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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».   

Κατά την 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-

2020 (Νοέμβριος 2016), εξειδικεύθηκε η Στρατηγική για τη Χωρική Ανάπτυξη της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνεται και η Στρατηγική για 

την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων , με προϋπολογισμό 19,0 εκατ. 

€, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Επίσης, κατόπιν ολοκλήρωσης όλων των τυπικών διαδικασιών, σύμφωνα με το ΣΔΕ και τα 

σχετικά έγγραφα της ΕΑΣ και της ΕΕ, με την υπ’ αρίθμ. 2827/07-11-2017, απόφαση του 

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, εγκρίθηκε η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων του φορέα «ΤΑΠΤΟΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ» με τίτλο 

«Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης ΤΑΠΤοΚ/CLLD «Αρκαδία 2020»» η οποία 

συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-

2020, με προϋπολογισμό 19.000.0000 €. 

Τέλος, με την υπ’ αριθμ. 3361/27-12-2017, απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, 

κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, ορίσθηκε η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 

2020 ΑΜΚΕ» ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 

2014-2020, με εκχώρηση πόρων και αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων Κρατικών 

Ενισχύσεων και πράξεων πλην Κρατικών Ενισχύσεων, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης 

Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020. 

Στο πλαίσιο των προαναφερομένων, με το παρόν Έγγραφο Εξειδίκευσης, προτείνεται η 

εξειδίκευση έξι (6) Δράσεων της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ «Αρκαδία 2020», οι 

οποίες συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Οι εν λόγω δράσεις, συνδέονται με Επενδυτικές 

Προτεραιότητες των Αξόνων Προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – 

Μετάβαση σε μια Οικονομία Φιλική στο Περιβάλλον»  και 4 «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – 

συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη» του ΕΠ 

«Πελοπόννησος» 2014-2020 και αφορούν σε παρεμβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας 

δημοσίων κτηρίων, ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού, 

αξιοποίησης – προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, βελτίωσης της οδικής πρόσβασης σε 

αρχαιολογικούς χώρους/ μουσεία, καθώς και σε παρεμβάσεις αναβάθμισης του οικιστικού 

περιβάλλοντος. 

 

Συγκριμένα, οι παραπάνω δράσεις, οι οποίες εξειδικεύονται με το παρόν Έγγραφο 

Εξειδίκευσης, με συνολικό προϋπολογισμό 7.265.000 €, είναι οι εξής: 

1. 4γ.ΤΑΠΤοΚ.1: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων». Η 

παρούσα δράση συνδέεται με τον Ειδικό Στόχο της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ  

Ε.ΣΤ.2, με προϋπολογισμό 1.350.000 €. 

2. 6β. ΤΑΠΤοΚ.1: «Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου 

νερού». Η παρούσα δράση συνδέεται με τον Ειδικό Στόχο της εγκεκριμένης Στρατηγικής 

ΤΑΠΤοΚ  Ε.ΣΤ.2, με προϋπολογισμό 1.320.000 €. 

3. 6γ.ΤΑΠΤοΚ.1:  «Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς». Η παρούσα δράση συνδέεται με 

τον Ειδικό Στόχο της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ  Ε.ΣΤ.3, με προϋπολογισμό 

1.550.000 €. 

4. 6δ. ΤΑΠΤοΚ.1: «Παρεμβάσεις αξιοποίησης – προστασίας φυσικού περιβάλλοντος 

για την ενίσχυση του οικοτουρισμού». Η παρούσα δράση συνδέεται με τον Ειδικό Στόχο 

της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ  Ε.ΣΤ.3, με προϋπολογισμό 1.180.000 €. 
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5. 7β.ΤΑΠΤοΚ.1 «Βελτίωση πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους /μουσεία». Η 

παρούσα δράση συνδέεται με τον Ειδικό Στόχο της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ με 

κωδικό Ε.ΣΤ.2, με προϋπολογισμό 125.000 €.  

6. 9δ. ΤΑΠΤοΚ.2 «Αναβάθμιση οικιστικού περιβάλλοντος». Η παρούσα δράση 

συνδέεται με τον Ειδικό Στόχο της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ με κωδικό Ε.ΣΤ.2, 

με προϋπολογισμό 1.740.000 €.  

 

Ως δυνητικοί δικαιούχοι των πράξεων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των 

παραπάνω δράσεων, προτείνονται οι Δήμοι της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής 

ΤΑΠΤοΚ «Αρκαδία 2020», και συγκεκριμένα οι Δήμοι Τρίπολης, Μεγαλόπολης και Γορτυνίας 

και οι φορείς τους. 

 

Όσον αφορά στη Μεθοδολογία Αξιολόγησης, προτείνεται η Άμεση Αξιολόγηση για τον εξής 

λόγο:  

Οι προσκλήσεις θα απευθύνονται σε συγκεκριμένους δυνητικούς δικαιούχους, οι οποίοι για 

συγκεκριμένα αντίστοιχα έργα του Σχεδίου Δράσης της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ 

έχουν θεσμική αποκλειστική αρμοδιότητα. Με δεδομένο δε ότι σ’ αυτή τη φάση 

ενεργοποίησης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ οι προκλήσεις προς δυνητικούς δικαιούχους 

αφορούν αποκλειστικά και μόνο στις ενδεικτικές πράξεις του Σχεδίου Δράσης, για το 

σύνολο των παραπάνω αναφερόμενων δράσεων η μόνη κατάλληλη μεθοδολογία 

αξιολόγησης των προτεινόμενων προς χρηματοδότηση πράξεων είναι η άμεση αξιολόγηση.  

 

Τέλος, σημειώνεται ότι τα στοιχεία του παρόντος Εγγράφου Εξειδίκευσης που αφορούν στο 

ΕΠ «Πελοπόννησος» είναι σύμφωνα με την πρόταση 2ης Αναθεώρησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020, η οποία επανυποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στις 09/10/2018. 
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2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Άξονας Προτεραιότητας 2Β: ΥΠΟΔΟΜΈΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ  

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 δια 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 
περίπτωσ

η 

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 
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.  
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- 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 ορόσημων του 2018 και κατ’ επέκταση για την 
κατανομή του αποθεματικού επίδοσης.  

- 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 09 – Επενδυτική Προτεραιότητα 9d 
Θεματικός στόχος (ΘΣ) Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 

φτώχειας και κάθε διάκρισης 

Επενδυτική προτεραιότητα Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων  

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Ειδικοί στόχοι 2Β4.1 - Βελτίωση των προοπτικών αναζωογόνησης και 
ανάπτυξης περιοχών της Περιφέρειας με προβλήματα στον 
επιχειρηματικό και κοινωνικό ιστό τους  

 

Δείκτες αποτελέσματος T2412 / Άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών 
που εφαρμόζονται προγράμματα τοπικής ανάπτυξης  

 

 
 

Δράση 9d.ΤΑΠΤοΚ.2:  Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος  

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  
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 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 

 

Περιγραφή Δράσης 

Η συγκεκριμένη κατηγορία δράσεων προβλέπει ενισχύσεις που στοχεύουν στην 
αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης με σκοπό τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται αναπλάσεις οικισμών, διαμόρφωση χώρων 
πρασίνου, σημάνσεις, τουριστικές διαδρομές, αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων κ.α. Οι 
παρεμβάσεις υλοποιούνται σε τοπικές Δημοτικές Κοινότητες όπου υπάρχει αυξημένη 
τουριστική κίνηση ,σε τοπικές δημοτικές ενότητες που εντάσσονται σε μια θεματική 
τουριστική διαδρομή π.χ. «Δρόμοι του κρασιού της Περιφέρειας», σε Δημοτικές Ενότητες 
πλησίον των οποίων υλοποιούνται μέσω του Προγράμματος παρεμβάσεις για την 
αξιοποίηση φυσικών /πολιτιστικών πόρων ή υπάρχουν πόροι. 

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 2Β4.1 «Βελτίωση των προοπτικών αναζωογόνησης και 
ανάπτυξης περιοχών της Περιφέρειας με προβλήματα στον επιχειρηματικό και κοινωνικό 
ιστό τους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020.   
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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 

Τ2433 

Ωφελούμενος 
πληθυσμός 

των περιοχών 
της 

Περιφέρειας, 
που 

καλύπτεται 
από τις 

παρεμβάσεις 
τοπικής 

ανάπτυξης  
 

Αριθμός Μετάβαση   22.000 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 1: Προϋπολογισμός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 1.740.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 1.740.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.392.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 348.000,00 

      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 

1.740.000,00 

    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: 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 
 

 10 

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) 29/12/2017 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Νοέμβριος 2018 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Νοέμβριος 2018 
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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 
περίπτωσ

η 

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   10.210.000 

 

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. 
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- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη 
συμβολή των δράσεων στην επίτευξη των ορόσημων του 2018 και κατ’ επέκταση για την 
κατανομή του αποθεματικού επίδοσης.  

- 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 04 – Επενδυτική Προτεραιότητα 4c 
Θεματικός στόχος (ΘΣ) Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 

Επενδυτική προτεραιότητα Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης 
διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων κτηρίων, και στον 
τομέα της στέγασης 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.04.1 

Ειδικοί στόχοι 3.1.1: Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 
του κτιριακού αποθέματος στην Περιφέρεια.  

Δείκτες αποτελέσματος T2485/ Εξοικονόμηση τελικής ενέργειας 

 
 

Δράση 4γ.ΤΑΠΤοΚ.1:  Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων 

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: ________________________ 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 
 

 13 

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 Τ.04.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή Δράσης 

Σκοπός της δράσης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων με χαμηλή 
ενεργειακή κλάση μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και 
θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης καθώς και τεχνολογιών 
εξοικονόμησης ενέργειας. Οι αναβαθμίσεις μπορούν να αφορούν επεμβάσεις στο κέλυφος 
των κτιρίων (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, προμήθεια φωτιστικών 
ενεργειακής κατανάλωσης, κ.α. Επίσης, σημαντική είναι η σύνδεση στο Δίκτυο Φυσικού 
Αερίου, στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό, καθώς επίσης, παράλληλα με τις δράσεις 
ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων θα ενισχυθούν και επενδύσεις για 
χρήση τεχνολογιών μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με αντικατάσταση 
παλαιών εγκαταστάσεων καύσης με αντίστοιχες καθαρότερες. 

Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. 

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 3.1.1 «Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του 
κτιριακού αποθέματος στην Περιφέρεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Πελοπόννησος» 2014-2020.   
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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 

CO32 

Μείωση της 
ετήσιας 
κατανάλωσης 
πρωτογενούς 
ενέργειας των  
δημοσίων 
κτηρίων 

KWh/έτος Μετάβαση   540.000 ΟΧΙ ΟΧΙ 

CO34 

Μείωση 
εκπομπών 
αερίων 
θερμοκηπίου: 
Εκτιμώμενη 
ετήσια 
μείωση των 
εκπομπών 
των αερίων 
θερμοκηπίου 

Τόνοι 
ισοδυνάμου 

CO2 
Μετάβαση   130 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 1.350.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 1.350.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.080.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 270.000,00 

      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 

1.350.000,00 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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

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

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  12-7-2017 

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 Νοέμβριος 2018 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Νοέμβριος 2018 
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Θεματικός Στόχος 06 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6b 
Θεματικός στόχος (ΘΣ) Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και 

προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων 

Επενδυτική προτεραιότητα Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να 
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 
κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι 
ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για 
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

T.06.1 

Ειδικοί στόχοι 3.4.1. / Βελτίωση της διαχείρισης πόσιμου ύδατος 

Δείκτες αποτελέσματος T2420 / Πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη 
παροχή νερού  

T2461 / Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε 
τουλάχιστον μια από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, 
ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

 
 

Δράση 6β.ΤΑΠΤοΚ.1:  Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου 
νερού 

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» 
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(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 T.06.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή Δράσης 

Περιλαμβάνονται έργα εξασφάλισης επαρκούς και ποιοτικού νερού για ανθρώπινη 
κατανάλωση καθώς και εξασφάλιση εξοικονόμησης ύδατος από μείωση των διαρροών στα 
δίκτυα διανομής, τα οποία συνάδουν με τις κατευθύνσεις του ΣΔΛΑΠ υδατικών 
διαμερισμάτων που αφορούν την περιοχή παρέμβασης. Ενδεικτικά αναφέρονται έργα που 
αφορούν σε αξιοποίηση / συγκέντρωση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων (π.χ. 
υδρομαστεύσεις, γεωτρήσεις, φράγματα κ.α.), έργα εξωτερικού υδραγωγείου (δεξαμενές, 
αγωγοί μεταφοράς, αντλιοστάσια κ.α.) συμπεριλαμβανομένων και αυτών της επεξεργασίας 
του ύδατος (π.χ. ταχυδιυλιστήρια). 

Επίσης, θα εξεταστούν έργα που αφορούν σε προστασία της ανθρώπινης υγείας από 
κατανάλωση ακατάλληλου πόσιμου νερού. 

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 3.4.1 «Βελτίωση της διαχείρισης πόσιμου ύδατος » 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 

CO18 

Ύδρευση: 
Πρόσθετος 
πληθυσμός 
που 
εξυπηρετείται 
από 
βελτιωμένες 
υπηρεσίες 
ύδρευσης 

Άτομα Μετάβαση   4.000 ΝΑΙ ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 1.320.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 1.320.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.056.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 264.000,00 

      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 

1.320.000,00 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

ΔΕΥΑ Τρίπολης,  Δήμος Γορτυνίας, Δήμος Μεγαλόπολης,  

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) 

εκπληρώθηκε 

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

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Νοέμβριος 2018 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Νοέμβριος 2018 
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Θεματικός Στόχος 06 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6c 
Θεματικός στόχος (ΘΣ) Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και 

προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων 

Επενδυτική προτεραιότητα Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Ειδικοί στόχοι 3.5.1 / Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς ως πόλου έλξης επισκεπτών  

 

 

Δείκτες αποτελέσματος Τ2486 / Επισκέψεις σε πολιτιστικούς πόρους 

 

 

 

 

Δράση 6γ.ΤΑΠΤοΚ.1:  Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων Φυσικής και 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς Και Ανάδειξη Της Φυσικής 
Κληρονομιάς  

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 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 
 

 20 

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 

 

Περιγραφή Δράσης 

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις αναβάθμισης και αποκατάστασης 
χώρων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, χώρων προβολής πολιτιστικού /φυσικού 
αποθέματος, ενίσχυσης της λειτουργικότητάς, της προσβασιμότητας και της μεταξύ τους 
διασύνδεσης, δράσεις δικτύωσης και σύνδεσής τους με τον τουρισμό, δράσεις προβολής 
των πόρων συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης ΤΠΕ, για δράσεις σύγχρονου 
πολιτισμού, πράσινες υποδομές, δράσεις δικτύωσης πολιτιστικών φορέων στο πλαίσιο 
ενιαίας προβολής του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, τουριστική προβολή. Ενδεικτικά, 
περιλαμβάνονται επεμβάσεις όπως, χώροι στάθμευσης, πεζοδρομήσεις σύνδεσης 
πολιτιστικών χώρων και χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς, σημάνσεις, ηλεκτροφωτισμός, 
κλπ., παρεμβάσεις  ενίσχυσης / αξιοποίησης φυσικών πόρων της περιοχής, καθώς και 
παρεμβάσεις δημιουργίας νέων ή βελτίωσης υφιστάμενων πολιτιστικών / μουσειακών 
υποδομών. 

Σε όλες αυτές τις δράσεις θα εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ΑμεΑ, ενώ κυρίαρχο 
στοιχείο θα είναι η προστασία του περιβάλλοντος. 

 

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 
3.5.1 «Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς ως πόλου έλξης 
επισκεπτών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020.   
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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 

CO09 

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

Επισκέψεις/έτος Μετάβαση   5.000 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 4: Προϋπολογισμός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 1.550.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 1.550.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.240.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 310.000,00 

      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 

1.550.000,00 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

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

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

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) 29/12/2017 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Νοέμβριος 2018 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Νοέμβριος 2018 

 
 
 

Θεματικός Στόχος 06 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6d 
Θεματικός στόχος (ΘΣ) Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και 

προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων 

Επενδυτική προτεραιότητα Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του 
εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, 
μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των 
πράσινων υποδομών  

 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

 

Ειδικοί στόχοι 3.7.1 / Βελτίωση του επιπέδου διατήρησης των 
προστατευόμενων περιοχών  

 

Δείκτες αποτελέσματος T2462 / Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών (σύνολο 
περιοχών Natura 2000) με εργαλεία διαχείρισης  

 

 

 
 

Δράση 6δ.ΤΑΠΤοΚ.1:  Παρεμβάσεις προστασίας – αξιοποίησης φυσικού 
περιβάλλοντος για την ενίσχυση του οικοτουρισμού 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Δράσεις ΤΑΠΤΟΚ  
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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 

 

Περιγραφή Δράσης 

Η συγκεκριμένη δράση αναφέρεται στην προστασία και αξιοποίηση του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης των 
οικοσυστημάτων για την προστασία της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών. Περιλαμβάνονται έργα που αφορούν στην βελτίωση της 
προσβασιμότητας και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και έργα / δράσεις 
υποστήριξης του πράσινου τουρισμού και του οικοτουρισμού.  

Ως ενδεικτικές παρεμβάσεις αναφέρονται: Διαχειριστικά μέτρα βελτίωσης και εξασφάλισης 
της καλής κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων, έργα οικοτουρισμού / πράσινου 
τουρισμού όπως διαδρομές – μονοπάτια (έργα βελτίωσης, καθαρισμού, αποκατάστασης 
και σηματοδότησης), ήπιες διαμορφώσεις στάσεων και θέσεων θέασης π.χ. κιόσκια, 
πάγκοι, πινακίδες πληροφόρησης κ.λπ.), ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την 
αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων (αποκατάσταση εδαφών, επιφανειακών υδάτων από 
ρύπανση), έργα διαχείρισης φερτών υλών, κλπ 
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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 
3.7.1 «Βελτίωση του επιπέδου διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών» 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 

CO23 

Φύση και 
βιοποικιλότητα: 

Επιφάνεια 
οικοτόπων που 

λαμβάνουν 
ενίσχυση για να 

αποκτήσουν 
καλύτερο 
καθεστώς 

διατήρησης  
 

Εκτάρια  Μετάβαση   4.000 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 5: Προϋπολογισμός  

 Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας  

Συνολικό Κόστος (α) 1.180.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 1.180.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 944.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 236.000,00 

      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 

1.180.000,00 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 
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Δυνητικοί Δικαιούχοι 

Δήμος Γορτυνίας  

Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών 

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

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) 29/12/2017 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Νοέμβριος 2018 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Νοέμβριος 2018 
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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) 73.261.250 

% 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 ορόσημων του 2018 και κατ’ επέκταση για την 
κατανομή του αποθεματικού επίδοσης.  

- Κατάρτιση του αρμόδιου προσωπικού της ΕΥΔ και υποστήριξη των εμπλεκόμενων 
φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών. 
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- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής 
αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών 
ενεργειών κλπ. 

 

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, T.07.3 

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 
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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 T.07.1 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:  

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Οι αυτοδεσμεύσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Για την ένταξη αντίστοιχων έργων στο Πρόγραμμα στο 
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4, όλα τα προς 
ένταξη έργα να είναι συναφή με την εθνική 
στρατηγική μεταφορών και το ΣΠΕΜ.  

 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. 

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   0,15 ΟΧΙ ΟΧΙ 
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Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 6: 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  Εκπληρώθηκε 

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 Νοέμβριος 2018 

  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Νοέμβριος 2018 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 

Δράση 9d.ΤΑΠΤοΚ.2 «Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντο» 

 

Δράση 4γ.ΤΑΠΤοΚ.1  «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης 
των δημοσίων κτιρίων» 

 
 

Δράση 6β.ΤΑΠΤοΚ.1 «Έργα ορθολογικής και αποδοτικής 
διαχείρισης του πόσιμου νερού» 

Δράση 6γ.ΤΑΠΤοΚ.1  «Ενίσχυση της ελκυστικότητας των 
χώρων Φυσικής και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς Και Ανάδειξη Της Φυσικής 
Κληρονομιάς» 

Δράση 6δ.ΤΑΠΤοΚ.1 «Παρεμβάσεις προστασίας – 
αξιοποίησης φυσικού περιβάλλοντος για την 
ενίσχυση του οικοτουρισμού» 

Δράση 7β.ΤΑΠΤοΚ.1 «Βελτίωση Πρόσβασης σε 
αρχαιολογικούς χώρους /μουσεία» 
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ΔΡΑΣΗ  9δ.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 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 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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

 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.  
Επίσης η προτεινόμενη πράξη θα πρέπει 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 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 

 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 

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 

1Η 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, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας του χώρου 
παρέμβασης  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 

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 ανάλογα με την τεχνική φύση των 
περιλαμβανόμενων εργασιών στην προτεινόμενη πράξη, 
σύμφωνα με τον βαθμό ωριμότητας της πράξης (εγκεκριμένες 
αναλυτικές προμετρήσεις και εγκεκριμένος προϋπολογισμός). 
Στην 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 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

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

ναι/όχι 

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

1 

2Η 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 

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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. 

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 

ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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 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, εκτός από το κριτήριο 1 όπου είναι επαρκές και το «δεν εφαρμόζεται».  

1 

3Η 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 στην 
στην εγκεκριμένη Στρατηγική της ΟΤΔ «ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 
ΑΜΚΕ». 

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 

 

ναι/οχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ικανοποιούνται, σύμφωνα με το περιεχόμενο της τεχνικής 
μελέτης της προτεινόμενης πράξης και το περιεχόμενο της 
Πρόσκλησης.  

 

Εξετάζεται αν η φύση της πράξης συμβάλλει στην επίτευξη 

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

2 

Συμβατότητα της Πράξης με το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα από το 
οποίο θα χρηματοδοτηθεί 

 

(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 το πηλίκο των τιμών ενός 
δείκτη εκροής για την πράξη και την Πρόσκληση: Πν= (δείκτης 
εκροής ν πράξης) / (δείκτης εκροής για την Πρόσκληση). 

  Ειδικότερα εάν: 

 Π> 0,01 η πράξη λαμβάνει τιμή «ΝΑΙ» και θεωρείται ότι 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Πρόσκλησης 

 Π< 0,01 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> 0,01 
για κάθε δείκτη εκροών της πρόσκλησης ξεχωριστά. 

ναι/οχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Σημείωση:  

Η διαμόρφωση του παρόντος κριτηρίου συνδέεται με τη γενικότερη 
φιλοσοφία και τους στόχους των Στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ, βάσει των 
οποίων επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η άρση των προβλημάτων / 
ζητημάτων επιλεξιμότητας πράξεων σε μειονεκτικές περιοχές με 
χαμηλό πληθυσμό και αυξημένες αναπτυξιακές ανάγκες. 

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> 0,1 η πράξη λαμβάνει τιμή «ΝΑΙ» και θεωρείται ότι 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Πρόσκλησης 

 Π< 0,1 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> 0,1 
για κάθε δείκτη εκροών της πρόσκλησης ξεχωριστά 

Σημείωση:  

Η διαμόρφωση του παρόντος κριτηρίου συνδέεται με τη γενικότερη 
φιλοσοφία και τους στόχους των Στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ, βάσει των 
οποίων επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η  άρση των προβλημάτων / 
ζητημάτων επιλεξιμότητας πράξεων σε μειονεκτικές περιοχές με 
χαμηλό πληθυσμό και αυξημένες αναπτυξιακές ανάγκες. 

ναι/οχι 

 

 

4  Δήλωση του δικαιούχου ότι ο Κύριος του έργου θα εξασφαλίσει ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση  

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. 

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 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 

4Η 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 

ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

περιπτώσεων: 

 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).  

 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, Επιχειρησιακή & 
Χρηματοοικονομική ικανότητα 

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

ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

δυνητικού δικαιούχου 
 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 Δικαιούχων του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 
που θα είναι συνοδευτικό έγγραφο της Πρόσκλησης και θα 

ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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». 

 

ΔΡΑΣΗ  4γ.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 
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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 

 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.  
Επίσης η προτεινόμενη πράξη θα πρέπει να πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:  

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

 Να υποβάλλονται τα αναγκαία πιστοποιητικά 
ενεργειακής απόδοσης και οι αντίστοιχες τεχνικές 

ναι/όχι 
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εκθέσεις βελτίωσης. 
 

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 

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 
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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). 

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 

1Η 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, 
Πιστοποιητικό ενεργειακής  απόδοσης κτιρίου (ex 

ναι/όχι 
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post), 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 (εγκεκριμένες 
αναλυτικές προμετρήσεις και εγκεκριμένος 
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. 
 
 

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, 

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

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

1 

2Η 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 ή δεν εφαρμόζεται 
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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 

ναι/όχι 
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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 
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, εκτός από το κριτήριο 1 όπου είναι επαρκές και το «δεν εφαρμόζεται» 

1 

3Η 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 στην εγκεκριμένη 
Στρατηγική της ΟΤΔ «ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ». 

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

 

ναι/οχι 
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«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 . 

Εξετάζεται αν η φύση της πράξης συμβάλλει στην 
επίτευξη στόχου/ων της εγκεκριμένης Στρατηγικής της 
ΟΤΔ «ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ». 

ναι/οχι 

 

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 το πηλίκο των 
τιμών ενός δείκτη εκροής για την πράξη και την 
Πρόσκληση: Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης 
εκροής για την Πρόσκληση).                                 

  Ειδικότερα εάν: 

 Π> 0,1 η πράξη λαμβάνει τιμή «ΝΑΙ» και θεωρείται 
ότι συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
Πρόσκλησης 

 Π< 0,1 η πράξη  λαμβάνει τιμή «ΟΧΙ» και θεωρείται 
ότι δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
Πρόσκλησης 

ναι/οχι 
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Η πράξη για να αξιολογηθεί θετικά θα πρέπει να λαμβάνει 
τιμή Π> 0,1 για κάθε δείκτη εκροών της πρόσκλησης 
ξεχωριστά. 

Σημείωση:  

Η διαμόρφωση του παρόντος κριτηρίου συνδέεται με τη 
γενικότερη φιλοσοφία και τους στόχους των Στρατηγικών 
ΤΑΠΤοΚ, βάσει των οποίων επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η  
άρση των προβλημάτων / ζητημάτων επιλεξιμότητας 
πράξεων σε μειονεκτικές περιοχές με χαμηλό πληθυσμό και 
αυξημένες αναπτυξιακές ανάγκες. 

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> 0,1 η πράξη λαμβάνει τιμή «ΝΑΙ» και θεωρείται 
ότι συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
Πρόσκλησης 

 Π< 0,1  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> 0,1 για κάθε δείκτη εκροών της πρόσκλησης 
ξεχωριστά.. 

ναι/οχι 
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Σημείωση:  

Η διαμόρφωση του παρόντος κριτηρίου συνδέεται με τη 
γενικότερη φιλοσοφία και τους στόχους των Στρατηγικών 
ΤΑΠΤοΚ, βάσει των οποίων επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η  
άρση των προβλημάτων / ζητημάτων επιλεξιμότητας 
πράξεων σε μειονεκτικές περιοχές με χαμηλό πληθυσμό 
και αυξημένες αναπτυξιακές ανάγκες. 

4 

 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση  

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

  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, 
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 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 

7  Ενεργειακή Απόδοση 

Εξετάζεται η βελτίωση της ενεργειακής κατηγορίας 
(τουλάχιστον κατά δύο κατηγορίες) ή/και η 
εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς 
ενέργειας να είναι τουλάχιστον 30% Kwh/m2. 

ναι/όχι 
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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 

4Η 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 
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. 

ναι/όχι 
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 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, 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.  

 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. 

ναι/όχι 
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 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 

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 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 
 

 57 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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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ΔΡΑΣΗ  6β.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 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 
 Εξετάζεται αν για την υποβολή της πρότασης 
ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και αν τα 

ναι/όχι 
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υποβαλλόμενης πρότασης: τυποποιημένα έντυπα είναι συμπληρωμένα και έχουν 
επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στη σχετική Πρόσκληση και 
ειδικότερα: 

 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., εφόσον απαιτούνται και όπως 
θα προσδιορίζονται στην Πρόσκληση.  
Επίσης η προτεινόμενη πράξη, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην Πρόσκληση, θα πρέπει να πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:    

 Να συμμορφώνονται με τις κατευθύνσεις και 
αρχές της Οδηγίας – Πλαίσιο για τα ύδατα και 
των λοιπών Οδηγιών που σχετίζονται με τη 
διαχείριση υδάτων. 

 Να συμμορφώνονται με τα Σχέδια Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών που αφορούν στη 
Περιφέρεια Πελοποννήσου και την προστασία 
ευαίσθητων υδατικών συστημάτων. 

 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 

ναι/όχι 
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εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του 
Προγράμματος, και όπως ορίζεται στην Πρόσκληση. 

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) 

 
 

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 

 Εξετάζεται αν έχουν υποβληθεί αποφάσεις των 
αρμόδιων συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή 

ναι/όχι  
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δικαιούχου ή άλλων αρμοδίων 
οργάνων 

άλλων αρμόδιων οργάνων, περί της αίτησης 
χρηματοδότησης, όπου αυτό προβλέπεται από τη 
σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Πρόσκληση. 

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

1 

1Η 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 

ναι/όχι 
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τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων Υδραυλικών 
Έργων, σύμφωνα με το 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 
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. 
 

ναι/όχι 
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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). 

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

1 

2Η 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 ή δεν εφαρμόζεται 

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 

ναι/όχι  
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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. 

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 

ναι/όχι 
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περιπτώσεις: 

 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, εκτός από το κριτήριο 1 όπου είναι επαρκές και το «δεν εφαρμόζεται» 

1 

3Η 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 εγκεκριμένη 
Στρατηγική της ΟΤΔ «ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ». 

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

Ειδικότερα εξετάζεται ο βαθμός κάλυψης των 
αναγκών μέσω της προτεινόμενης πράξης, σε σχέση 
με την κρισιμότητα του προβλήματος και 
συγκεκριμένα με την εξοικονόμηση πόσιμου νερού και 
την προστασία της ανθρώπινης υγείας από 
κατανάλωση ακατάλληλου πόσιμου νερού.  

Ο δυνητικός δικαιούχος θα υποβάλει Έκθεση 

 

ναι/οχι 
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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 και το 
περιεχόμενο της πρόσκλησης. 

Εξετάζεται αν η φύση της πράξης συμβάλλει στην 
επίτευξη στόχου/ων της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ  
«ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 

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 το πηλίκο των 
τιμών ενός δείκτη εκροής για την πράξη και την 
Πρόσκληση: Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης 
εκροής για την Πρόσκληση). 

  Ειδικότερα εάν: 

 Π> 0,01 η πράξη λαμβάνει τιμή «ΝΑΙ» και θεωρείται 
ότι συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
Πρόσκλησης 

 Π< 0,01 η πράξη  λαμβάνει τιμή «ΟΧΙ» και θεωρείται 
ότι δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
Πρόσκλησης 

ναι/οχι 
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Η πράξη για να αξιολογηθεί θετικά θα πρέπει να λαμβάνει 
τιμή Π>0,01 για κάθε δείκτη εκροών της πρόσκλησης 
ξεχωριστά.  

Σημείωση:  

Η διαμόρφωση του παρόντος κριτηρίου συνδέεται με τη 
γενικότερη φιλοσοφία και τους στόχους των Στρατηγικών 
ΤΑΠΤοΚ, βάσει των οποίων επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η  
άρση των προβλημάτων / ζητημάτων επιλεξιμότητας 
πράξεων σε μειονεκτικές περιοχές με χαμηλό πληθυσμό 
και αυξημένες αναπτυξιακές ανάγκες. 

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> 0,1 η πράξη λαμβάνει τιμή «ΝΑΙ» και θεωρείται 
ότι συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
Πρόσκλησης 

 Π< 0,1 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>0,1 για κάθε δείκτη εκροών της πρόσκλησης 
ξεχωριστά. 

ναι/οχι 
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Σημείωση:  

Η διαμόρφωση του παρόντος κριτηρίου συνδέεται με τη 
γενικότερη φιλοσοφία και τους στόχους των Στρατηγικών 
ΤΑΠΤοΚ, βάσει των οποίων επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η  
άρση των προβλημάτων / ζητημάτων επιλεξιμότητας 
πράξεων σε μειονεκτικές περιοχές με χαμηλό πληθυσμό 
και αυξημένες αναπτυξιακές ανάγκες. 

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, 
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 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». 
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1 

4Η 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, για κύριο υποέργο που θα υλοποιηθεί / 

υλοποιείται με εργολαβία ή αφορά  προμήθεια: 

 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).  

 Για κύριο υποέργο κατασκευής, υπάρχει 

εγκεκριμένη τεχνική μελέτη σύμφωνα με το  

φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης 

και βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, 

ναι/όχι 
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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, αναλυτικά 

τεύχη προκήρυξης, 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 (πχ 

διαδικασία απόκτησης γης, έγκρισης από 

συμβούλια  κλπ). Επίσης απαιτείται η προσκόμιση 

της απαραίτητης αδειοδότησης, σύμφωνα με την 

ναι/όχι 
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ΚΥΑ 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ 2878 Β΄/2014), 

όπως ισχύει. 

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

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.  

 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 στις 
περιπτώσεις τεχνικών υποέργων, προτεινόμενη 

ναι/όχι 
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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 /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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ΔΡΑΣΗ  6γ.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 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: 

 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., εφόσον απαιτούνται και όπως 

θα προσδιορίζονται στην Πρόσκληση.  

Επιπλέον θα πρέπει η προτεινόμενη πράξη να πληροί 
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

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

 Σε περίπτωση που υπάρχουν παρεμβάσεις σε 
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 αυτές να 
είναι συμβατές με το «Πλαίσιο Δράσεων 
Προτεραιότητας για το Δίκτυο NATURA 2000 για 
την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» 
(9ος/2014), που έχει εκπονηθεί από το ΥΠΕΚΑ. 

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 

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

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

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

1 

1Η 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 ανάλογα με την 
τεχνική φύση των περιλαμβανόμενων εργασιών στην 
προτεινόμενη πράξη και σύμφωνα με το βαθμό 
ωριμότητας της πράξης (εγκεκριμένη τεχνική μελέτη - 

ναι/όχι 
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αναλυτικές προμετρήσεις & προϋπολογισμός). Στην  
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. 
 
(γ) Για τα υποέργα που υλοποιούνται / θα 
υλοποιηθούν με ίδια μέσα, η ορθή κατανομή του Π/Υ 
στις επιμέρους εργασίες / είδη δαπανών και το εύλογο 
του Π/Υ στις εργασίες / είδη δαπανών σε σχέση με το 
προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο / παραδοτέα, τη 
συμμόρφωση με τους εθνικούς κανόνες 
επιλεξιμότητας και τους τυχόν ειδικότερους όρους της 
Πρόσκλησης, ώστε να αποφεύγονται μη αναγκαία ή 
μη επιλέξιμα κόστη. 
 

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 

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

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

1 

2Η 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 ή δεν εφαρμόζεται 

2  Συμβατότητα της πράξης με τους 
κανόνες του ανταγωνισμού και των 

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 
ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το κανονιστικό ναι/όχι  
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κρατικών ενισχύσεων   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. 

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 

ναι/όχι 
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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 
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, εκτός από το κριτήριο 1 όπου είναι επαρκές και το «δεν εφαρμόζεται». 

1 

3Η 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 στην εγκεκριμένη 
Στρατηγική της ΟΤΔ «ΤΑΠΤοΚ  ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ». 
 

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

 

ναι/οχι 
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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 . 

 

Εξετάζεται αν η φύση της πράξης συμβάλλει στην 
επίτευξη στόχου/ων της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ  
«ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 

ναι/οχι 

 

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 το πηλίκο των 
τιμών ενός δείκτη εκροής για την πράξη και την 
Πρόσκληση: Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης 
εκροής για την Πρόσκληση).     
Ειδικότερα εάν: 

 Π> 0,01 η πράξη λαμβάνει τιμή «ΝΑΙ» και θεωρείται 
ότι συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
Πρόσκλησης 

 Π< 0,01 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 την τιμή Π>0,01 για κάθε δείκτη εκροών 
της πρόσκλησης ξεχωριστά. 

ναι/οχι 
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Σημείωση:  

Η διαμόρφωση του παρόντος κριτηρίου συνδέεται με 
τη γενικότερη φιλοσοφία και τους στόχους των 
Στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ, βάσει των οποίων επιδιώκεται, 
μεταξύ άλλων, η  άρση των προβλημάτων / 
ζητημάτων επιλεξιμότητας πράξεων σε μειονεκτικές 
περιοχές με χαμηλό πληθυσμό και αυξημένες 
αναπτυξιακές ανάγκες. 

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> 0,1 η πράξη λαμβάνει τιμή «ΝΑΙ» και θεωρείται 
ότι συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
Πρόσκλησης 

 Π< 0,1 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 την τιμή Π>0,1 για κάθε δείκτη εκροών της 
πρόσκλησης ξεχωριστά. 

Σημείωση:  

ναι/οχι 
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Η διαμόρφωση του παρόντος κριτηρίου συνδέεται με 
τη γενικότερη φιλοσοφία και τους στόχους των 
Στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ, βάσει των οποίων επιδιώκεται, 
μεταξύ άλλων, η  άρση των προβλημάτων / 
ζητημάτων επιλεξιμότητας πράξεων σε μειονεκτικές 
περιοχές με χαμηλό πληθυσμό και αυξημένες 
αναπτυξιακές ανάγκες. 

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, 
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 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 
4Η 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, 

ναι/όχι 
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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: 

 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).  

 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  
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και εγκεκριμένος προϋπολογισμός, αναλυτικά 

τεύχη προκήρυξης, 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 (πχ διαδικασία απόκτησης γης, 

έγκρισης από συμβούλια  κλπ).  

ναι/όχι 

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

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.  

 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 

ναι/όχι 
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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 

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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ΔΡΑΣΗ  6δ.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 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 
 Εξετάζεται αν για την υποβολή της πρότασης 
ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και αν τα 
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πρότασης: τυποποιημένα έντυπα είναι συμπληρωμένα και έχουν 
επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στη σχετική Πρόσκληση και 
ειδικότερα: 

 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., εφόσον απαιτούνται και όπως 

θα προσδιορίζονται στην Πρόσκληση.  

Επιπλέον θα πρέπει η 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 
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 
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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 
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 
1Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
Πληρότητα και σαφήνεια 

 Πληρότητα και σαφήνεια του 
φυσικού αντικειμένου της 

 Εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης, όσον αφορά: 

ναι/όχι 
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του περιεχομένου της 
πρότασης 

προτεινόμενης πράξης 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.   

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 ανάλογα με την 
τεχνική φύση των περιλαμβανόμενων εργασιών στην 
προτεινόμενη πράξη και σύμφωνα με το βαθμό 
ωριμότητας της πράξης (εγκεκριμένη τεχνική μελέτη - 
αναλυτικές προμετρήσεις & προϋπολογισμός). Στην  
περίπτωση αυτή τόσο οι τιμές μονάδας όσο και ο 
συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου / υποέργων 
της πράξης που υλοποιούνται / θα υλοποιηθούν με 
εργολαβία, θεωρείται ρεαλιστικός.  

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

ναι/όχι 

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

1 2Η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  Τήρηση εθνικών και κοινοτικών 
Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό 
πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το ναι/όχι ή δεν εφαρμόζεται 
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Τήρηση θεσμικού 
πλαισίου και 
ενσωμάτωση οριζόντιων 
πολιτικών  

 

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

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. 

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 ναι/όχι 
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σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και 
κατευθύνσεις της εγκεκριμένης ΚΥΑ Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
Προγράμματος. 

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 
εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ. 

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

ναι/όχι 
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της οποίας δεν κωλύεται η προσβασιμότητα 
ΑμεΑ. 

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 

3Η 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 στην εγκεκριμένη 
Στρατηγική της ΟΤΔ «ΤΑΠΤοΚ  ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ». 
 
Ειδικότερα οι παρεμβάσεις θα πρέπει να συμβάλλουν 
στην βελτίωση της κατάστασης των οικοσυστημάτων 
για την προστασία της βιοποικιλότητας και τη 
διατήρηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών. 

  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/οχι 

 

Εξετάζεται αν η φύση της πράξης συμβάλλει στην 
επίτευξη στόχου/ων της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ  

ναι/οχι 
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«ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 

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 το πηλίκο των 
τιμών ενός δείκτη εκροής για την πράξη και την 
Πρόσκληση: Πν= (δείκτης εκροής ν πράξης) / (δείκτης 
εκροής για την Πρόσκληση).     
Ειδικότερα εάν: 

 Π> 0,1η πράξη λαμβάνει τιμή «ΝΑΙ» και θεωρείται 
ότι συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
Πρόσκλησης 

 Π< 0,1 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 την τιμή Π>0,1 για κάθε δείκτη εκροών της 
πρόσκλησης ξεχωριστά. 

ναι/οχι 

 

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).  

ναι/οχι 
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Ειδικότερα εάν: 

 Π> 0,1 η πράξη λαμβάνει τιμή «ΝΑΙ» και θεωρείται 
ότι συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
Πρόσκλησης 

 Π< 0,1 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 την τιμή Π>0,1 για κάθε δείκτη εκροών της 
πρόσκλησης ξεχωριστά. 

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, 
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 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 
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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 

4Η 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, για κύριο υποέργο που θα υλοποιηθεί / 
υλοποιείται με εργολαβία ή αφορά  προμήθεια: 

 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).  

 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 

ναι/όχι 
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πράξης.   

 Για κύριο υποέργο προμήθειας εξοπλισμού, 

υπάρχουν εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές  

και εγκεκριμένος προϋπολογισμός, αναλυτικά 

τεύχη προκήρυξης, 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 (πχ διαδικασία απόκτησης γης, 

έγκρισης από συμβούλια  κλπ).  

ναι/όχι 

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

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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 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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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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ΔΡΑΣΗ  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 

 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 
 

 102 

 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: 

 Να παρουσιάζει συνάφεια με την εθνική 
στρατηγική μεταφορών και το ΣΠΕΜ.  

 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 

ναι/όχι 
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Προγράμματος, και όπως ορίζεται στην Πρόσκληση. 

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 

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 

Εξετάζεται αν έχουν υποβληθεί αποφάσεις των 
αρμόδιων συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή 

ναι/όχι ή δεν εφαρμόζεται 
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δικαιούχου ή άλλων αρμοδίων 
οργάνων 

άλλων αρμόδιων οργάνων, περί της αίτησης 
χρηματοδότησης, όπου αυτό προβλέπεται από τη 
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 

1Η 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, 

ναι/όχι 
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αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων 
τιμολογίων έργων οδοποιίας, σύμφωνα με το βαθμό 
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 

ναι/όχι 
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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). 

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

1 

2Η 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 

ναι/όχι  
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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. 

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 

ναι/όχι 
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περιπτώσεις: 

 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 

3Η 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 Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ  
«ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 

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> 0,1 η πράξη λαμβάνει τιμή «ΝΑΙ» και θεωρείται 
ότι συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
Πρόσκλησης 

 Π< 0,1 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>0,1 για κάθε δείκτη εκροών της πρόσκλησης 
ξεχωριστα.. 

ναι/όχι 

 

3 Αποδοτικότητα  

 Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της 
προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό, βάσει της οποίας υπολογίζεται το 

ναι/οχι 
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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> 0,01 η πράξη λαμβάνει τιμή «ΝΑΙ» και θεωρείται 
ότι συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
Πρόσκλησης 

 Π< 0,01 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>0,01 για κάθε δείκτη εκροών της πρόσκλησης 
ξεχωριστα.. 

 

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

ναι/όχι ή δεν εφαρμόζεται 
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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 

4Η 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 
κριτηρίων έλαβε ΝΑΙ στην αξιολόγηση).  

 Για κύριο υποέργο κατασκευής υπάρχει 

ναι/όχι 
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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, 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 

ναι/όχι 
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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 
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 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 
 

 114 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΜΗ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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». 

 
 


