας Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω πεδία: 
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 Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Η αυτοδέσμευση είναι η ακόλουθη: 

 Αν ένα έργο διέρχεται μέσα από μια περιοχή Natura 
2000, να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 
αποφευχθεί η οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση ή σε 
περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, να μειωθεί η 
αρνητική επίπτωση με μέτρα αποκατάστασης / 
αναμόρφωσης ή αποζημίωσης που θα πρέπει να 
προβλέπονται.  

 

Περιγραφή Δράσης 

Στο πλαίσιο της ανάδειξης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος η συγκεκριμένη 
δράση αποσκοπεί στη βελτίωση της οδικής πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους και 
μουσεία της περιοχής παρέμβασης με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. 
Περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, έργα βελτίωσης οδοποιίας, σύνδεσης οδικού δικτύου με 
αρχαιολογικούς, πολιτιστικούς χώρους, σημάνσεις κ.α. 

 

Επιπλέον, η δράση συνδέεται με τον Ειδικό Στόχο 3 «Ανάδειξη φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος – προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς» της εγκεκριμένης Στρατηγικής 
Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων με τίτλο «Στρατηγική και Σχέδιο 
Δράσης ΤΑΠΤοΚ/CLLD «Αρκαδία 2020»» και συνδράμει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 
4.1.1 «Βελτίωση της σύνδεσης τουριστικών, πολιτιστικών και παραγωγικών περιοχών της 
Περιφέρειας με το κύριο οδικό δίκτυο και τους διευρωπαϊκούς άξονες» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020.   

 

Δείκτες Εκροής 

Πίνακας: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

CO14 

Οδικό δίκτυο: 
Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων 
ή αναβαθμισμένων 
οδών  

Χλμ. Μετάβαση   0,6 ΝΑΙ ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 1: Προϋπολογισμός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 125.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 125.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 100.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 25.000,00 

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

0,00 

      εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

0,00 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0,00 

      εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0,00 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 

125.000,00 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

 Δήμος Τρίπολης 

Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Εκπληρώθηκε 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) 29/12/2017 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιανουάριος 2019 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ Τρίμηνο 2019 
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Δράση 7β.ΤΑΠΤοΚ.2:  Βελτίωση Προσβασιμότητας, Ενίσχυση Οδικής Ασφάλειας 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Δράσεις ΤΑΠΤοΚ  

Ενέργειες που θα 
αναληφθούν για τα 
εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα 
και τα τμηματοποιημένα  
έργα 

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: ________________________ 

Συνεισφορά δράσης στο 
πλαίσιο επίδοσης 

Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς  Ομάδας Τοπικής δράσης (ΟΤΔ) «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 
ΑΜΚΕ» 

(Φ.Ε.Κ. 4668/Β’/29/12/2017) 

Κατηγορία Περιφέρειας Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω πεδία: 

 Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες  

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Η αυτοδεσμεύσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Αν ένα έργο διέρχεται μέσα από μια περιοχή Natura 
2000, να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 
αποφευχθεί η οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση ή σε 
περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, να μειωθεί η 
αρνητική επίπτωση με μέτρα αποκατάστασης / 
αναμόρφωσης ή αποζημίωσης που θα πρέπει να 
προβλέπονται.  
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Περιγραφή Δράσης 

Η συγκεκριμένη κατηγορία δράσεων αποβλέπει στη βελτίωση της προσβασιμότητας στους 
οικισμούς της περιοχής παρέμβασης και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας ιδιαίτερα σε 
σημεία υψηλής επικινδυνότητας΄. Ειδικότερα, στόχος είναι η αναβάθμιση και βελτίωση των 
συνθηκών εκείνων που εξασφαλίζουν την ασφαλή διέλευση των οχημάτων επί του οδικού 
δικτύου της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ.  
 
Οι παρεμβάσεις, βάσει της φιλοσοφίας των Στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ, θα πρέπει να είναι 
άμεσες / βραχυπρόσθεσμες μικρής και μεσαίας κλίμακας στις οποίες περιλαμβάνονται 
παρεμβάσεις που συμβάλλουν σε βελτίωση και εκσυγχρονισμό τμημάτων του οδικού 
δικτύου όσον αφορά στην οδική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου 
εξοπλισμού οδικής ασφάλειας.  
 

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης περιλαμβάνονται έργα τοποθέτησης 
φωτιστικών σωμάτων, εφαρμογής/ βελτίωσης διαγράμμισης, αναβάθμισης σήμανσης 
(θερμοπλαστικά σύμβολα, προειδοποιητικές πινακίδες / σήματα κ.λ.π.), βελτίωσης 
αντιολισθητικότητας οδοστρώματος, κ.α.  

 

Επιπλέον, η δράση συνδέεται με τον Ειδικό Στόχο 2 «Αναβάθμιση βασικών υποδομών και 
των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την 
προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» της 
εγκεκριμένης Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων με 
τίτλο «Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης ΤΑΠΤοΚ/CLLD «Αρκαδία 2020»» και συνδράμει στην 
επίτευξη του Ειδικού Στόχου 4.1.1 «Βελτίωση της σύνδεσης τουριστικών, πολιτιστικών και 
παραγωγικών περιοχών της Περιφέρειας με το κύριο οδικό δίκτυο και τους διευρωπαϊκούς 
άξονες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020.   
 

Δείκτες Εκροής 

Πίνακας: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-στόχος (2023) Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

03402 
Ενέργειες Οδικής 
Ασφάλειας 

Αριθμός. Μετάβαση   4 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 2.300.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 2.300.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.840.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 460.000,00 

      εκ της οποίας για τα 

εμπροσθοβαρή έργα 

0,00 
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 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

      εκ της οποίας για 

τμηματοποιημένα έργα 

0,00 

      εκ της οποίας για μεγάλα έργα 0,00 

      εκ της οποίας για Μέσα 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

0,00 

      εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, 

ΤΑΠΤΟΚ 

2.300.000,00 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

Δήμοι της περιοχής εφαρμογής Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020»:  Δήμος Γορτυνίας, 
Δήμος Μεγαλόπολης, Δήμος Τρίπολης 

Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών 

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: 

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  Εκπληρώθηκε 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης   

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων 
ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) 

 

Επιλογή ΕΦΔ  (αρ. 19, Ν. 4314/2014) 29/12/2017 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιανουάριος 2019 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Α’ Τρίμηνο 2019 
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3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
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Δράση  9.α.3 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 Η ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση 

 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση  

 Το Τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο 

 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

1 

Έλεγχος πληρότητας και 
επιλεξιμότητας πρότασης 

Δικαιούχος που εμπίπτει στην 
Πρόσκληση  

 Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση 
εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που 
ορίζονται στην Πρόσκληση. 

ναι/όχι 
 

2 Αρμοδιότητα δικαιούχου για 
υλοποίηση πράξης  

 Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση 
έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της ΕΕ. Ο έλεγχος 
γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. νόμοι, 
κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ) 
που υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του 
αιτήματος και όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση.  

ναι/όχι 

 

3 Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης 
πρότασης: 

 Εξετάζεται αν για την υποβολή της πρότασης 
ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και αν τα 
τυποποιημένα έντυπα είναι συμπληρωμένα και έχουν 
επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στη σχετική Πρόσκληση και 
ειδικότερα: 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

 Αίτηση 
 Αίτηση χρηματοδότησης πράξης υπογεγραμμένη από 
το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα. 

ναι/όχι 
 

 Τεχνικό Δελτίο  Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) πλήρως συμπληρωμένο. ναι/όχι 
 

 Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην 
Πρόσκληση 

Λοιπά στοιχεία, όπως αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, 
μελέτες διοικητικές πράξεις, υπολογισμός των 
καθαρών εσόδων για πράξεις των Προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 κλπ., σύμφωνα με την πρόσκληση.  

ναι/όχι 

 

4 
Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου 
επιλεξιμότητας ΠΠ και Πρόσκλησης 

 Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της 
προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης 
εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του 
Προγράμματος, και όπως ορίζεται στην Πρόσκληση. 

ναι/όχι 

 

5 Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου 

 Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν έχει 
περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης 
πράξης μέχρι την ημερομηνία που υπέβαλε την αίτηση 
χρηματοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 65, 
παράγραφος 6 του Καν. 1303/2013 (περιλαμβάνεται 
στην αίτηση χρηματοδότησης όπως ενσωματώθηκε 
στο ΤΔΠ).  

ναι/όχι 

 

6 

Η προτεινόμενη πράξη δεν 
περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε 
υποδομή ή παραγωγική επένδυση η 
οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε 
εκτός της περιοχής του 
Προγράμματος εντός πέντε ετών από 
την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή 
εντός της προθεσμίας που οριζόταν 
στους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 
71 του Καν. 1303/2013) 

 Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι η προτεινόμενη 
πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε 
υποδομή η οποία έπαυσε εντός πέντε ετών από την 
τελική πληρωμή στο δικαιούχο (σύμφωνα με το άρθρο 
71 του Καν. 1303/2013) (περιλαμβάνεται στην αίτηση 
χρηματοδότησης όπως ενσωματώθηκε στο ΤΔΠ).  

 
ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

7 

Πράξη η οποία εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους 
ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράση 

 Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο / 
Επενδυτική Προτεραιότητα / Ειδικό - στόχο – Ειδικούς 
στόχους / πεδία παρέμβασης / δράση, της 
Πρόσκλησης.  

ναι/όχι 

 

8 
Μη επικάλυψη των χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων 

 Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν υφίσταται 
επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων, με 
άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα 
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία (περιλαμβάνεται 
στην αίτηση χρηματοδότησης όπως ενσωματώθηκε 
στο ΤΔΠ).  

ναι/όχι 

 

9 

Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή 
και συλλογικών οργάνων του 
δικαιούχου ή άλλων αρμοδίων 
οργάνων 

 Εξετάζεται αν έχουν υποβληθεί αποφάσεις των 
αρμόδιων συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή 
άλλων αρμόδιων οργάνων, περί της αίτησης 
χρηματοδότησης, όπου αυτό προβλέπεται από τη 
σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Πρόσκληση. 

ναι/όχι ή δεν 
εφαρμόζεται 

 

10 

Ύπαρξη εγκεκριμένου Προγράμματος 
Τεχνικής Βοήθειας (μόνο για πράξεις 
τεχνικής βοήθειας) 

 

Το κριτήριο δεν εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη δράση.  δεν εφαρμόζεται 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να  λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ στα κριτήρια 1-9, εκτός από το κριτήριο 9, όπου είναι επαρκές και το "δεν εφαρμόζεται". 

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

1 

1
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Πληρότητα και σαφήνεια 
του περιεχομένου της 
πρότασης 

Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης 
πράξης 

Εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης, όσον αφορά: 
α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά 
χαρακτηριστικά της, β) στη μεθοδολογία υλοποίησης 
(επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης 

ναι/όχι  
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία 
ενεργειών), γ) στην αποτύπωση των παραδοτέων της 
πράξης.  

 

2 Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 
πράξης σε σχέση με το προτεινόμενο για 
συγχρηματοδότηση φυσικό της αντικείμενο. 

Ειδικότερα εξετάζεται: 
(α) Η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού 
(εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την 
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου / παραδοτέων, 
όπως ενδεχόμενων υποστηρικτικών μελετών, 
δαπανών αρχαιολογίας, ΟΚΩ, απόκτησης γης κ.α.). 

 
(β) Το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης 
πράξης είναι εύλογη. Για τα υποέργα που 
υλοποιούνται / θα υλοποιηθούν με εργολαβία 
εξετάζεται αν ο προϋπολογισμός προκύπτει από 
κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου 
Υπουργού για την έγκριση, αναπροσαρμογή και 
τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων Οικοδομικών 
έργων, σύμφωνα με τον βαθμό ωριμότητας της 
πράξης (εγκεκριμένη τεχνική μελέτη – αναλυτικές 
προμετρήσεις – προϋπολογισμός)). Στη  περίπτωση 
αυτή τόσο οι τιμές μονάδας όσο και ο συνολικός 
προϋπολογισμός του υποέργου / υποέργων της 
πράξης που υλοποιούνται / θα υλοποιηθούν με 
εργολαβία, θεωρείται ρεαλιστικός. 

Σε περίπτωση πράξης / υποέργου προμήθειας 
εξοπλισμού, η εκτίμηση / κοστολόγηση του 

ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

προϋπολογισμού θα εξετάζεται με την χρησιμοποίηση 
στοιχείων πραγματικού κόστους από παρεμφερείς 
πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη 
τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο 
αξιολόγησης της πρότασης. 

3 
Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράμματος 

 Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος 
ολοκλήρωσης της πράξης  σε σχέση με: 
α) το φυσικό αντικείμενο,  
β)την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, 
ανάθεση κλπ), 
γ)τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με 
την υλοποίηση της πράξης π.χ. αρχαιολογικά 
ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την 
έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται 
για την υλοποίηση της πράξης, όπως κήρυξη 
απαλλοτριώσεων κλπ., 
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης. 
 
Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που έχουν 
υλοποιηθεί, με βάση την πρότερη εμπειρία της ΕΥΔ. 

Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου 
υποέργου (ή των κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι 
το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της 
ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες 
που ορίζονται στον Ν. 4314/2014 (άρθρο 28). 

ναι/όχι 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

1 

2
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Τήρηση θεσμικού 
πλαισίου και 
ενσωμάτωση οριζόντιων 
πολιτικών  

 

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών 
κανόνων ως προς τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, μελετών, 
προμηθειών και υπηρεσιών και 

εθνικών κανόνων για την 
απασχόληση προσωπικού 

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό 
πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το 
εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. 

 Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης 
σχετικές ενέργειες (έναρξη των διαδικασιών ανάθεσης 
/ υλοποίησης υποέργου του έργου), εξετάζεται εάν ο 
δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής 
της αίτησης χρηματοδότησης τους κατά περίπτωση 
ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για την 
προτεινόμενη πράξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων δημοσίων 
συμβάσεων ΔΙΙ_2, ΔΙΙ_3, ΔΙΙ_4 του Εγχειριδίου 
Διαδικασιών του ΣΔΕ. Σε περίπτωση κατά την οποία 
διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση των 
κανόνων, η ΔΑ δύναται να εντάξει την πράξη 
εφαρμόζοντας αναλογική ή κατ΄ αποκοπή μείωση της 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 

ναι/όχι  

 

2 
Συμβατότητα της πράξης με τους 
κανόνες του ανταγωνισμού και των 
κρατικών ενισχύσεων   

 Εξετάζεται, εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 
ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το κανονιστικό 
πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι μια 
αντικειμενική και νομική έννοια που ορίζεται 
απευθείας από τη Συνθήκη, και ερμηνεύεται από το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνονται 
κατευθύνσεις / οδηγίες (Παράρτημα ΙΙΙ του Οδηγού 
Αξιολόγησης των αιτήσεων Χρηματοδότησης) για την 
αξιολόγηση του κριτηρίου της συμβατότητας της 
πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των 
κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τη νομολογία της 
ΕΕ και με την επιφύλαξη της ερμηνείας του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ναι/όχι  
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

3 Αειφόρος ανάπτυξη 

 Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη 
σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα 
σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και 
κατευθύνσεις της εγκεκριμένης ΚΥΑ Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
Προγράμματος. 

ναι/όχι 

 

4 Προαγωγή της ισότητας ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης 

 Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει 
κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού. 

ναι/όχι 

 

5 Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία 

 Εξετάζεται εάν η πράξη διασφαλίζει την 
προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα 
με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

  Σε περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη 
συμβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τα 
ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση της πράξης και 
την κείμενη νομοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα 
πρέπει να τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του 
δυνητικού δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις 
δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση 
προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα. Η 
αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού βασίζεται στο 
Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού Αξιολόγησης των αιτήσεων 
Χρηματοδότησης. 

 

Η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

 Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να 

ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ. 

 Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την 
εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, 
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει 
της οποίας δεν κωλύεται. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 

 

1 

3
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Σκοπιμότητα πράξης 

Αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης 

 Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ (τμήμα Ε) 
τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της 
πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη 
πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή 
προβλήματος που έχει εντοπιστεί και του ειδικού 
στόχου που έχει προσδιοριστεί. 

Ο δυνητικός δικαιούχος θα υποβάλει Έκθεση 
τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα υλοποίησης της 
προτεινόμενης πράξης σχετικά με το πρόβλημα που 
θα αντιμετωπισθεί ή / και τις ανάγκες που 
ικανοποιούνται.  

Μη τεκμηρίωση του προβλήματος θεωρείται ως μη 
επαρκής τεκμηρίωση και η πρόταση λαμβάνει την τιμή 
"μηδέν" στο κριτήριο. 

ναι/όχι  

2 Αποτελεσματικότητα 

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο 
δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση.                                                           
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών 
ενός δείκτη εκροής για την πράξη και την Πρόσκληση : 
Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής για 

Τιμή του κριτηρίου 

≤ 10 

 

Βαρύτητα 
Ομάδας: 

50% 



 
 

 34 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

την Πρόσκληση), πολλαπλασιαζόμενο με 10.                                 

α) Για παρεμβάσεις σε υποδομές παιδικής μέριμνας 
(βρεφονηπιακοί/ παιδικοί σταθμοί), το συγκεκριμένο 
κριτήριο εξετάζεται με βάση τον δείκτη CO35 και 
ειδικότερα εάν ισχύει: 

 8 ≤ Π, η Πράξη λαμβάνει την τιμή 10 

 6≤ Π < 8 ,η Πράξη λαμβάνει την τιμή 7 

 4 ≤ Π < 6 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 5 

 2 ≤ Π < 4 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 3 

Π<2 η πράξη λαμβάνει την τιμή 0 και θεωρείται ότι δεν 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Πρόσκλησης. 

 

β) Για παρεμβάσεις στις λοιπές υποδομές πρόνοιας, το 
συγκεκριμένο κριτήριο εξετάζεται με βάση τον δείκτη  
SO031 και ειδικότερα εάν ισχύει: 

 7 ≤ Π, η Πράξη λαμβάνει την τιμή 10 

 5 ≤ Π < 7 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 7 

 3 ≤ Π < 5 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 5 

Π<3 η πράξη λαμβάνει την τιμή 0 και θεωρείται ότι δεν 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Πρόσκλησης 

3 Αποδοτικότητα 

 Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της 
προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό, βάσει της οποίας υπολογίζεται το 
μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από 

Τιμή του κριτηρίου 

≤ 10 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

την υλοποίησή της.  

 Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης 
εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο της 
Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / 
προϋπολογισμό Πρόσκλησης).    

 Ειδικότερα εάν ισχύει: 

α) Για το δείκτη CO35, ο οποίος συνδέεται με 
παρεμβάσεις σε υποδομές παιδικής μέριμνας 

 2 ≤ Π , η Πράξη λαμβάνει την τιμή 10 

 1 ≤ Π < 2 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 7 

 0,5 ≤ Π < 1 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 5  

 0,2 ≤ Π < 0,5 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 2 

Π < 0,2 πράξη λαμβάνει την τιμή 0 και θεωρείται ότι 
δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
Πρόσκλησης.  

β) Για το δείκτη SO031, ο οποίος συνδέεται με 
παρεμβάσεις σε λοιπές υποδομές πρόνοιας 

 2 ≤ Π , η Πράξη λαμβάνει την τιμή 10 

 1 ≤ Π < 2 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 7 

 0,5 ≤ Π < 1 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 5  

 0,2 ≤ Π < 0,5 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 2 

Π < 0,2 πράξη λαμβάνει την τιμή 0 και θεωρείται ότι 
δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

Πρόσκλησης. 

Σημείωση:  

Για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας των 
προτεινόμενων πράξεων λαμβάνεται υπ’ όψη ο 
δείκτης εκροών με τον οποίο συνδέονται οι 
αντίστοιχες κατηγορίες παρεμβάσεων, καθώς επίσης 
και το μέρος του συνολικού προϋπολογισμού της 
πρόσκλησης που προβλέπεται/ διατίθεται για πράξεις 
που συνδέονται με τον συγκεκριμένο δείκτη.   

4 Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση  

 Δήλωση του δικαιούχου ότι ο Κύριος του έργου θα 
εξασφαλίσει την συντήρηση, λειτουργία και 
αξιοποίηση των παραδοτέων της πράξης . 

ναι/όχι 

 

5 Καινοτομία 

 Εξετάζεται η καινοτομία της προτεινόμενης πράξης σε 
σχέση με την πρωτοτυπία, την λειτουργικότητα και, 
κατά περίπτωση, την χρήση  των παραδοτέων. Σε 
περίπτωση που η πράξη δεν δύναται να 
χαρακτηρισθεί ως καινοτόμα το κριτήριο δεν 
εφαρμόζεται. 

ναι/όχι ή δεν 
εφαρμόζεται  

6 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα 
της Πράξης 

 Εξετάζεται η συνέργεια και συμπληρωματικότητα της 
προτεινόμενης πράξης με άλλα έργα που είναι είτε 
ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠ ή 
άλλων Προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το 
μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από 
την υλοποίησή της. 

ναι/όχι 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ : Γ = (Γ2+Γ3)/2.   
Επίσης, η πράξη  να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ στα κριτήρια 1, 4-6, εκτός από το κριτήριο 5  όπου είναι επαρκές και το "δεν εφαρμόζεται".  
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

 
 
 
 
 
 
 

1 

4
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Ωριμότητα πράξης 

Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων 
ενεργειών ωρίμανσης της πράξης  

 

 

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την 
άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων 
προπαρασκευαστικών ενεργειών (μελέτες, έρευνες, 
αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, κλπ) για την έναρξη της 
υλοποίησής της.  

 Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης 
πράξης διενεργείται ανά υποέργο για εκείνα τα 
υποέργα που συμβάλουν στον δείκτη εκροών της 
Πρόσκλησης  (κύρια υποέργα).  

 Ειδικότερα, για κύριο υποέργο που θα υλοποιηθεί / 
υλοποιείται με εργολαβία ή αφορά  προμήθεια: 

 Εάν υπάρχει νομική δέσμευση σε εξέλιξη (η 
οποία έλαβε θετική γνωμοδότηση κατά τον 
έλεγχο νομιμότητας και το κριτήριο Β1 της 2ης 
Ομάδας κριτηρίων έλαβε ΝΑΙ στην αξιολόγηση), 
η πράξη βαθμολογείται με 10.  

 Εάν για κύριο υποέργο κατασκευής υπάρχει 
εγκεκριμένη τεχνική μελέτη σύμφωνα με ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων 
αναλυτικών προμετρήσεων και 
προϋπολογισμού, καθώς και  οι απαιτούμενες 

Τιμή του κριτηρίου 
≤ 10 

 

Βαρύτητα 
Ομάδας: 

50% 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις για το σύνολο της 
πράξης, χωρίς ελλείψεις, η πράξη 
βαθμολογείται με 9.   

 Εάν, για κύριο υποέργο προμήθειας εξοπλισμού, 
υπάρχουν εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές  
και εγκεκριμένος προϋπολογισμός, καθώς και οι 
απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, χωρίς 
ελλείψεις, η πράξη βαθμολογείται με 9.   

 Εάν για κύριο υποέργο κατασκευής υπάρχει 
εγκεκριμένη τεχνική μελέτη σύμφωνα με ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων 
αναλυτικών προμετρήσεων και 
προϋπολογισμού, καθώς και  οι απαιτούμενες 
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις για το σύνολο της 
πράξης με ελλείψεις, πλην των αναφερομένων 
στο στάδιο Α΄ της αξιολόγησης, η πράξη 
βαθμολογείται με 7.   

 Εάν, για κύριο υποέργο προμήθειας εξοπλισμού, 
υπάρχουν εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές  
και εγκεκριμένος προϋπολογισμός, καθώς και οι 
απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών με 
ελλείψεις, πλην των αναφερομένων στο στάδιο 
Α΄ της αξιολόγησης, η πράξη βαθμολογείται με 
7.   

Εάν η πράξη δεν συγκεντρώσει βαθμολογία 7, στις 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

περιπτώσεις έργων με προπαρασκευαστικές ενέργειες, 
δύναται κατά την αξιολόγηση να πραγματοποιείται :  

 Προσδιορισμός των δράσεων και αντιστοίχισή 
τους με προπαρασκευαστικές ενέργειες  

Ενημέρωση των δικαιούχων σχετικά με την κατά 
στάδια εγγραφή του προϋπολογισμού της πράξης. 
Πρώτο στάδιο η εγγραφή των υποέργων των 
προπαρασκευαστικών ενεργειών και εφόσον αυτά 
ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος, εγγραφή 
σε δεύτερη φάση του προϋπολογισμού των κύριων 
υποέργων της πράξης. 

2 Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών 

 Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων 
διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών που 
εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης (πχ διαδικασία απόκτησης γης, 
έγκρισης από συμβούλια  κλπ). 

ναι/όχι 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ : Δ = Δ1   
Επίσης, η πράξη  να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ στο κριτήριο 2. 

 

1 

5Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Διοικητική, Επιχειρησιακή 
& Χρηματοοικονομική 
ικανότητα δυνητικού 
δικαιούχου 

Διοικητική ικανότητα  

 Εξετάζεται κατά  πόσο ο δυνητικός δικαιούχος ή / και 
οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες που θα συμμετέχουν στην 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης:  

 διαθέτει / διαθέτουν επαρκή οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.  

ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

 δύναται να εφαρμόσουν τις διαδικασίες 
διαχείρισης και υλοποίησης έργων. 

 Η κάλυψη του κριτηρίου της διοικητικής ικανότητας 
δύναται να τεκμηριώνεται και με την ύπαρξη σε ισχύ 
πιστοποίησης με βάση εγκεκριμένα πρότυπα. 

 Το κριτήριο εξετάζεται σύμφωνα με τον Οδηγό για την 
εκτίμηση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δυνητικών 
Δικαιούχων του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα είναι 
συνοδευτικό έγγραφο της Πρόσκλησης και θα 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

2 Επιχειρησιακή ικανότητα  

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος  διαθέτει 
επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης και ειδικότερα: 

 Η επάρκεια της ομάδας έργου που θα υλοποιήσει 
την πράξη (Υπεύθυνος Έργου, λοιπό οργανωτικό 
σχήμα της ομάδας έργου (ΟΕ), και στις 
περιπτώσεις τεχνικών υποέργων, προτεινόμενη 
ομάδα επίβλεψης ή επιβλέπων). 

 Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση συναφών έργων. 

 Το κριτήριο εξετάζεται σύμφωνα με τον Οδηγό για την 
εκτίμηση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δυνητικών 
Δικαιούχων του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα είναι 
συνοδευτικό έγγραφο της Πρόσκλησης και θα 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.. 

ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

3 Χρηματοοικονομική ικανότητα Το κριτήριο δεν εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη δράση.  δεν εφαρμόζεται 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να  λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ στα κριτήρια 1-2.   
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Δράση  5.α.1 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 Η ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση 

 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση  

 Το Τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο 

 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

1 

Έλεγχος 
πληρότητας και 
επιλεξιμότητας 
πρότασης 

Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην Πρόσκληση  

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις 
κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην Πρόσκληση. 

ναι/όχι  

2 Αρμοδιότητα δικαιούχου για 
υλοποίηση πράξης  

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα 
εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. 
κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ) που υποβάλλονται 
συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος όπως θα προσδιορίζονται στην 
Πρόσκληση. Σε περίπτωση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης 
υποβάλλεται σχέδιο με το αίτημα, συνοδευόμενο από αποφάσεις 
συλλογικών οργάνων ή άλλων αρμόδιων οργάνων των συμβαλλόμενων 
μερών. 

ναι/όχι  

3 Τυπική πληρότητα της 
υποβαλλόμενης πρότασης: 

Εξετάζεται αν για την υποβολή της πρότασης ακολουθήθηκε η 
προβλεπόμενη διαδικασία και αν τα τυποποιημένα έντυπα είναι 
συμπληρωμένα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική Πρόσκληση και ειδικότερα: 

ναι/όχι  
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

 Αίτηση 
Αίτηση χρηματοδότησης πράξης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο 
του φορέα. 

ναι/όχι  

 Τεχνικό Δελτίο  Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) πλήρως συμπληρωμένο. ναι/όχι  

 Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην 
Πρόσκληση 

Λοιπά στοιχεία, όπως αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, μελέτες, διοικητικές 
πράξεις, υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων 
του ΕΣΠΑ 2014-2020 κλπ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. 
Επιπλέον, θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Να λαμβάνει υπ’ όψη της την Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 
(2008/56/ΕΚ) 

 Να συνάδει με τον γενικότερο Σχεδιασμό για την Προσαρμογή στην 
Κλιματική Αλλαγή,  

 Να λαμβάνει υπ’ όψη της τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας 
Λεκανών Απορροής Ποταμών 

 

ναι/όχι  

4 
Περίοδος υλοποίησης εντός 
περιόδου επιλεξιμότητας 
ΠΠ και Πρόσκλησης 

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του 
Προγράμματος, και όπως ορίζεται στην Πρόσκληση. 

ναι/όχι  

5 
Μη περαίωση φυσικού 
αντικειμένου 

Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία που υπέβαλε 
την αίτηση χρηματοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 65, παράγραφος 6 του 
Καν. 1303/2013 (περιλαμβάνεται στην αίτηση χρηματοδότησης, όπως 
ενσωματώθηκε στο ΤΔΠ). 

ναι/όχι  

6 

Η προτεινόμενη πράξη δεν 
περιλαμβάνει τμήμα 
επένδυσης σε υποδομή ή 
παραγωγική επένδυση η 
οποία έπαυσε ή 
μετεγκαταστάθηκε εκτός της 
περιοχής του 
Προγράμματος εντός πέντε 

Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι η προτεινόμενη πράξη δεν 
περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή η οποία έπαυσε εντός πέντε 
ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο (σύμφωνα με το άρθρο 71 του 
Καν. 1303/2013) (περιλαμβάνεται στην αίτηση χρηματοδότησης, όπως 
ενσωματώθηκε στο ΤΔΠ). 
 

ναι/όχι  
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

ετών από την τελική 
πληρωμή στον δικαιούχο ή 
εντός της προθεσμίας που 
οριζόταν στους κανόνες 
περί κρατικών ενισχύσεων 
(σύμφωνα με το άρθρο 71 
του Καν. 1303/2013) 

7 

Πράξη η οποία εμπίπτει 
στους Θεματικούς Στόχους, 
τις Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράση 

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο / Επενδυτική 
Προτεραιότητα / Ειδικό - στόχο – Ειδικούς στόχους / πεδία παρέμβασης / 
δράση, της Πρόσκλησης.  

ναι/όχι  

8 
Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων 

Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν υφίσταται επικάλυψη των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων, με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα και 
άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία (περιλαμβάνεται στην αίτηση 
χρηματοδότησης, όπως ενσωματώθηκε στο ΤΔΠ). 

ναι/όχι  

9 

Υποβολή αποφάσεων των 
αρμόδιων ή και συλλογικών 
οργάνων του δικαιούχου ή 
άλλων αρμοδίων οργάνων 

Εξετάζεται αν έχουν υποβληθεί αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, περί της αίτησης 
χρηματοδότησης, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση. 

ναι/όχι  

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

1 

 
 
  1

Η
 ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Πληρότητα και 
σαφήνεια του 

Πληρότητα και σαφήνεια 
του φυσικού αντικειμένου 
της προτεινόμενης πράξης 

Εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της 
προτεινόμενης πράξης, όσον αφορά: α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και 
λοιπά χαρακτηριστικά της, β) στη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή 
μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους 
υποέργων αυτής, απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών), 
γ) στην αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης. 

ναι/όχι   
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

2 

περιεχομένου της 
πρότασης 

Ρεαλιστικότητα του 
προϋπολογισμού 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με 
το προτεινόμενο για συγχρηματοδότηση φυσικό της αντικείμενο. 
 
Ειδικότερα εξετάζεται: 

(α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εάν περιλαμβάνει όλα 
τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου / 
παραδοτέων, όπως ενδεχόμενων υποστηρικτικών μελετών, δαπανών 
αρχαιολογίας, ΟΚΩ, απόκτησης γης κ.α.). 
 
(β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι εύλογη.  

  Για τα υποέργα που υλοποιούνται / θα υλοποιηθούν με εργολαβία 
εξετάζεται αν ο προϋπολογισμός προκύπτει από κανονιστικές πράξεις, όπως 
αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την έγκριση, αναπροσαρμογή και 
τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων ανάλογα με την τεχνική φύση των  
απαιτούμενων εργασιών της προτεινόμενης πράξης και σύμφωνα με το 
βαθμό ωριμότητας  της (εγκεκριμένη τεχνική μελέτη – αναλυτικές 
προμετρήσεις – προϋπολογισμός). Στη περίπτωση αυτή τόσο οι τιμές 
μονάδας όσο και ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου / υποέργων 
της πράξης που υλοποιούνται / θα υλοποιηθούν με εργολαβία, θεωρείται 
ρεαλιστικός.  
 
Σε περίπτωση, πράξης / υποέργου προμήθειας  εξοπλισμού, η εκτίμηση / 
κοστολόγηση του προϋπολογισμού θα εξετάζεται με την χρησιμοποίηση 
στοιχείων  πραγματικού κόστους από παρεμφερείς πράξεις που έχουν 
υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς 
κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης. 
 
 

ναι/όχι  

3 
Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράμματος 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της 
πράξης  σε σχέση με: 

ναι/όχι  
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

α)  το φυσικό αντικείμενο,  

β)  την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (ανάθεση εργολαβίας, αυτεπιστασία 
κλπ), 

γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με 
την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση 
της πράξης, όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ., 

δ)  το επίπεδο ωριμότητας της πράξης. 

 
Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών 
πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, με βάση την πρότερη εμπειρία της ΕΥΔ. 

 
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κύριου υποέργου (ή των κύριων 
υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της 
ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες που ορίζονται στον Ν. 
4314/2014 (άρθρο 28). 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 

 

1 

  2
Η
 ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Τήρηση 
θεσμικού πλαισίου 
και ενσωμάτωση 
οριζόντιων 
πολιτικών  

 

Τήρηση εθνικών και 
κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες 
συμβάσεις έργων, μελετών, 
προμηθειών και υπηρεσιών 
και εθνικών κανόνων για 
την απασχόληση 
προσωπικού  

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των 
υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. 
Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες 
(έναρξη των διαδικασιών ανάθεσης / υλοποίησης υποέργου του έργου), 
εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της 
αίτησης χρηματοδότησης τους, κατά περίπτωση, ισχύοντες εθνικούς και 
κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόμενη πράξη, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων δημοσίων συμβάσεων 
ΔΙΙ_2, ΔΙΙ_3, ΔΙΙ_4 του Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ. Σε περίπτωση κατά 
την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την τήρηση των κανόνων, η ΕΥΔ 

ναι/όχι ή δεν 
εφαρμόζεται 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

δύναται να εντάξει την πράξη εφαρμόζοντας αναλογική ή κατ΄ αποκοπή 
μείωση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 

2 

Συμβατότητα της πράξης με 
τους κανόνες του 
ανταγωνισμού και των 
κρατικών ενισχύσεων   

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι μια 
αντικειμενική και νομική έννοια που ορίζεται απευθείας από τη Συνθήκη, και 
ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνονται 
κατευθύνσεις / οδηγίες (Παράρτημα ΙΙΙ του Οδηγού Αξιολόγησης των 
αιτήσεων Χρηματοδότησης) για την αξιολόγηση του κριτηρίου της 
συμβατότητας της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των 
κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ και με την 
επιφύλαξη της ερμηνείας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ναι/όχι  

3 Αειφόρος ανάπτυξη 

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης, ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και 
κατευθύνσεις της εγκεκριμένης ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Προγράμματος. 

ναι/όχι  

4 
Προαγωγή της ισότητας 
ανδρών και γυναικών και 
της μη διάκρισης 

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, 
γενετήσιου προσανατολισμού. 

ναι/όχι  

5 
Εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία 

Εξετάζεται εάν η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με 
αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  
Σε περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και δεν 
έχει γίνει πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση της 
πράξης και την κείμενη νομοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του δυνητικού δικαιούχου ότι θα αναλάβει 
όλες τις δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ 
με δικά του έξοδα. Η αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού βασίζεται στο 
Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού Αξιολόγησης των αιτήσεων Χρηματοδότησης. 

Η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

ναι/όχι  
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

 Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα 
στα ΑμΕΑ. 

 Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα ΑμΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης 
βάσει της οποίας δεν κωλύεται. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να  λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, εκτός από το κριτήριο 1 όπου είναι επαρκές και το «δεν εφαρμόζεται». 

 

1 

   
  3

Η
 ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  
 
 Σκοπιμότητα 
πράξης 

Αναγκαιότητα υλοποίησης 
πράξης 

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ (τμήμα Ε) τεκμηρίωση για την 
αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η 
προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή 
προβλήματος που έχει εντοπιστεί και των Ειδικών Στόχων που έχουν 
προσδιοριστεί. 
Ειδικότερα, ενισχύονται κατά προτεραιότητα οι παρεμβάσεις που 
υλοποιούνται σε περιοχές τουριστικού ή/και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 
Ειδικότερα:  

 Αν η πράξη αντιμετωπίζει διαπιστωμένα προβλήματα και υλοποιείται 
σε περιοχές τουριστικού ή/και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, 
βαθμολογείται με 10.  

 Αν η πράξη αντιμετωπίζει διαπιστωμένα προβλήματα και υλοποιείται 
σε Αστικά Κέντρα με συγκέντρωση πληθυσμού μεγαλύτερη των 10.000 
μόνιμων κατοίκων, βαθμολογείται με 7.  

 Αν η πράξη αντιμετωπίζει διαπιστωμένα προβλήματα και υλοποιείται 
σε λοιπές περιοχές, πλην των παραπάνω, βαθμολογείται με 5. 

 Μη τεκμηρίωση του προβλήματος ή/και των αναγκών που 
καλύπτονται, θεωρείται ως παραδοχή ότι δεν καλύπτεται το κριτήριο 
αυτό, οπότε και λαμβάνει τιμή 0. 

0-10 50% 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

2 Αποτελεσματικότητα 

 

Εξετάζεται η συμβολή της πράξης στην επίτευξη των Ειδικών Στόχων του ΕΠ, 
όπως αυτοί αποτυπώνονται στους δείκτες εκροών και δείκτες 
αποτελέσματος στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης. 
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών ενός δείκτη εκροής για 
την πράξη και την Πρόσκληση: Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης 
εκροής για την Πρόσκληση), πολλαπλασιαζόμενο με 10.  
Ειδικότερα εάν ισχύει:  

 Π ≥ 7 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 10  

 5 ≤ Π <7 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 7 

 3 ≤ Π <5 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 5  

 1 ≤ Π < 3 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 2  

 Π < 1 η πράξη λαμβάνει την τιμή 0 και θεωρείται ότι δεν συμβάλλει 
στην επίτευξη των στόχων της Πρόσκλησης.  

 

0-10 30% 

3  Αποδοτικότητα 

Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της προτεινόμενης πράξης με 
τον αντίστοιχο προϋπολογισμό, βάσει της οποίας υπολογίζεται το μοναδιαίο 
κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από την υλοποίησή της.  
Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / 
δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό 
πράξης / προϋπολογισμό Πρόσκλησης). 
Ειδικότερα εάν ισχύει:  

 2 ≤ Π , η Πράξη λαμβάνει την τιμή 10  

 1 ≤ Π < 2 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 7  

 0,5 ≤ Π < 1 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 5  

 0,1 ≤ Π < 0,5 η Πράξη λαμβάνει την τιμή 2  

 Π < 0,1 πράξη λαμβάνει την τιμή 0 και θεωρείται ότι δεν συμβάλλει στην 
επίτευξη των στόχων της Πρόσκλησης 

0-10 20% 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

4 

 

 Βιωσιμότητα, 
λειτουργικότητα, αξιοποίηση  

Δήλωση του δικαιούχου ότι ο Κύριος του έργου θα εξασφαλίσει την 
συντήρηση, λειτουργία και αξιοποίηση των παραδοτέων της πράξης 
(συνημμένο σχετικό αρχείο στην Πρόσκληση). 
Η ΕΥΔ προσδιορίζει στην Πρόσκληση τα απαραίτητα στοιχεία που 
απαιτούνται για την αξιολόγηση αυτού του κριτηρίου και θα 
περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο της δήλωσης του δικαιούχου. 

ναι/όχι  

5 Καινοτομία 

Εξετάζεται η καινοτομία της προτεινόμενης πράξης σε σχέση με την 
πρωτοτυπία, την λειτουργικότητα και, κατά περίπτωση, την χρήση  των 
παραδοτέων. Σε περίπτωση που η πράξη δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως 
καινοτόμα το κριτήριο δεν εφαρμόζεται. 

ναι/όχι ή δεν 
εφαρμόζεται 

 

6 
  Συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα της 
Πράξης  

Εξετάζεται η συνέργεια και συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης πράξης 
με άλλα έργα που είναι είτε ολοκληρωμένα, είτε σε εξέλιξη στο Πλαίσιο του 
ΕΠ ή άλλων Προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της. 

ναι/όχι  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ: = (Γ1*0,5+Γ2*0,3+Γ3*0,2) 
Επίσης, η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ στα κριτήρια 4 & 6, ενώ για το κριτήριο 5 όπου είναι επαρκές και το «δεν εφαρμόζεται».  
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

1 

4
Η
 ΟΜΑΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Ωριμότητα πράξης 

Στάδιο εξέλιξης των 
απαιτούμενων 
προπαρασκευαστικών 
ενεργειών  

 

 

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την άποψη της εξέλιξης 
των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (μελέτες, έρευνες, 
αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την έναρξη της 
υλοποίησής της.  
Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης διενεργείται ανά 
υποέργο για εκείνα τα υποέργα που συμβάλουν στον δείκτη εκροών της 
Πρόσκλησης  (κύρια υποέργα).  
Ειδικότερα: 
A. Για κύριο υποέργο που θα υλοποιηθεί / υλοποιείται με εργολαβία ή 
αφορά σε προμήθεια: 

 

 Εάν υπάρχει νομική δέσμευση σε εξέλιξη (η οποία έλαβε θετική 
γνωμοδότηση κατά τον έλεγχο νομιμότητας και το κριτήριο Β1 της 2ης 
Ομάδας κριτηρίων έλαβε ΝΑΙ στην αξιολόγηση), η πράξη 
βαθμολογείται με 10.  

 Εάν για κύριο υποέργο κατασκευής υπάρχει εγκεκριμένη τεχνική 
μελέτη σύμφωνα με ισχύον θεσμικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων 
αναλυτικών προμετρήσεων και προϋπολογισμού, καθώς και οι 
απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις για το σύνολο της πράξης, 
χωρίς ελλείψεις, η πράξη βαθμολογείται με 9.  

 Εάν, για κύριο υποέργο προμήθειας εξοπλισμού, υπάρχουν 
εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός, καθώς και οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και 
εγκρίσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών, χωρίς ελλείψεις, η πράξη βαθμολογείται με 
9.  

 Εάν για κύριο υποέργο κατασκευής υπάρχει εγκεκριμένη τεχνική 
μελέτη σύμφωνα με ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και τεύχη δημοπράτησης, 
συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών προμετρήσεων και 

0-10  
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

προϋπολογισμού, καθώς και οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και 
εγκρίσεις για το σύνολο της πράξης με ελλείψεις, πλην των 
αναφερομένων στο στάδιο Α΄ της αξιολόγησης και σύμφωνα με την 
Πρόσκληση, η πράξη βαθμολογείται με 7.  

 Εάν, για κύριο υποέργο προμήθειας εξοπλισμού, υπάρχουν 
εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός, καθώς και οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και 
εγκρίσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών με ελλείψεις, πλην των αναφερομένων στο 
στάδιο Α΄ της αξιολόγησης και σύμφωνα με την Πρόσκληση, η πράξη 
βαθμολογείται με 7.  

Εάν υπάρχουν τα ανωτέρω με ελλείψεις η πράξη βαθμολογείται με 7.  

Εάν η πράξη δεν συγκεντρώσει βαθμολογία 7, στις περιπτώσεις έργων με 
προπαρασκευαστικές ενέργειες, δύναται σύμφωνα και με την Πρόσκληση, 
κατά την αξιολόγηση να πραγματοποιείται :  

 Προσδιορισμός των δράσεων και αντιστοίχισή τους με 
προπαρασκευαστικές ενέργειες  

 Ενημέρωση των δικαιούχων σχετικά με την κατά στάδια εγγραφή του 
προϋπολογισμού της πράξης. Πρώτο στάδιο η εγγραφή των υποέργων 
των προπαρασκευαστικών ενεργειών και εφόσον αυτά ολοκληρωθούν 
εντός χρονοδιαγράμματος, εγγραφή σε δεύτερη φάση του 
προϋπολογισμού των κύριων υποέργων της πράξης.  
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

2 

 
 Βαθμός προόδου 
διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών (εγκρίσεις – 
αδειοδοτήσεις). 

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω 
κριτηρίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης (συνεννοήσεις με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, 
έγκριση από αρμόδια όργανα όπως αρχαιολογική υπηρεσία, αδειοδοτήσεις, 
εγκρίσεις από  συμβούλια και αρμόδιες υπηρεσίες κ.λπ.)  

ναι/όχι  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ: = Δ1  
Επίσης, η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ στο κριτήριο 2.  

 

1 

  5η ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

  Διοικητική, 
Επιχειρησιακή & 
Χρηματοοικονομικ
ή ικανότητα 
δυνητικού 
δικαιούχου 

Διοικητική ικανότητα  

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος ή / και οι εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης:  

 διαθέτει / διαθέτουν επαρκή οργανωτική δομή και εφαρμόζει / 
εφαρμόζουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης.  

 δύναται να εφαρμόσουν τις διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης 
έργων. 

 Η κάλυψη του κριτηρίου της διοικητικής ικανότητας δύναται να 
τεκμηριώνεται και με την ύπαρξη σε ισχύ πιστοποίησης με βάση 
εγκεκριμένα πρότυπα. 

Το κριτήριο εξετάζεται σύμφωνα με τον Οδηγό για την εκτίμηση της 
Διαχειριστικής Επάρκειας Δυνητικών Δικαιούχων του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα είναι 
συνοδευτικό έγγραφο της Πρόσκλησης και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της. 

ναι/όχι  

2 Επιχειρησιακή ικανότητα  

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος  διαθέτει επιχειρησιακή 
ικανότητα για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης και ειδικότερα: 

 Η επάρκεια της ομάδας έργου που θα υλοποιήσει την πράξη 
(Υπεύθυνος Έργου, λοιπό οργανωτικό σχήμα της ομάδας έργου (ΟΕ), και 

ναι/όχι  
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗ 

στις περιπτώσεις τεχνικών υποέργων, προτεινόμενη ομάδα επίβλεψης ή 
επιβλέπων). 

 Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση 
συναφών έργων. 

Το κριτήριο εξετάζεται σύμφωνα με τον Οδηγό για την εκτίμηση της 
Διαχειριστικής Επάρκειας Δυνητικών Δικαιούχων του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα είναι 
συνοδευτικό έγγραφο της Πρόσκλησης και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της. 

3 Χρηματοοικονομική 
ικανότητα   

Εξετάζεται η Χρηματοοικονομική ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Το 
κριτήριο εξετάζεται, εφ’ όσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων. 

ναι/όχι ή δεν 
εφαρμόζεται 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να  λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, εκτός από το κριτήριο 3 όπου είναι επαρκές και το «δεν εφαρμόζεται». 
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Δράση  7β.ΤΑΠΤοΚ.1   
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 Η ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση 

 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση  

 Το Τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο 

 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 

 Έλεγχος πληρότητας και 
επιλεξιμότητας πρότασης 

 Δικαιούχος που εμπίπτει στην 
Πρόσκληση  

 Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση 
εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που 
ορίζονται στην Πρόσκληση. 

ναι/όχι 

2  Αρμοδιότητα δικαιούχου για 
υλοποίηση πράξης  

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση 
έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος 
γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. 
κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ) 
που υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του 
αιτήματος όπως θα προσδιορίζονται στην Πρόσκληση. 
Σε περίπτωση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης 
υποβάλλεται σχέδιο με το αίτημα, συνοδευόμενο από 
αποφάσεις συλλογικών οργάνων ή άλλων αρμόδιων 
οργάνων των συμβαλλόμενων μερών. 

ναι/όχι 

3 Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης 
πρότασης: 

 Εξετάζεται αν για την υποβολή της πρότασης 
ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και αν τα 
τυποποιημένα έντυπα είναι συμπληρωμένα και έχουν 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στη σχετική Πρόσκληση και 
ειδικότερα: 

 Τεχνικό Δελτίο   Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) πλήρως συμπληρωμένο.  ναι/όχι 

 Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην 
Πρόσκληση 

 Λοιπά στοιχεία, όπως αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, 
μελέτες, διοικητικές πράξεις, υπολογισμός των 
καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 κλπ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Πρόσκληση.  
 
Επίσης η προτεινόμενη πράξη σύμφωνα με οριζόμενα 
στην πρόσκληση θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

 Αν ένα έργο διέρχεται μέσα από μια περιοχή 
Natura 2000, να προβλέπεται η λήψη 
απαραίτητων μέτρων ώστε να αποφευχθεί η 
οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση ή σε 
περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, να 
μειωθεί η αρνητική επίπτωση με μέτρα 
αποκατάστασης / αναμόρφωσης ή αποζημίωσης 
που θα περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη 
πράξη. 

 Να περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Δράσης της 
εγκεκριμένης Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ της ΟΤΔ 
«ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ».  

 

ναι/όχι 

4 
 Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου 
επιλεξιμότητας ΠΠ και Πρόσκλησης 

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της 
προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης 
εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του 
Προγράμματος, και όπως ορίζεται στην Πρόσκληση. 

ναι/όχι 

5 Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν έχει ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης 
πράξης μέχρι την ημερομηνία που υπέβαλε την 
αίτηση χρηματοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 65, 
παράγραφος 6 του Καν. 1303/2013.  (περιλαμβάνεται 
στην αίτηση χρηματοδότησης, όπως ενσωματώθηκε 
στο ΤΔΠ)) 

6 

 Η προτεινόμενη πράξη δεν 
περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε 
υποδομή ή παραγωγική επένδυση η 
οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε 
εκτός της περιοχής του 
Προγράμματος εντός πέντε ετών από 
την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή 
εντός της προθεσμίας που οριζόταν 
στους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 
71 του Καν. 1303/2013) 

Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι η προτεινόμενη 
πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε 
υποδομή η οποία έπαυσε εντός πέντε ετών από την 
τελική πληρωμή στο δικαιούχο, σύμφωνα με το άρθρο 
71 του Καν. 1303/2013.  (περιλαμβάνεται στην αίτηση 
χρηματοδότησης, όπως ενσωματώθηκε στο ΤΔΠ) 

ναι/όχι 

7 

 Πράξη η οποία εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους 
ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράση 

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο / 
Επενδυτική Προτεραιότητα / Ειδικό - στόχο – Ειδικούς 
στόχους / πεδία παρέμβασης / δράση, της 
Πρόσκλησης.  

ναι/όχι 

8 
Μη επικάλυψη των χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων 

Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν υφίσταται 
επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων, με 
άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα 
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία (περιλαμβάνεται 
στην αίτηση χρηματοδότησης, όπως ενσωματώθηκε 
στο ΤΔΠ). 
 

ναι/όχι 

9 

 Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή 
και συλλογικών οργάνων του 
δικαιούχου ή άλλων αρμοδίων 
οργάνων 

Εξετάζεται αν έχουν υποβληθεί αποφάσεις των 
αρμόδιων συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή 
άλλων αρμόδιων οργάνων, περί της αίτησης 
χρηματοδότησης, όπου αυτό προβλέπεται από τη 

ναι/όχι ή δεν εφαρμόζεται 
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σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Πρόσκληση. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, εκτός από το κριτήριο 9 όπου είναι επαρκές και το «δεν εφαμρόζεται». 

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

1 

1
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Πληρότητα και σαφήνεια 
του περιεχομένου της 
πρότασης  Πληρότητα και σαφήνεια του 

φυσικού αντικειμένου της 
προτεινόμενης πράξης 

Εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης, όσον αφορά: 
α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά 
χαρακτηριστικά της. β) στη μεθοδολογία υλοποίησης 
(επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης 
της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία 
ενεργειών), γ) στην αποτύπωση των παραδοτέων της 
πράξης.   

ναι/όχι 

2 Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 
πράξης σε σχέση με το προτεινόμενο για 
συγχρηματοδότηση φυσικό της αντικείμενο. 
Ειδικότερα εξετάζεται: 
(α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού 
(εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την 
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου / παραδοτέων, 
όπως ενδεχόμενων υποστηρικτικών μελετών, 
δαπανών αρχαιολογίας, ΟΚΩ, απόκτησης γης κ.α.). 

 
(β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης 
πράξης είναι εύλογη.  
Για τα υποέργα που υλοποιούνται / θα υλοποιηθούν 
με εργολαβία εξετάζεται αν ο προϋπολογισμός 
προκύπτει από κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις 
του αρμόδιου Υπουργού για την έγκριση, 
αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων 
τιμολογίων έργων οδοποιίας, σύμφωνα με το βαθμό 

ναι/όχι 
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ωριμότητας της πράξης (εγκεκριμένη τεχνική μελέτη –  
αναλυτικές προμετρήσεις & προϋπολογιμός) Στη  
περίπτωση αυτή τόσο οι τιμές μονάδας όσο και ο 
συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου / υποέργων 
της πράξης που υλοποιούνται / θα υλοποιηθούν με 
εργολαβία, θεωρείται ρεαλιστικός.  
 
Σε περίπτωση, πράξης / υποέργου προμήθειας  
εξοπλισμού, η εκτίμηση / κοστολόγηση του 
προϋπολογισμού θα εξετάζεται με την χρησιμοποίηση 
στοιχείων  πραγματικού κόστους από παρεμφερείς 
πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη 
τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο 
αξιολόγησης της πρότασης. 

 

3 
 Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράμματος 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος 
ολοκλήρωσης της πράξης  σε σχέση με: 
α) το φυσικό αντικείμενο,  
β)την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, 
ανάθεση κλπ), 

γ)τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την 
υλοποίηση της πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή 
πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση 
κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της πράξης, όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων 
κλπ., 

δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης. 
 
 Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου 
υποέργου (ή των κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι 
το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της 
ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες 

ναι/όχι 
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που ορίζονται στον Ν. 4314/2014 (άρθρο 28). 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 

1 

2
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Τήρηση θεσμικού 
πλαισίου και 
ενσωμάτωση οριζόντιων 
πολιτικών  

  Τήρηση εθνικών και κοινοτικών 
κανόνων ως προς τις δημόσιες 
συμβάσεις έργων, μελετών, 
προμηθειών και υπηρεσιών και 
εθνικών κανόνων για την 
απασχόληση προσωπικού  

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό 
πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το 
εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. 
Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης 
χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες (έναρξη των 
διαδικασιών ανάθεσης / υλοποίησης υποέργου του 
έργου), εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι 
τη στιγμή της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 
τους κατά περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και 
κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόμενη πράξη, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες 
έγκρισης σταδίων δημοσίων συμβάσεων ΔΙΙ_2, ΔΙΙ_3, 
ΔΙΙ_4 του Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ. Σε 
περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις 
από την τήρηση των κανόνων, ο ΕΦΔ δύναται να 
εντάξει την πράξη εφαρμόζοντας αναλογική ή κατ΄ 
αποκοπή μείωση της συγχρηματοδοτούμενης 
δημόσιας δαπάνης. 

ναι/όχι  

2 
 Συμβατότητα της πράξης με τους 
κανόνες του ανταγωνισμού και των 
κρατικών ενισχύσεων   

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 
ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το κανονιστικό 
πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι μια 
αντικειμενική και νομική έννοια που ορίζεται 
απευθείας από τη Συνθήκη, και ερμηνεύεται από το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνονται 
κατευθύνσεις / οδηγίες (Παράρτημα ΙΙΙ του Οδηγού 
Αξιολόγησης των αιτήσεων Χρηματοδότησης) για την 
αξιολόγηση του κριτηρίου της συμβατότητας της 
πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των 

ναι/όχι  
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κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τη νομολογία της 
ΕΕ και με την επιφύλαξη της ερμηνείας του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3 Αειφόρος ανάπτυξη 

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη 
σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα 
σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και 
κατευθύνσεις της εγκεκριμένης ΚΥΑ Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
Προγράμματος. 

ναι/όχι 

4 

 

 Προαγωγή της ισότητας ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης 

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει 
κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού. 

ναι/όχι 

5  Εξασφάλιση της προσβασιμότητας 
των ατόμων με αναπηρία 

Εξετάζεται εάν η πράξη διασφαλίζει την 
προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα 
με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  
Σε περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη 
συμβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τα 
ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση της πράξης 
και την κείμενη νομοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα 
πρέπει να τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του 
δυνητικού δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις 
δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση 
προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα. Η 
αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού βασίζεται στο 
Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού Αξιολόγησης των αιτήσεων 
Χρηματοδότησης. 

Η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

 Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, 

ναι/όχι 
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σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να 
εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ. 

 Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την 
εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, 
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει 
της οποίας δεν κωλύεται η προσβασιμότητα 
ΑμεΑ. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να  λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 

1 

3
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Σκοπιμότητα πράξης 

Αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης  

(Συνάφεια της φύσης της πράξης με 
την εγκεκριμένη Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ 
της ΟΤΔ «ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 
ΑΜΚΕ») 

Εξετάζεται με βάση την παρεχόμενη στο ΤΔΠ (τμήμα 
Ε) τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της 
προτεινόμενης πράξης, ο τρόπος με τον οποίο η φύση 
της πράξης συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης 
ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί και του Ειδικού 
Στόχου που έχει προσδιοριστεί στη Στρατηγική 
ΤΑΠΤοΚ  «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 

Μη τεκμηρίωση του προβλήματος ή / και των 
αναγκών που καλύπτονται, θεωρείται ως παραδοχή 
ότι δεν καλύπτεται το κριτήριο αυτό οπότε και 
λαμβάνει τιμή «όχι». 

Ο δυνητικός δικαιούχος θα υποβάλει Έκθεση 
τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα υλοποίησης της 
προτεινόμενης πράξης σχετικά με το πρόβλημα που 
θα αντιμετωπισθεί ή / και τις ανάγκες που 
ικανοποιούνται, σύμφωνα με το περιεχόμενο της 
τεχνικής μελέτης της προτεινόμενης πράξης . 

ναι/όχι 
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Εξετάζεται αν η φύση της πράξης συμβάλλει στην 

επίτευξη στόχου/ων της εγκεκριμένης Στρατηγικής της 
ΟΤΔ «ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ». 

ναι/όχι 

2 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Εξετάζεται η συμβολή της πράξης στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων του ΕΠ, όπως αυτοί αποτυπώνονται 
στους δείκτες εκροών και δείκτες αποτελέσματος στο 
πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης. 

  Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο των 
τιμών ενός δείκτη εκροής για την πράξη και την 
Πρόσκληση: Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης 
εκροής για την Πρόσκληση), πολλαπλασιαζόμενο με 
10.                                 

  Ειδικότερα εάν: 

 Π> 2 η πράξη λαμβάνει τιμή «ΝΑΙ» και θεωρείται ότι 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
Πρόσκλησης 

 Π< 2 η πράξη  λαμβάνει τιμή «ΟΧΙ» και θεωρείται 
ότι δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
Πρόσκλησης 

Η πράξη για να αξιολογηθεί θετικά θα πρέπει να λαμβάνει  
τιμή Π> 2 για κάθε δείκτη εκροών της πρόσκλησης 
ξεχωριστα.. 

ναι/όχι 
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3 Αποδοτικότητα  

 Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της 
προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό, βάσει της οποίας υπολογίζεται το 
μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από 
την υλοποίησή της.  

 Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π=(δείκτης 
εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο της 
Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / 
προϋπολογισμό Πρόσκλησης).  

Ειδικότερα εάν: 

 Π> 0,5 η πράξη λαμβάνει τιμή «ΝΑΙ» και θεωρείται 
ότι συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
Πρόσκλησης 

 Π< 0,5 η πράξη  λαμβάνει τιμή «ΟΧΙ» και θεωρείται 
ότι δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
Πρόσκλησης 

Η πράξη για να αξιολογηθεί θετικά θα πρέπει να λαμβάνει  
τιμή Π>0,5 για κάθε δείκτη εκροών της πρόσκλησης 
ξεχωριστα.. 

ναι/οχι 

 

4 

 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση  

Δήλωση του δικαιούχου ότι ο Κύριος του έργου θα 
εξασφαλίσει την συντήρηση, λειτουργία και 
αξιοποίηση των παραδοτέων της πράξης (συνημμένο 
σχετικό αρχείο στην Πρόσκληση). 

 Ο ΕΦΔ προσδιορίζει στην Πρόσκληση τα απαραίτητα 
στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση αυτού 
του κριτηρίου και θα περιλαμβάνονται στο 
περιεχόμενο της δήλωσης του δικαιούχου. 

ναι/όχι 

5 Καινοτομία 
Εξετάζεται η καινοτομία της προτεινόμενης πράξης σε 
σχέση με την πρωτοτυπία, την λειτουργικότητα και, 

ναι/όχι ή δεν εφαρμόζεται 
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κατά περίπτωση, την χρήση  των παραδοτέων. Σε 
περίπτωση που η πράξη δεν δύναται να 
χαρακτηρισθεί ως καινοτόμα το κριτήριο δεν 
εφαρμόζεται. 

6 
Συνέργεια και συμπληρωματικότητα 
της Πράξης με άλλες πράξεις της 
Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ 

Εξετάζεται η συνέργεια και συμπληρωματικότητα της 
προτεινόμενης πράξης με άλλα έργα που προβλέπεται 
να υλοποιηθούν/ υλοποιούνται ή έχουν ολοκληρωθεί 
στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, ώστε να 
εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα από την υλοποίησή της. 

ναι/όχι 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να  λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, εκτός από το κριτήριο 5 όπου είναι επαρκές και το «δεν εφαρμόζεται». 

1 

4
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Ωριμότητα πράξης 

Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων 
προπαρασκευαστικών ενεργειών  

 

 

 Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την 
άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων 
προπαρασκευαστικών ενεργειών (μελέτες, έρευνες, 
αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, κλπ) για την έναρξη της 
υλοποίησής της.  

 Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης 
πράξης διενεργείται ανά υποέργο για εκείνα τα 
υποέργα που συμβάλουν στον δείκτη εκροών της 
Πρόσκλησης  (κύρια υποέργα).  

 Ειδικότερα: 

A. Για κύριο υποέργο που θα υλοποιηθεί / υλοποιείται 
με εργολαβία ή αφορά σε προμήθεια, προϋπόθεση 
θετικής αξιολόγησής του είναι να εμπίπτει σε μία εκ 
των παρακάτω περιπτώσεων: 

 Υπάρχει νομική δέσμευση σε εξέλιξη (η οποία 
έλαβε θετική γνωμοδότηση κατά τον έλεγχο 
νομιμότητας και το κριτήριο Β1 της 2ης Ομάδας 

ναι/όχι 
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κριτηρίων έλαβε ΝΑΙ στην αξιολόγηση).  

 Για κύριο υποέργο κατασκευής υπάρχει 
εγκεκριμένη τεχνική μελέτη σύμφωνα με το  
φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης 
και βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου 
συμπεριλαμβανομένων, εγκεκριμένων 
αναλυτικών προμετρήσεων και εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού, καθώς και οι απαιτούμενες 
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις για το σύνολο της 
πράξης. 

 Για κύριο υποέργο προμήθειας εξοπλισμού, 
υπάρχουν εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές 
και εγκεκριμένος προϋπολογισμός, καθώς και οι 
απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών.  

 

2  Βαθμός προόδου διοικητικών ή 
άλλων ενεργειών  

 Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων 
διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών που 
εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης (συνεννοήσεις με άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς, έγκριση από αρμόδια όργανα 
όπως αρχαιολογική υπηρεσία, αδειοδοτήσεις, 
εγκρίσεις από  συμβούλια και αρμόδιες υπηρεσίες 
κ.λπ.)  

ναι/όχι 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να  λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 

1 5Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Διοικητική ικανότητα   Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος ή / και οι 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες που θα συμμετέχουν στην 

ναι/όχι 
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Διοικητική, Επιχειρησιακή 
& Χρηματοοικονομική 
ικανότητα δυνητικού 
δικαιούχου 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης:  

 διαθέτει / διαθέτουν επαρκή οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.  

 δύναται να εφαρμόσουν τις διαδικασίες 
διαχείρισης και υλοποίησης έργων. 

 Η κάλυψη του κριτηρίου της διοικητικής ικανότητας 
δύναται να τεκμηριώνεται και με την ύπαρξη σε ισχύ 
πιστοποίησης με βάση εγκεκριμένα πρότυπα. 

 Το κριτήριο εξετάζεται σύμφωνα με τον Οδηγό για την 
εκτίμηση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δυνητικών 
Δικαιούχων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
(ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα είναι συνοδευτικό 
έγγραφο της Πρόσκλησης και θα αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της. 

2 Επιχειρησιακή ικανότητα  

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος  
διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης και ειδικότερα: 

 Η επάρκεια της ομάδας έργου που θα υλοποιήσει 
την πράξη (Υπεύθυνος Έργου, λοιπό οργανωτικό 
σχήμα της ομάδας έργου (ΟΕ), και στις 
περιπτώσεις τεχνικών υποέργων, προτεινόμενη 
ομάδα επίβλεψης ή επιβλέπων). 

 Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση συναφών έργων. 

 Το κριτήριο εξετάζεται σύμφωνα με τον Οδηγό για την 
εκτίμηση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δυνητικών 

ναι/όχι 
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Δικαιούχων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
(ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα είναι συνοδευτικό 
έγγραφο της Πρόσκλησης και θα αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της. 

3 Χρηματοοικονομική ικανότητα 

Εξετάζεται η Χρηματοοικονομική ικανότητα του 
δυνητικού δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους 
στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Το 
κριτήριο εξετάζεται, εφ’ όσον απαιτείται η καταβολή 
ίδιων πόρων. 

ναι/όχι /δεν εφαρμόζεται 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, εκτός από το κριτήριο 3 όπου είναι επαρκές και το «δεν εφαρμόζεται». 
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Δράση  7β.ΤΑΠΤοΚ.2   
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 Η ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση 

 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση  

 Το Τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο 

 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης 

 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 

 Έλεγχος πληρότητας και 
επιλεξιμότητας πρότασης 

 Δικαιούχος που εμπίπτει στην 
Πρόσκληση  

 Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση 
εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που 
ορίζονται στην Πρόσκληση. 

ναι/όχι 

2  Αρμοδιότητα δικαιούχου για 
υλοποίηση πράξης  

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση 
έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος 
γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. 
κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ) 
που υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του 
αιτήματος όπως θα προσδιορίζονται στην Πρόσκληση. 
Σε περίπτωση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης 
υποβάλλεται σχέδιο με το αίτημα, συνοδευόμενο από 
αποφάσεις συλλογικών οργάνων ή άλλων αρμόδιων 
οργάνων των συμβαλλόμενων μερών. 

ναι/όχι 

3 Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης 
πρότασης: 

 Εξετάζεται αν για την υποβολή της πρότασης 
ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και αν τα 
τυποποιημένα έντυπα είναι συμπληρωμένα και έχουν 
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επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στη σχετική Πρόσκληση και 
ειδικότερα: 

 Τεχνικό Δελτίο   Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) πλήρως συμπληρωμένο.  ναι/όχι 

 Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην 
Πρόσκληση 

 Λοιπά στοιχεία, όπως αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, 
μελέτες, διοικητικές πράξεις, υπολογισμός των 
καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 κλπ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Πρόσκληση.  
 
Επίσης η προτεινόμενη πράξη σύμφωνα με οριζόμενα 
στην πρόσκληση θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

 Αν ένα έργο διέρχεται μέσα από μια περιοχή 
Natura 2000, να προβλέπεται η λήψη 
απαραίτητων μέτρων ώστε να αποφευχθεί η 
οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση ή σε 
περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, να 
μειωθεί η αρνητική επίπτωση με μέτρα 
αποκατάστασης / αναμόρφωσης ή αποζημίωσης 
που θα περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη 
πράξη. 

 Να περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Δράσης της 
εγκεκριμένης Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ της ΟΤΔ 
«ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ».  

 

ναι/όχι 

4 
 Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου 
επιλεξιμότητας ΠΠ και Πρόσκλησης 

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της 
προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης 
εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του 
Προγράμματος, και όπως ορίζεται στην Πρόσκληση. 

ναι/όχι 

5 Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν έχει ναι/όχι 
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περαιωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης 
πράξης μέχρι την ημερομηνία που υπέβαλε την 
αίτηση χρηματοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 65, 
παράγραφος 6 του Καν. 1303/2013.  (περιλαμβάνεται 
στην αίτηση χρηματοδότησης, όπως ενσωματώθηκε 
στο ΤΔΠ) 

6 

 Η προτεινόμενη πράξη δεν 
περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε 
υποδομή ή παραγωγική επένδυση η 
οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε 
εκτός της περιοχής του 
Προγράμματος εντός πέντε ετών από 
την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή 
εντός της προθεσμίας που οριζόταν 
στους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 
71 του Καν. 1303/2013) 

Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι η 
προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα 
επένδυσης σε υποδομή η οποία έπαυσε εντός πέντε 
ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο, 
σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013.  
(περιλαμβάνεται στην αίτηση χρηματοδότησης, όπως 
ενσωματώθηκε στο ΤΔΠ) 

ναι/όχι 

7 

 Πράξη η οποία εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους 
ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράση 

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο / 
Επενδυτική Προτεραιότητα / Ειδικό - στόχο – Ειδικούς 
στόχους / πεδία παρέμβασης / δράση, της 
Πρόσκλησης.  

ναι/όχι 

8 
Μη επικάλυψη των χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων 

Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου ότι δεν υφίσταται 
επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων, με 
άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα και άλλα 
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία (περιλαμβάνεται 
στην αίτηση χρηματοδότησης, όπως ενσωματώθηκε 
στο ΤΔΠ). 
 

ναι/όχι 

9 

 Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή 
και συλλογικών οργάνων του 
δικαιούχου ή άλλων αρμοδίων 
οργάνων 

Εξετάζεται αν έχουν υποβληθεί αποφάσεις των 
αρμόδιων συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή 
άλλων αρμόδιων οργάνων, περί της αίτησης 
χρηματοδότησης, όπου αυτό προβλέπεται από τη 

ναι/όχι ή δεν εφαρμόζεται 
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σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Πρόσκληση. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, εκτός από το κριτήριο 9 όπου είναι επαρκές και το «δεν εφαμρόζεται». 

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

1 

1
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Πληρότητα και σαφήνεια 
του περιεχομένου της 
πρότασης  Πληρότητα και σαφήνεια του 

φυσικού αντικειμένου της 
προτεινόμενης πράξης 

Εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης, όσον αφορά: 
α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά 
χαρακτηριστικά της. β) στη μεθοδολογία υλοποίησης 
(επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης 
της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία 
ενεργειών), γ) στην αποτύπωση των παραδοτέων της 
πράξης.   

ναι/όχι 

2 Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 
πράξης σε σχέση με το προτεινόμενο για 
συγχρηματοδότηση φυσικό της αντικείμενο. 
Ειδικότερα εξετάζεται: 
(α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού 
(εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την 
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου / παραδοτέων, 
όπως ενδεχόμενων υποστηρικτικών μελετών, 
δαπανών αρχαιολογίας, ΟΚΩ, απόκτησης γης κ.α.). 

 
(β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης 
πράξης είναι εύλογη.  
Για τα υποέργα που υλοποιούνται / θα υλοποιηθούν 
με εργολαβία εξετάζεται αν ο προϋπολογισμός 
προκύπτει από κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις 
του αρμόδιου Υπουργού για την έγκριση, 
αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων 
τιμολογίων έργων οδοποιίας, σύμφωνα με το βαθμό 

ναι/όχι 
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ωριμότητας της πράξης (εγκεκριμένη τεχνική μελέτη –  
αναλυτικές προμετρήσεις & προϋπολογιμός) Στη  
περίπτωση αυτή τόσο οι τιμές μονάδας όσο και ο 
συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου / υποέργων 
της πράξης που υλοποιούνται / θα υλοποιηθούν με 
εργολαβία, θεωρείται ρεαλιστικός.  
 
Σε περίπτωση, πράξης / υποέργου προμήθειας  
εξοπλισμού, η εκτίμηση / κοστολόγηση του 
προϋπολογισμού θα εξετάζεται με την χρησιμοποίηση 
στοιχείων  πραγματικού κόστους από παρεμφερείς 
πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη 
τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο 
αξιολόγησης της πρότασης. 

 
 

3 
 Ρεαλιστικότητα του 
χρονοδιαγράμματος 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος 
ολοκλήρωσης της πράξης  σε σχέση με: 
α) το φυσικό αντικείμενο,  
β)την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, 
ανάθεση κλπ), 

γ)τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την 
υλοποίηση της πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή 
πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση 
κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της πράξης, όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων 
κλπ., 

δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης. 
 
 Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου 
υποέργου (ή των κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι 
το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της 

ναι/όχι 
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ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες 
που ορίζονται στον Ν. 4314/2014 (άρθρο 28). 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 

1 

2
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Τήρηση θεσμικού 
πλαισίου και 
ενσωμάτωση οριζόντιων 
πολιτικών  

  Τήρηση εθνικών και κοινοτικών 
κανόνων ως προς τις δημόσιες 
συμβάσεις έργων, μελετών, 
προμηθειών και υπηρεσιών και 
εθνικών κανόνων για την 
απασχόληση προσωπικού  

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό 
πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το 
εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. 
Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης 
χρηματοδότησης σχετικές ενέργειες (έναρξη των 
διαδικασιών ανάθεσης / υλοποίησης υποέργου του 
έργου), εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι 
τη στιγμή της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 
τους κατά περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και 
κοινοτικούς κανόνες για την προτεινόμενη πράξη, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες 
έγκρισης σταδίων δημοσίων συμβάσεων ΔΙΙ_2, ΔΙΙ_3, 
ΔΙΙ_4 του Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ. Σε 
περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις 
από την τήρηση των κανόνων, ο ΕΦΔ δύναται να 
εντάξει την πράξη εφαρμόζοντας αναλογική ή κατ΄ 
αποκοπή μείωση της συγχρηματοδοτούμενης 
δημόσιας δαπάνης. 

ναι/όχι  

2 
 Συμβατότητα της πράξης με τους 
κανόνες του ανταγωνισμού και των 
κρατικών ενισχύσεων   

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 
ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το κανονιστικό 
πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι μια 
αντικειμενική και νομική έννοια που ορίζεται 
απευθείας από τη Συνθήκη, και ερμηνεύεται από το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνονται 
κατευθύνσεις / οδηγίες (Παράρτημα ΙΙΙ του Οδηγού 
Αξιολόγησης των αιτήσεων Χρηματοδότησης) για την 
αξιολόγηση του κριτηρίου της συμβατότητας της 

ναι/όχι  
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πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των 
κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τη νομολογία της 
ΕΕ και με την επιφύλαξη της ερμηνείας του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3 Αειφόρος ανάπτυξη 

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη 
σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα 
σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και 
κατευθύνσεις της εγκεκριμένης ΚΥΑ Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
Προγράμματος. 

ναι/όχι 

4 

 

 Προαγωγή της ισότητας ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης 

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει 
κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού. 

ναι/όχι 

5  Εξασφάλιση της προσβασιμότητας 
των ατόμων με αναπηρία 

Εξετάζεται εάν η πράξη διασφαλίζει την 
προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα 
με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  
Σε περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη 
συμβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τα 
ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση της πράξης 
και την κείμενη νομοθεσία, η θετική αξιολόγηση θα 
πρέπει να τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του 
δυνητικού δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις 
δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση 
προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα. Η 
αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού βασίζεται στο 
Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού Αξιολόγησης των αιτήσεων 
Χρηματοδότησης. 

Η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

ναι/όχι 
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 Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να 
εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ. 

 Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την 
εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, 
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει 
της οποίας δεν κωλύεται η προσβασιμότητα 
ΑμεΑ. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να  λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 

1 

3
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Σκοπιμότητα πράξης 

Αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης  

(Συνάφεια της φύσης της πράξης με 
την εγκεκριμένη Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ 
της ΟΤΔ «ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 
ΑΜΚΕ») 

Εξετάζεται με βάση την παρεχόμενη στο ΤΔΠ (τμήμα 
Ε) τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της 
προτεινόμενης πράξης, ο τρόπος με τον οποίο η φύση 
της πράξης συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης 
ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί και του Ειδικού 
Στόχου που έχει προσδιοριστεί στη Στρατηγική 
ΤΑΠΤοΚ  «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 

Μη τεκμηρίωση του προβλήματος ή / και των 
αναγκών που καλύπτονται, θεωρείται ως παραδοχή 
ότι δεν καλύπτεται το κριτήριο αυτό οπότε και 
λαμβάνει τιμή «όχι». 

Ο δυνητικός δικαιούχος θα υποβάλει Έκθεση 
τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα υλοποίησης της 
προτεινόμενης πράξης σχετικά με το πρόβλημα που 
θα αντιμετωπισθεί ή / και τις ανάγκες που 
ικανοποιούνται, σύμφωνα με το περιεχόμενο της 
τεχνικής μελέτης της προτεινόμενης πράξης . 

 

ναι/όχι 
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Εξετάζεται αν η φύση της πράξης συμβάλλει στην 

επίτευξη στόχου/ων της εγκεκριμένης Στρατηγικής της 
ΟΤΔ «ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ». 

ναι/όχι 

 

2 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Εξετάζεται η συμβολή της πράξης στην επίτευξη των 
Ειδικών Στόχων του ΕΠ, όπως αυτοί αποτυπώνονται 
στους δείκτες εκροών και δείκτες αποτελέσματος στο 
πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης. 

  Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο των 
τιμών ενός δείκτη εκροής για την πράξη και την 
Πρόσκληση: Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης 
εκροής για την Πρόσκληση), πολλαπλασιαζόμενο με 
10.  

  Ειδικότερα εάν: 

 Π> 2,5 η πράξη λαμβάνει τιμή «ΝΑΙ» και θεωρείται 
ότι συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
Πρόσκλησης 

 Π< 2,5 η πράξη  λαμβάνει τιμή «ΟΧΙ» και θεωρείται 
ότι δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
Πρόσκλησης 

Η πράξη για να αξιολογηθεί θετικά θα πρέπει να λαμβάνει  
τιμή Π>2,5 για κάθε δείκτη εκροών της πρόσκλησης 
ξεχωριστα.. 

ναι/όχι 
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3 Αποδοτικότητα  

 Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της 
προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό, βάσει της οποίας υπολογίζεται το 
μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα του δείκτη εκροής από 
την υλοποίησή της.  

 Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Π=(δείκτης 
εκροών πράξης / δείκτης εκροών για το σύνολο της 
Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό πράξης / 
προϋπολογισμό Πρόσκλησης).  

Ειδικότερα εάν: 

 Π> 0,25 η πράξη λαμβάνει τιμή «ΝΑΙ» και θεωρείται 
ότι συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
Πρόσκλησης 

 Π< 0,25 η πράξη  λαμβάνει τιμή «ΟΧΙ» και θεωρείται 
ότι δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
Πρόσκλησης 

Η πράξη για να αξιολογηθεί θετικά θα πρέπει να λαμβάνει  
τιμή Π>0,25 για κάθε δείκτη εκροών της πρόσκλησης 
ξεχωριστά.. 

ναι/οχι 

4 

 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση  

Δήλωση του δικαιούχου ότι ο Κύριος του έργου θα 
εξασφαλίσει την συντήρηση, λειτουργία και 
αξιοποίηση των παραδοτέων της πράξης (συνημμένο 
σχετικό αρχείο στην Πρόσκληση). 

 Ο ΕΦΔ προσδιορίζει στην Πρόσκληση τα απαραίτητα 
στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση αυτού 
του κριτηρίου και θα περιλαμβάνονται στο 
περιεχόμενο της δήλωσης του δικαιούχου. 

ναι/όχι 

5 Καινοτομία 
Εξετάζεται η καινοτομία της προτεινόμενης πράξης σε 
σχέση με την πρωτοτυπία, την λειτουργικότητα και, 

ναι/όχι ή δεν εφαρμόζεται 
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κατά περίπτωση, την χρήση  των παραδοτέων. Σε 
περίπτωση που η πράξη δεν δύναται να 
χαρακτηρισθεί ως καινοτόμα το κριτήριο δεν 
εφαρμόζεται. 

6 
Συνέργεια και συμπληρωματικότητα 
της Πράξης με άλλες πράξεις της 
Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ 

Εξετάζεται η συνέργεια και συμπληρωματικότητα της 
προτεινόμενης πράξης με άλλα έργα που προβλέπεται 
να υλοποιηθούν/ υλοποιούνται ή έχουν ολοκληρωθεί 
στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, ώστε να 
εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα από την υλοποίησή της. 

ναι/όχι 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να  λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, εκτός από το κριτήριο 5 όπου είναι επαρκές και το «δεν εφαρμόζεται». 

1 

4
Η
 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Ωριμότητα πράξης 

Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων 
προπαρασκευαστικών ενεργειών  

 

 

 Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από την 
άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων 
προπαρασκευαστικών ενεργειών (μελέτες, έρευνες, 
αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, κλπ) για την έναρξη της 
υλοποίησής της.  

 Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης 
πράξης διενεργείται ανά υποέργο για εκείνα τα 
υποέργα που συμβάλουν στον δείκτη εκροών της 
Πρόσκλησης  (κύρια υποέργα).  

 Ειδικότερα: 

A. Για κύριο υποέργο που θα υλοποιηθεί / υλοποιείται 
με εργολαβία ή αφορά σε προμήθεια, προϋπόθεση 
θετικής αξιολόγησής του είναι να εμπίπτει σε μία εκ 
των παρακάτω περιπτώσεων: 

 Υπάρχει νομική δέσμευση σε εξέλιξη (η οποία 
έλαβε θετική γνωμοδότηση κατά τον έλεγχο 
νομιμότητας και το κριτήριο Β1 της 2ης Ομάδας 

ναι/όχι 
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κριτηρίων έλαβε ΝΑΙ στην αξιολόγηση).  

 Για κύριο υποέργο κατασκευής υπάρχει 
εγκεκριμένη τεχνική μελέτη σύμφωνα με το  
φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης 
και βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου 
συμπεριλαμβανομένων, εγκεκριμένων 
αναλυτικών προμετρήσεων και εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού, καθώς και οι απαιτούμενες 
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις για το σύνολο της 
πράξης. 

 Για κύριο υποέργο προμήθειας εξοπλισμού, 
υπάρχουν εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές 
και εγκεκριμένος προϋπολογισμός, καθώς και οι 
απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών.  

 

2  Βαθμός προόδου διοικητικών ή 
άλλων ενεργειών  

 Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων 
διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών που 
εξετάζονται στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης (συνεννοήσεις με άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς, έγκριση από αρμόδια όργανα 
όπως αρχαιολογική υπηρεσία, αδειοδοτήσεις, 
εγκρίσεις από  συμβούλια και αρμόδιες υπηρεσίες 
κ.λπ.)  

ναι/όχι 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να  λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια. 

1 5Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Διοικητική ικανότητα   Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος ή / και οι 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες που θα συμμετέχουν στην 

ναι/όχι 
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Διοικητική, Επιχειρησιακή 
& Χρηματοοικονομική 
ικανότητα δυνητικού 
δικαιούχου 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης:  

 διαθέτει / διαθέτουν επαρκή οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.  

 δύναται να εφαρμόσουν τις διαδικασίες 
διαχείρισης και υλοποίησης έργων. 

 Η κάλυψη του κριτηρίου της διοικητικής ικανότητας 
δύναται να τεκμηριώνεται και με την ύπαρξη σε ισχύ 
πιστοποίησης με βάση εγκεκριμένα πρότυπα. 

 Το κριτήριο εξετάζεται σύμφωνα με τον Οδηγό για την 
εκτίμηση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δυνητικών 
Δικαιούχων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
(ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα είναι συνοδευτικό 
έγγραφο της Πρόσκλησης και θα αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της. 

2 Επιχειρησιακή ικανότητα  

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος  
διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης και ειδικότερα: 

 Η επάρκεια της ομάδας έργου που θα υλοποιήσει 
την πράξη (Υπεύθυνος Έργου, λοιπό οργανωτικό 
σχήμα της ομάδας έργου (ΟΕ), και στις 
περιπτώσεις τεχνικών υποέργων, προτεινόμενη 
ομάδα επίβλεψης ή επιβλέπων). 

 Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση συναφών έργων. 

 Το κριτήριο εξετάζεται σύμφωνα με τον Οδηγό για την 
εκτίμηση της Διαχειριστικής Επάρκειας Δυνητικών 

ναι/όχι 



 
 

 82 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Δικαιούχων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
(ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 που θα είναι συνοδευτικό 
έγγραφο της Πρόσκλησης και θα αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της. 

3 Χρηματοοικονομική ικανότητα 

Εξετάζεται η Χρηματοοικονομική ικανότητα του 
δυνητικού δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους 
στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Το 
κριτήριο εξετάζεται, εφ’ όσον απαιτείται η καταβολή 
ίδιων πόρων. 

ναι/όχι /δεν εφαρμόζεται 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η πράξη να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, εκτός από το κριτήριο 3 όπου είναι επαρκές και το «δεν εφαρμόζεται». 

 
 


