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1. Διαδικασία Εξειδίκευσης 

 
Το Ε.Π. “Πελοπόννησος 2014-2020” εγκρίθηκε με την εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής C(2014)10166/18.12.2014. Τον Ιούλιο του 2020 εγκρίθηκε η 4η αναθεώρηση του ΕΠ 
«Πελοπόννησος 2014-2020» με την εκτελεστική απόφαση της Ε.Ε. C(2020) 4742/9.7.2020, ενώ 
τον Μάρτιο του 2021, με την εκτελεστική απόφαση της Ε.Ε. C(2021) 2084/25.3.2021 εγκρίθηκε η 
5η Αναθεώρηση του ΕΠ. 
Σύμφωνα δε με το άρθρο 19 του ν. 4314/2014, η ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 
εκπόνησε το Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Προγράμματος (ΕΕΕΠ), στο πλαίσιο της 
παρακάτω διαδικασίας, 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 
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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 συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και τουλάχιστον μία 
φορά ανά έτος- παρουσιάζεται ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στο έγγραφο ΕΕΕΠ στόχων». 

 

Στο πλαίσιο των προαναφερομένων, στην παρούσα πρόταση που υποβάλλεται μέσω της  67ης 
Γραπτής Διαδικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος περιλαμβάνονται οι 
παρακάτω νέες εξειδικεύσεις δράσεων ή τροποποιήσεις υφιστάμενων εξειδικεύσεων δράσεων 
των που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο παλαιότερων Αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του ΕΠ. Το σύνολο των εξειδικεύσεων αφορά σε δράσεις δύο εγκεκριμένων Στρατηγικών 
Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ Μάνης και ΒΑΑ Δήμων Άργους – Μυκηνών και Ναυπλιέων):  
 
Άξονας Προτεραιότητας 2Β 

Η τροποποίηση της εξειδίκευσης της Δράσης 9.β.1.ΟΧΕ «Αναβάθμιση οικιστικού 

περιβάλλοντος», ως προς την αύξηση του προϋπολογισμού της, από 625.000 σε 3.800.000, με 

αντίστοιχη αύξηση των τιμών στόχων του δείκτη εκροών, αφ’ ενός λόγω των αυξημένων 

αναγκών της περιοχής για αυτού του είδους τις δράσεις, αφ’ ετέρου λόγω των υψηλών 

εκπτώσεων που αναμένεται να προκύψουν κατά τη διαγωνιστική διαδικασία των αντίστοιχων 

προγραμματιζόμενων έργων/πράξεων. Επίσης, στο πλαίσιο της παρούσας  Γραπτής 

Διαδικασίας, προτείνεται για έγκριση από την Επ. Παρακολούθησης του ΕΠ αντίστοιχα η 

τροποποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων, όσον αφορά στα κριτήρια της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των εξεταζόμενων πράξεων. 

 

Άξονας Προτεραιότητας 3 

1. Η εξειδίκευση της νέας Δράσης 4γ-6ε.ΒΑΑ.1: «Ανακαίνιση Νεοκλασικής Αγοράς Άργους – 

Στατική Ενίσχυση και Ενεργειακή Αναβάθμιση», στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΒΑΑ των Δήμων 

Άργους-Μυκηνών και Ναυπλιέων, με προϋπολογισμό 2.050.000€, συμπεριλαμβανομένων 

των αντίστοιχων κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων. 

2. Η εξειδίκευση της νέας Δράσης 6γ.ΒΑΑ.3: «Ολοκληρωμένη ανάδειξη ταυτότητας 

προορισμού – Place branding Δήμου Άργους - Μυκηνών», στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΒΑΑ 

των Δήμων Άργους-Μυκηνών και Ναυπλιέων, με προϋπολογισμό 150.000€, 

συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων. 

3. Η τροποποίηση της εξειδίκευσης της Δράσης 6.γ.2.ΟΧΕ «Ενίσχυση της ελκυστικότητας των 

χώρων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάδειξη της φυσική κληρονομιάς», στο 

πλαίσιο της Στρατηγικής ΟΧΕ Μάνης, ως προς τον τίτλο της, καθώς και ως προς την αύξηση 

του προϋπολογισμού της, από 700.000 € σε 1.350.000 €, με αντίστοιχη αύξηση των τιμών 

στόχων του δείκτη εκροών. Σημειώνεται ότι, καθώς η εξειδίκευση δεν τροποποιεί τα 

κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων, τα ισχύοντα κριτήρια είναι εκείνα τα οποία 

εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ, κατά την 43η Γραπτή Διαδικασία 

(24/2/2020). 

4. Η εξειδίκευση της νέας Δράσης 6.γ.3.ΟΧΕ: «Προώθηση - προβολή φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομίας», στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΟΧΕ Μάνης, με προϋπολογισμό 1.800.000€, 

συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων. 
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5. Η τροποποίηση της εξειδίκευσης της Δράσης 6ε.ΒΑΑ.2 «Δράσεις Αναβάθμισης Αστικού 

Περιβάλλοντος», στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΒΑΑ των Δήμων Άργους-Μυκηνών και 

Ναυπλιέων, ως προς την αύξηση του προϋπολογισμού της, από 3.000.000 € σε 4.500.000 €, 

με αντίστοιχη αύξηση των τιμών στόχων του δείκτη εκροών, αφ’ ενός λόγω των αυξημένων 

αναγκών της περιοχής για αυτού του είδους τις δράσεις, αφ’ ετέρου λόγω των υψηλών 

εκπτώσεων που αναμένεται να προκύψουν κατά τη διαγωνιστική διαδικασία των 

ενταγμένων και προγραμματιζόμενων έργων/πράξεων, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. 

Σημειώνεται ότι, καθώς η εξειδίκευση δεν τροποποιεί τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής 

πράξεων, τα ισχύοντα κριτήρια είναι εκείνα τα οποία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης του ΕΠ, κατά την 28η Γραπτή Διαδικασία (14/9/2018). 

 
Άξονας Προτεραιότητας 4 

Η εξειδίκευση της νέας Δράσης 7β.ΟΧΕ.2: «Αναβάθμιση / βελτίωση προσβασιμότητας και 

ενίσχυση οδικής ασφάλειας», στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΟΧΕ Μάνης, με προϋπολογισμό 

2.000.000 €, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής 

πράξεων. 

 

Τέλος, σημειώνεται ότι όσον αφορά στη Μεθοδολογία Αξιολόγησης πράξεων στο πλαίσιο της 

Στρατηγικής ΒΑΑ, με δεδομένο ότι οι Προσκλήσεις θα απευθύνονται σε συγκεκριμένους 

δυνητικούς δικαιούχους, βάσει των αναφερόμενων στο ΣΔΕ, για το σύνολο των παραπάνω 

αναφερθεισών δράσεων, προτείνεται η άμεση αξιολόγηση, ως η πλέον κατάλληλη. 

Η διαδικασία εμπλοκής της Αστικής Αρχής των Δήμων Άργους -Μυκηνών και Ναυπλιέων στην 

αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων ανά στάδιο της αξιολόγησης περιγράφεται αναλυτικά 

αμέσως πιο κάτω, σύμφωνα και με τα οριζόμενα για την εν λόγω διαδικασία του ΣΔΕ: 

i) Α’ Στάδιο Αξιολόγησης:  Διενεργείται από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου και 

αφορά στις ομάδες κριτηρίων και τα κριτήρια για τον έλεγχο 

πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης, 

ii) Στάδιο Β1’ Αξιολόγησης:  Διενεργείται από την Αστική Αρχή των Δήμων Άργους -Μυκηνών 

και Ναυπλιέων και περιλαμβάνει τα κριτήρια1 για την αξιολόγηση 

της ποιότητας των προτάσεων και τη συνάφειά τους με τη 

στρατηγική της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και το ΕΠ. 

iii) Στάδιο Β2’ Αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των προτάσεων, που έχουν αξιολογηθεί θετικά από 

την Αστική Αρχή, ως προς το μέρος των κριτηρίων του Β1 Σταδίου, 

διενεργείται από τη ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η 

αξιολόγηση από την ΕΥΔ σε αυτό το Στάδιο αναφέρεται στις 

ομάδες κριτηρίων και τα κριτήρια που αφορούν στην πληρότητα 

και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης, στην τήρηση του 

θεσμικού πλαισίου και στην ενσωμάτωση των οριζόντιων 

πολιτικών, στη σκοπιμότητα και ωριμότητα των προτάσεων, καθώς 

και στη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική 

ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου. 

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης για την κάθε πρόταση προκύπτει και από τα τρία στάδια 

αξιολόγησής της. 

                                                           
1 Τα κριτήρια αυτά εμπίπτουν τόσο στην 1η Ομάδα Κριτηρίων του Β Σταδίου της Αξιολόγησης, όσο και στην 3η Ομάδα 

Κριτηρίων του ίδιου σταδίου. Για τον σαφέστερο διαχωρισμό των εν λόγω Σταδίων μεταξύ ΕΥΔ και Αστικής Αρχής, έχει 
προστεθεί ειδική ένδειξη σε κάθε κριτήριο, με τον αρμόδιο φορέα για την αξιολόγησή του. 
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2. Εξειδίκευση Δράσεων 

 

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ 2Β: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

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

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

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

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

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 29.544.125€ 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 
 

Πλαίσιο Επίδοσης 

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

 

Πίνακας 1:  Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας  2Β 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

Κωδικός 
Δείκτη ή 
βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Στόχος 2023 

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

Άτομα 1.360 

Μετάβαση CO36 
Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας 

Άτομα 120.000 

Μετάβαση F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών EURO 29.544.125 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Πλαισίου Επίδοσης η ΔΑ του ΕΠ έχει ήδη προβεί και 
συνεχίζει να προβαίνει σε συγκεκριμένες διαχειριστικές ενέργειες για την αποτελεσματική 
εφαρμογή του ΕΠ, οι οποίες ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, είναι οι ακόλουθες: 

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

- Έκδοση προσκλήσεων και αξιολόγηση των αιτημάτων των αντίστοιχων παρεμβάσεων.  

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

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη 
συμβολή των δράσεων στην επίτευξη των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης  
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- 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 9b 

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

Επενδυτική προτεραιότητα Παροχή στήριξης για τη φυσική, οικονομική και κοινωνική 
αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός 
αστικών και αγροτικών περιοχών 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

Τ.04.1 

Ειδικός στόχος 2Β2.1: Άμβλυνση των προβλημάτων οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης σε περιοχές των οικιστικών κέντρων 
της Περιφέρειας  

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

 

Δράση 9.β.1.ΟΧΕ : Αναβάθμιση Οικιστικού περιβάλλοντος Δήμων Ανατολικής Μάνης 
και  Δυτικής Μάνης 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Δράσεις ΟΧΕ 

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   ΝΑΙ      

 ΟΧΙ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 
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 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αναζωογόνηση 
οικιστικών περιοχών, με παροχή κοινωνικής , πολιτιστικής ή άλλης συναφούς κατεύθυνσης 
ανάπτυξης, μέσα από την οργάνωση χώρων εξυπηρέτησης πολιτών. Μπορεί να 
χρηματοδοτηθούν και διαρρυθμίσεις / εκσυγχρονισμοί χώρων ή και προμήθεια εξοπλισμού 
λειτουργίας τους. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται αναπλάσεις οικισμών, σε τμήματα του 
οικιστικού δικτύου, για την κοινωνική και οικονομική αναζωογόνηση των οικιστικών περιοχών, 
αποσκοπώντας στη βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών αυτών, τόσο για τους ίδιους του 
κατοίκους της περιοχής, όσο και για τους επισκέπτες. Οι σχετικές δράσεις που θα υλοποιηθούν, 
συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής, στην βελτίωση του 
επιπέδου ζωής, τόσο των κατοίκων των ημιαστικών κέντρων, όσο και των αγροτικών περιοχών 
καθώς και στην ελκυστικότητα του συνόλου της περιοχής ΟΧΕ.  
Η δράση υποστηρίζει τον Ειδικό Στόχο ΕΣΟ5 «Αναβάθμιση των παρεχόμενων κοινωνικών 
υπηρεσιών σε ορεινές και αραιοκατοικημένες περιοχές και αναβάθμιση υποδομών για την 
κοινωνική και οικονομική αναζωογόνηση σε αστικά κέντρα της περιοχής παρέμβασης » της 
εγκεκριμένης Στρατηγικής ΟΧΕ Μάνης και συνδράμει στην επίτευξη του ειδικού στόχου 2Β2.1 
«Άμβλυνση των προβλημάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε περιοχές των 
οικιστικών κέντρων της Περιφέρειας.» 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) 

Τ2433 

Ωφελούμενος 
πληθυσμός των 
περιοχών της 
Περιφέρειας, που 
καλύπτεται από τις 
παρεμβάσεις τοπικής 
ανάπτυξης 

Αριθμός  Μετάβαση 5.800 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός 

 Περιφέρειες σε μετάβαση (€) 

Συνολικό Κόστος (α) 3.800.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 3.800.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 3.040.000,00 
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 Περιφέρειες σε μετάβαση (€) 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 760.000,00 

    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 3.800.000,00 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι 

Δήμος Δυτικής Μάνης & Δήμος Ανατολικής Μάνης (Ν.3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) 

  

Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών  

Με βάση την προτεινόμενη, στο πλαίσιο της παρούσας εξειδίκευσης, αύξηση του 
προϋπολογισμού της δράσης, προγραμματίζεται η έκδοση νέας πρόσκλησης, λαμβάνοντας υπ’ 
όψη τα εξής:  

Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας    - 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης    - 

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

- 

Έγκριση της τροποποίησης των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής 
πράξεων 

Ιούλιος 2021 

Ημερομηνία έκδοσης νέας πρόσκλησης Σεπτέμβριος 2021 
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Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ) 

Κωδ. 
ΑΠ 
(1) 

ΔΔ 
(2) 

Κωδ. 
ΘΣ    
(3) 

ΔΔ (4) 
 

(ΕΤΠΑ) 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ.   

(5) 

ΔΔ  
(6) 

Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

(7) 

ΔΔ  
(8) 

Κωδ. 
Δράσης 

/ πρόσκλησης 
(9) 

ΔΔ 
(10) 

Κατηγορία 
περιφέρειας             

(11) 

Κωδ. 
πεδίου 

παρέμβασης                              
(12) 

ΔΔ 
(13) 

2Β 29.544.125 

9 14.544.125 

9a 9.169.125 2Β1.1 9.169.125 

9.α.1 4.410.000 Μετάβαση 53 4.410.000 

9.α.2 9.500.000 Μετάβαση 53 9.500.000 

9.α.3 5.600.000 Μετάβαση 55 12.000.000 

9b 1.875.000 2B2.1 1.875.000 
9.β.1.OXE 3.800.000  Μετάβαση 097 3.800.000 

9.β.2.OXE 1.925.000 Μετάβαση 097 1.925.000 

9d 2.500.000 2Β4.1 2.500.000 
9δ.ΤΑΠΤοΚ.1 475.000 Μετάβαση 097 475.000 

9δ.ΤΑΠΤοΚ.2 1.740.000 Μετάβαση 097 1.740.000 

10 15.000.000 10a 15.000.000 2Β5.1 15.000.000 

10.1α 19.000.000 Μετάβαση 051 19.000.000 

10.1β 3.750.000 Μετάβαση 052 3.750.000 

  10.1γ 11.500.000 Μετάβαση 051 11.500.000 

 

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC. 

(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ  
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ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
ΣΕΜΙΑ 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) 49.576.459 € 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80% 

 

Πλαίσιο Επίδοσης 

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

 

Πίνακας 1:  Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας  3 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

Κωδικός 
Δείκτη ή 
βασικού 
σταδίου 

υλοποίησης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Στόχος 2023 

Μετάβαση CO09 

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

Επισκέψεις 
/έτος 

30.000 

Μετάβαση CO18 
Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται 
από Βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης 

Άτομα 45.000 

Μετάβαση F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών EURO 49.576.459 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Πλαισίου Επίδοσης η ΔΑ του ΕΠ έχει ήδη προβεί και 
συνεχίζει να προβαίνει σε συγκεκριμένες διαχειριστικές ενέργειες για την αποτελεσματική 
εφαρμογή του ΕΠ, οι οποίες ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, είναι οι ακόλουθες: 

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

- Έκδοση προσκλήσεων και αξιολόγηση των αιτημάτων των αντίστοιχων παρεμβάσεων.  

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

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη 
συμβολή των δράσεων στην επίτευξη των στόχων του Πλαισίου 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 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 δημόσιων κτηρίων, και στον 
τομέα της στέγασης 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

- 

Ειδικός στόχος 3.1.1. / Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 
του κτιριακού αποθέματος στην Περιφέρεια 

Δείκτης αποτελέσματος T2485 / Εξοικονόμηση τελικής ενέργειας 

 

Θεματικός Στόχος 06 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6e 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων 

Επενδυτική προτεραιότητα Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την 
αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων 
περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των 
προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για 
τον περιορισμό του θορύβου 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

- 

Ειδικός στόχος 3.6.1 /Αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων 

3.6.2 / Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος 

Δείκτης αποτελέσματος T2422 / Περιοχές που αναβαθμίζονται σε αστικά οικιστικά 
κέντρα 
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Δράση 4γ-6ε.ΒΑΑ.1 : Αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση της Νεοκλασικής 
Αγοράς Άργους 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Δράσεις ΒΑΑ 

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   ΝΑΙ   Αστική Αρχή των Δήμων Άργους – Μυκηνών 
και Ναυπλιέων (Φ.Ε.Κ. 4458/Β’/12-12-2017) 

 ΟΧΙ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς του Άργους αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κτίσματα της 
πόλης, το οποίο κτίσθηκε το 1889, στεγάζοντας σήμερα την σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και το κοινωνικό παντοπωλείο. Το εν λόγω κτήριο 
αποτελεί σημείο αναφοράς της πόλης του Άργους επηρεάζοντας παράλληλα την οικονομική, 
πολιτιστική και κοινωνική ζωή της πόλης.  
Η παρούσα προτεινόμενη δράση, στοχεύει στην αποκατάσταση, ενεργειακή αναβάθμιση και 
επανάχρηση της Δημοτικής Αγοράς προκειμένου να αποτελέσει ένα σύγχρονο τοπόσημο της 
πόλης και της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ συνολικά. Η σύγχρονη λειτουργία της Δημοτικής 
Αγοράς μπορεί να συμβάλλει ευρύτερα στην ταυτότητα προορισμού της πόλης του Άργους και 
στη διεύρυνση του τουριστικού και πολιτισμικού προϊόντος, αποτελώντας έναν  νέο προορισμό 
στην πόλη και ταυτόχρονα μια σημαντική δημοτική κτιριακή υποδομή, η οποία μπορεί να 
αξιοποιηθεί στεγάζοντας πολλαπλές δραστηριότητες. 
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Προκειμένου να ανταποκριθεί το κτίριο στις σημερινές συνθήκες λειτουργίας καταστημάτων, 
λόγω των αλλοιώσεων που έχουν επιφέρει οι διάφορες κατά καιρούς στεγασθείσες χρήσεις, 
απαιτείται η πλήρης αποκατάστασή του εξωτερικά και εσωτερικά στην αρχική του μορφή, μέσω 
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής ενίσχυσής του.  
 
Όσον αφορά στις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης της Δημοτικής Αγοράς, αυτές 
περιλαμβάνουν: 
• Αναβάθμιση ενεργειακής συμπεριφοράς κελύφους του κτιρίου με αντικατάσταση 45 

κουφωμάτων με θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα και ενεργειακούς υαλοπίνακες. 
• Ενεργειακή αναβάθμιση των συστημάτων φωτισμού με αντικατάσταση λαμπτήρων και 

φωτιστικών σωμάτων, καθώς και με αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.  
Τα νέα φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες, θα είναι μικρότερης ενεργειακής κατανάλωσης, 
ενώ όπου απαιτηθεί θα τροποποιηθούν οι θέσεις των φωτιστικών σωμάτων (τα οποία 
ωστόσο να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ 2017). 

• Ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης, μέσω της αντικατάστασης συστημάτων 
θέρμανσης - Κλιματισμού. Θα γίνουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις προκειμένου να 
αναβαθμιστεί ενεργειακά το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης του κτιρίου σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις Κ.Εν.Α.Κ, ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες θερμικής άνεσης. 

 
Όσον αφορά στις παρεμβάσεις ελέγχου και αποκατάστασης – ενίσχυσης της στατικής επάρκειας 
της Δημοτικής Αγοράς, αυτές αφορούν κυρίως στις λιθοδομές και στην επικάλυψη, 
αποτελώντας αντικείμενο σχετικής στατικής μελέτης. Οι αντίστοιχες εργασίες αναφέρονται σε 
διαφραγματοποίηση της οροφής με την εγκατάσταση διπλού «πετσώματος» στη στέγη με την 
ανάλογη κατάλληλη σύνδεση με τους τοίχους της φέρουσας τοιχοποιίας. Επισημαίνεται ότι 
διαφραγματοποίηση προϋποθέτει ομογενοποίηση της τοιχοποιίας. Πιο αναλυτικά οι εν λόγω 
παρεμβάσεις περιλαμβάνουν: 
• Καθαίρεση σοβάδων ή/και αποκατάστασή τους όπου απαιτείται 
• Αφαίρεση και διατήρηση αυθεντικών τμημάτων των διαφόρων κυματίων για την 

επανακατασκευή τους. 
• Αφαίρεση ξύλινων οροφών εσωτερικά για έλεγχο των ζευκτών της στέγης 
Εργασίες που απαιτούνται μετά την στατική αποκατάσταση και ενίσχυση, είναι οι εξής: 
• Αποκατάσταση των επιχρισμάτων εξωτερικά & εσωτερικά τοπικά, όπου αυτό απαιτείται. 
• Αποκατάσταση εσωτερικών οροφών και θερμομόνωση οροφής. 
• Αντικατάσταση 45 κουφωμάτων και επισκευή ημικυκλικών κιγκλιδωμάτων 
• Ανακατασκευή κορνιζών ανοιγμάτων, κεραμικών καμαρόκλειδων και κυματίων βάσει 

διασωθέντων δειγμάτων. 
• Ανακατασκευή δαπέδων 
• Κατασκευή τουαλετών αναλόγως της διαιρέσεως του κάθε κλίτους. 
• Χρωματισμοί. 
Τα καταστήματα που θα δημιουργηθούν θα διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες 
διαμόρφωσης του χώρου και της εξωτερικής εμφάνισης (θέση και μέγεθος πινακίδας σε 
προτεινόμενο σημείο, φωτισμός εξωτερικός). 
Ως προς το εσωτερικό, η θέση των τουαλετών θα ορίζεται ανάλογα με το μέγεθος του 
καταστήματος, η δε διαμόρφωση ενός εκάστου θα ελέγχεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του 
Δήμου σε συνεννόηση με την αρμοδία Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. 
 
Με τις επεμβάσεις αυτές, δεν αλλοιώνεται η δομή και η μορφολογία του κτιρίου, οι δε 
κατασκευές θα είναι πλήρως αναστρέψιμες αν απαιτηθεί. Ταυτόχρονα θα εξυπηρετούνται οι 
νέες λειτουργίες του κτηρίου. 
 
Οι βασικοί στόχοι της δράσης είναι οι εξής: 
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• Ευρύτερη συμβολή στην ταυτότητα προορισμού του Δήμου Άργους-Μυκηνών. 
• Διεύρυνση και ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού και πολιτισμικού προϊόντος, μέσα από 

την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στο κτήριο. 
• Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, για εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας. 
• Ενίσχυση της βιωματικής εμπειρίας του επισκέπτη, διαχείριση χρόνου επισκεψιμότητας 

ώστε να ενισχυθεί έμμεσα η επισκεψιμότητα της Πόλης του Άργους. 
 
Λόγω της ιδιαιτερότητας των παρεμβάσεων, οι οποίες έχουν διττό στόχο, αφ’ ενός την 
αποκατάσταση του νεοκλασικού κτηρίου της Δημοτικής Αγοράς Άργους, αφ’ ετέρου την 
ενεργειακή του αναβάθμιση, η παρούσα προτεινόμενη δράση συμβάλλει σε δύο Επενδυτικές 
Προτεραιότητες (4c και 6e) της Στρατηγικής ΒΑΑ των Δήμων Άργους – Μυκηνών και Ναυπλιέων 
και κατ’ ακολουθία θα χρηματοδοτηθεί από δύο διαφορετικές Κατηγορίες Παρέμβασης (013 
και 094 αντίστοιχα). 
 

Δείκτες εκροής  
Πίνακας 2: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

CO32 

Ενεργειακή απόδοση: 
Μείωση της ετήσιας 
κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας 
των δημόσιων κτιρίων 

kWh/έτος  Μετάβαση 245 ΟΧΙ ΟΧΙ 

CO34 

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

Τόνοι 
ισοδυνάμου 

CO2 
 Μετάβαση 60 ΟΧΙ ΟΧΙ 

CO39 

Αστική ανάπτυξη : 
Δημόσια ή εμπορικά 
κτήρια που κτίζονται ή 
ανακαινίζονται σε 
αστικές περιοχές 

Τετραγωνικά 
Μέτρα 

 Μετάβαση 2.150 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός 

 Περιφέρειες σε μετάβαση (€) 

Συνολικό Κόστος (α) 2.050.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 2.050.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.640.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 410.000,00 

    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  0,00 
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 Περιφέρειες σε μετάβαση (€) 

Χρηματοοικονομικής Τεχνικής  

    εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ 2.050.000,00 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 

 

Δυνητικός Δικαιούχος 

Δήμος Άργους - Μυκηνών  

 

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) Δεκέμβριος 2017 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούλιος 2021 

Ημερομηνία έκδοσης νέας πρόσκλησης Σεπτέμβριος 2021 
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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 

- 

Ειδικός στόχος 3.5.1. / Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς ως πόλου έλξης επισκεπτών 

Δείκτης αποτελέσματος T2486 / Επισκέψεις σε πολιτιστικούς Πόρους 

 

Δράση 6γ.ΒΑΑ.3 : Ολοκληρωμένη ανάδειξη ταυτότητας προορισμού – Place branding 
Δήμου Άργους - Μυκηνών 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Δράσεις ΒΑΑ 

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   ΝΑΙ   Αστική Αρχή των Δήμων Άργους – Μυκηνών 
και Ναυπλιέων (Φ.Ε.Κ. 4458/Β’/12-12-2017) 

 ΟΧΙ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

Αντικείμενο της δράσης είναι η Ανάπτυξη Συστήματος Ταυτότητας της περιοχής του Δήμου 
Άργους – Μυκηνών ως βασικού πόλου στο δίπολο των Δήμων Ναυπλιέων και Άργους – 
Μυκηνών.  

Ο καθορισμός μιας ολοκληρωμένης, σύγχρονης και σχετικής με τις ανάγκες των επισκεπτών 
στρατηγικής ταυτότητας προορισμού (destination brand strategy) αποτελεί βασικό 
εργαλείο για την αύξηση της ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας συνολικά της 
περιοχής παρέμβασης ως τουριστικού προορισμού. 

Η ανάδειξη της ταυτότητας του Δήμου Άργους – Μυκηνών θα έχει στον πυρήνα της το 
εξαιρετικά μεγάλο πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής. 

Ταυτόχρονα θα ενδυναμώσει και την πόλη του Ναυπλίου ως προορισμό, δικτυώνοντάς την 
με περισσότερους προορισμούς σε κοντινή απόσταση. 

Η συγκεκριμένη δράση έχει ως βασικούς στόχους: 

• Την αναβάθμιση της τοπικής τουριστικής οικονομίας, με εστίαση στους φυσικούς και 
πολιτιστικούς πόρους. 

• Την προβολή και ανάδειξη των τουριστικών υπηρεσιών, προϊόντων και πλεονεκτημάτων 
του Δήμου Άργους – Μυκηνών, με τρόπο οργανωμένο, συντονισμένο και με τη 
συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και επιχειρήσεων με τον τουρισμό. 

• Την ενίσχυση της τουριστικής οικονομίας και αγοράς μέσω της οργανωμένης ανάδειξης 
και προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

• Την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και ιδιαιτερότητας. 

 

Αναλυτικά, οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι 
οι εξής:  

1. Αποτύπωση τουριστικής προσφοράς – ζήτησης και καθορισμού των κύριων αγορών – 
στόχων του Δήμου Άργους – Μυκηνών. 

Αποτύπωση της τουριστικής προσφοράς του Δήμου Άργους – Μυκηνών, καθώς και της 
τουριστικής ζήτησης για τις ειδικές μορφές τουρισμού και τις υπηρεσίες που προσφέρει η 
περιοχή και του καθορισμού/επιλογής των βασικών αγορών-στόχων. Στο πλαίσιο μιας 
τέτοιας έρευνας κρίνεται σκόπιμο, όπως υπάρξει μια αναλυτική καταγραφή των κύριων 
τουριστικών πόρων και υποδομών του Δήμου, καθώς και παρουσίαση των σημαντικότερων 
σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος. 

2. Δημιουργία τουριστικών χαρτών και θεματικών εντύπων 

Δημιουργία διαφόρων τουριστικών χαρτών και θεματικών εντύπων με πληροφοριακό υλικό 
– σε τουλάχιστον δύο (2) γλώσσες (ελληνική και αγγλική γλώσσα) – που θα προβάλλει το 
τουριστικό προϊόν του Δήμου Άργους – Μυκηνών και θα αναδεικνύει το ιστορικό, 
πολιτισμικό και φυσικό απόθεμα αυτού. 

3. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών τουριστικής προβολής και πληροφόρησης. 

Ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών τουριστικής προβολής και πληροφόρησης που θα 
απευθύνονται στους επισκέπτες και στους δυνητικούς επισκέπτες του Δήμου Άργους – 
Μυκηνών, οι οποίοι μέσω αυτών θα μπορούν να λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για τις 
τουριστικές υπηρεσίες και υποδομές, τα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής, τις 
προτεινόμενες διαδρομές και γενικά για θέματα τουριστικού ενδιαφέροντος. 
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4. Συμμετοχή Δήμου Άργους – Μυκηνών σε τουριστικές εκθέσεις 

Συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού – τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό – με στόχο 
τη βέλτιστη τουριστική προβολή και διαφήμιση του Δήμου Άργους – Μυκηνών, όπως αυτή 
επιτυγχάνεται από τη συμμετοχή σε εκθέσεις που αφορούν στον τομέα του Τουρισμού 
μέσω των οποίων δύναται να διαμορφωθούν ευνοϊκές συνθήκες για την προσέλκυση 
περισσότερων επισκεπτών. 

5. Αξιοποίηση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

Ενδυνάμωση της χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης με επίκεντρο τη σελίδα 
τουριστικής προβολής του Δήμου Άργους – Μυκηνών και τη διεύρυνση της παρουσίας 
αυτού και σε άλλα μέσα (Twitter, Instagram και Youtube). 

6. Φιλοξενία τουριστικών φορέων και δημοσιογράφων 

Φιλοξενία και ξενάγηση τουριστικών φορέων, δημοσιογράφων και bloggers από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό (σε συνεργασία με τα κατά τόπους γραφεία του ΕΟΤ) στο Δήμο 
Άργους – Μυκηνών. 

7. Διαφημιστικές ενέργειες 

Υλοποίηση διαφημιστικών ενεργειών για την προώθηση και προβολή των τουριστικών 
πόρων του Δήμου Άργους – Μυκηνών, καθώς και την προσέλκυση επισκεπτών. Η ενέργεια 
αυτή μπορεί να λάβει χώρα και σε συνεργασία και με τουριστικούς φορείς του Δήμου 
Άργους – Μυκηνών. 

8. Δημιουργία και ανάπτυξη νέου περιεχομένου (κείμενα και φωτογραφίες) / 
Μεταφράσεις περιεχομένου 

Για τη βελτίωση προώθηση και προβολή του Δήμου Άργους – Μυκηνών ως τουριστικού 
προορισμού απαιτείται η παραγωγή νέου υλικού (κείμενα και φωτογραφίες που θα 
χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό, τόσο σε έντυπα όσο και ψηφιακά μέσα. 

9. Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού τουριστικής προβολής 

Η παρούσα ενέργεια περιλαμβάνει τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικό (video spots), 
για την προώθηση της τουριστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς του Δήμου Άργους – 
Μυκηνών. 

10. Προμήθεια περιπτέρου τουριστικής πληροφόρησης (info kiosk) 

Προμήθεια ειδικά διαμορφωμένου, καλαίσθητου περιπτέρου τουριστικής πληροφόρησης 
(tourist info kiosk), στο οποίο ο επισκέπτης θα μπορεί να προμηθεύεται πληροφοριακό 
υλικό (έντυπα, χάρτες) και να λαμβάνει πληροφορίες. 

 

Το σύνολο της δράσης θα υλοποιηθεί μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 
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Δείκτες εκροής  
Πίνακας 2: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

SO006 

Ενέργειες προβολής 
φυσικής και 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Αριθμός  Μετάβαση 10 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός 

 Περιφέρειες σε μετάβαση (€) 

Συνολικό Κόστος (α) 150.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 150.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 120.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 30.000,00 

    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 150.000,00 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 

 

Δυνητικός Δικαιούχος 

Δυνητικοί δικαιούχοι της συγκεκριμένης δράσης είναι ο Δήμος Άργους - Μυκηνών μεμονωμένα 
ή σε σύμπραξη με φορείς που θα επιλέξουν ως καταλληλότερους με γνώμονα την 
αποτελεσματικότερη υλοποίηση της δράσης με την κατάλληλη τεκμηρίωση ότι σε όλες τις 
περιπτώσεις οι συγκεκριμένοι συνδικαιούχοι δεν απολαμβάνουν κανενός είδους πλεονέκτημα. 

 

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) Δεκέμβριος 2017 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούλιος 2021 

Ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης Σεπτέμβριος 2021 

 

 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 

 

 
21 
 

 

Δράση 6.γ.2.ΟΧΕ : Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Δράσεις ΟΧΕ 

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   ΝΑΙ    

 ΟΧΙ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

Περιγραφή δράσης 

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις αναβάθμισης και αποκατάστασης χώρων 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς,  ενίσχυσης της λειτουργικότητάς, της προσβασιμότητας 
και της μεταξύ τους διασύνδεσης. 
Η συγκεκριμένη δράση δεδομένου του έντονου φυσικού και πολιτιστικού κάλους τμημάτων της 
περιοχής παρέμβασης σκοπεύει στην ενίσχυση των περιοχών αυτών, ώστε να βελτιωθεί η 
ελκυστικότητά τους, βελτιώνοντας παράλληλα το οικιστικό περιβάλλον - την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων, αυξάνοντας την επισκεψιμότητά τους και λειτουργώντας ως πόλος έλξης επισκεπτών.  
Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται επεμβάσεις όπως αναπλάσεις, εξωραϊσμοί κλπ περιοχών με 
ιδιαίτερα φυσικά και πολιτιστικά στοιχεία Σε όλες αυτές τις παρεμβάσεις θα εξασφαλίζεται η 
προσβασιμότητα των ΑμεΑ, ενώ κυρίαρχο στοιχείο θα είναι η προστασία του περιβάλλοντος. 
Σε περίπτωση που υπάρξουν παρεμβάσεις στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000, αυτές θα 
είναι συμβατές με το «Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο NATURA 2000 για την 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (Σεπτέμβριος 2014), που έχει εκπονηθεί από το ΥΠΕΚΑ. 
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Η δράση υποστηρίζει τον Ειδικό Στόχο ΕΣΟ3 «Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς ως πόλου έλξης επισκεπτών» της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΟΧΕ Μάνης 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. 

 

Δείκτες εκροής  
Πίνακας 2: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

CO09 

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

Επισκέψεις/
έτος 

 Μετάβαση 3.800 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός 

 Περιφέρειες σε μετάβαση (€) 

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 

Δήμος Ανατολικής Μάνης & Δήμος Δυτικής Μάνης (Ν.3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) 
 

 

Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών 

Με βάση την προτεινόμενη, στο πλαίσιο της παρούσας εξειδίκευσης, αύξηση του 
προϋπολογισμού της δράσης, προγραμματίζεται η έκδοση νέας πρόσκλησης, λαμβάνοντας υπ’ 
όψη τα εξής:  
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Ενέργεια Ημερομηνία 

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας    - 

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης    - 

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

- 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Φεβρουάριος 2020 

Ημερομηνία έκδοσης νέας πρόσκλησης Σεπτέμβριος 2021 

 

Δράση 6.γ.3.ΟΧΕ : Προώθηση - προβολή φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Δράσεις ΟΧΕ 

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   ΝΑΙ    

 ΟΧΙ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 
Περιγραφή δράσης 

Η περιοχή της Μάνης παρουσιάζει ένα σύνολο φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
υπερτοπικής αξίας, το οποίο ωστόσο παραμένει σε σημαντικό βαθμό άγνωστο στο ευρύ κοινό 
και ως εκ τούτου αναξιοποίητο, καθιστώντας την έναν ιδιαίτερα αξιόλογο τόπο με ιστορικότητα 
και διεθνή αναγνώριση, με ισχυρές προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της 
παρούσας δράσης, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις προώθησης και προβολής της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της Μάνης, με σκοπό την ανάδειξη και αξιοποίηση των 
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εν λόγω ανεκμετάλλευτων συγκριτικών πλεονεκτημάτων της, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο 
την ελκυστικότητά της, αυξάνοντας τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά τον εισερχόμενο τουρισμό, 
με διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, στη βάση μιας ολοκληρωμένης και αειφόρου 
ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας και των τουριστικών της επιχειρήσεων.  

Ως ενδεικτικές παρεμβάσεις, που δύναται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας 
δράσης αποτελούν, αφ’ ενός πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, καθώς και αντίστοιχο 
προωθητικό υλικό (εκδόσεις κλπ), αφ’ ετέρου ψηφιακές διαδικτυακές εφαρμογές / υπηρεσίες 
προβολής και προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, καθώς επίσης και 
στοχευμένες παρεμβάσεις μέσω ολοκληρωμένων σχεδίων μάρκετινγκ για την οργάνωση και 
προβολή θεματικών διαδρομών, σε αξιόλογους πολιτιστικούς πόρους της περιοχής (πχ «Πύργοι 
της Μάνης»).  

Βασικό κριτήριο δε, της επιλογής των εν λόγω παρεμβάσεων, ψηφιακές και μη, είναι η  
εξασφάλιση της προσβασιμότητα των ΑμΕΑ. 

Η συγκεκριμένη δράση υποστηρίζει τον Ειδικό Στόχο ΕΣΟ3 «Προστασία και ανάδειξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς ως πόλου έλξης επισκεπτών» της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΟΧΕ 
Μάνης 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.   

 
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) 

SO006 

Ενέργειες προβολής 
φυσικής και 
πολιτιστικής 
κληρονομιάς 

Αριθμός  Μετάβαση 10 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός 

 Περιφέρειες σε μετάβαση (€) 

Συνολικό Κόστος (α) 1.800.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 1.800.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.440.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 360.000,00 

    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 1.800.000,00 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 
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Δυνητικοί Δικαιούχοι 

Δήμος Ανατολικής Μάνης & Δήμος Δυτικής Μάνης (Ν.3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) 
 

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) 

- 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούλιος 2021 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Σεπτέμβριος 2021 
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Θεματικός Στόχος 06 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6e 

Θεματικός στόχος (ΘΣ) Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων 

Επενδυτική προτεραιότητα Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την 
αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων 
περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των 
προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για 
τον περιορισμό του θορύβου 

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

- 

Ειδικός στόχος 3.6.1 /Αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων 

3.6.2 / Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος 

Δείκτης αποτελέσματος T2422 / Περιοχές που αναβαθμίζονται σε αστικά οικιστικά 
κέντρα 

 

Δράση 6ε.ΒΑΑ.2 : Δράσεις Αναβάθμισης Αστικού Περιβάλλοντος 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Δράσεις ΒΑΑ 

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Άλλο: 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   ΝΑΙ   Αστική Αρχή των Δήμων Άργους – Μυκηνών 
και Ναυπλιέων (Φ.Ε.Κ. 4458/Β’/12-12-2017) 

 ΟΧΙ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 
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Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

 

Περιγραφή δράσης 

Η Δράση 6ε.ΒΑΑ.2 «Δράσεις Αναβάθμισης Αστικού Περιβάλλοντος» υλοποιείται σύμφωνα 
με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020 στο πλαίσιο της κατεύθυνσης 
των ειδικών στόχων για την αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων και τη 
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το ΕΠ ο σχεδιασμός και η εκπόνηση 
μελετών αστικής ανάπτυξης και οι δράσεις αναβάθμισης αστικού, φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος αποτελούν τύπους δράσεων για την επίτευξη των στόχων 
αυτών. 

Βασικό στοιχείο των παρεμβάσεων, σύμφωνα με το ΕΠ, είναι η δημιουργία υποδομών για 
διευκόλυνση της κινητικότητας των πεζών και ιδιαίτερα για εκείνους με μειωμένη κινητική 
ικανότητα. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται αναπλάσεις αστικών περιοχών, ποδηλατοδρόμοι σε 
πόλεις ή πέριξ αυτών, μονοπάτια σε περιαστικό φυσικό περιβάλλον, διαμόρφωση χώρων 
πράσινου σε οικισμούς, εκπόνηση / επικαιροποίηση επιχειρησιακών σχεδίων καθώς και 
δράσεις υλοποίησής τους για την ποιότητα της ατμόσφαιρας σε αστικά κέντρα, έργα 
βελτίωσης της κινητικότητας σε αστικά κέντρα με κατάλληλες παρεμβάσεις κυκλοφοριακές, 
αποκαταστάσεις δημοσίων κτιρίων για αναζωογόνηση περιοχών σε αστικά κέντρα, 
δημιουργία πολυχώρων τοπικής εμβέλειας για αναζωογόνηση περιοχών, μελέτες και 
δράσεις χωροταξικού & πολεοδομικού σχεδιασμού κ.α. 

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) των Δήμων Ναυπλιέων 
και Άργους Μυκηνών, ειδικότερα διαπιστώθηκαν συγκεκριμένες ανάγκες και προκλήσεις 
στις οποίες οφείλουν να ανταποκριθούν οι πράξεις της δράσης 6ε.ΒΑΑ.2. Αυτές είναι 
κυρίως οι: 

Πρ-2: Έλλειψη προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, υποβάθμιση αστικών χώρων και μη 
ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων 

Πρ-3: Ανεπαρκής αποδοτικότητα και αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων 

Πρ-4: Επιβάρυνση μικρό κλίματος των αστικών περιοχών, υποβάθμιση πρασίνου, ελλείψεις 
δικτύωσης δημόσιων χώρων και μέσων βιώσιμης κινητικότητας 

Αν-5: Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων 

Αν-6: Προστασία, δικτύωση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος, προώθηση και 
προβολή της διαχρονικής ιστορικότητας της περιοχής παρέμβασης 

Αν-7: Βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος, Στοχευμένες και Εμβληματικές Δράσεις για την 
Αναζωογόνηση του Αστικού Ιστού, προστασία φυσικού περιβάλλοντος, ορθολογική 
διαχείριση φυσικών πόρων και ενίσχυση της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

Η Δράση 6ε.ΒΑΑ.2 θα υλοποιηθεί στην κατεύθυνση του Άξονα Προτεραιότητας 3 της ΣΒΑΑ 
(Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, Βιώσιμη Διαχείριση του Αστικού Περιβάλλοντος 
μέσω της μείωσης των ρύπων και ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας) και του Ειδικού 
Στόχου 8 της ΣΒΑΑ (Αναζωογόνηση του Αστικού Ιστού και ενίσχυση της Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης) της ΣΒΑΑ, και στοχεύει στα εξής: 

• Βελτίωση του περιβάλλοντος και της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων του 
«αστικού δίπολου» της Περιοχής Παρέμβασης της ΟΧΕ-ΒΑΑ. 
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• Συνολική αναβάθμιση των αστικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Περιοχής 
Παρέμβασης της ΟΧΕ-ΒΑΑ. 

• Προώθηση δράσεων βιώσιμης κινητικότητας του «αστικού δίπολου» της Περιοχής 
Παρέμβασης της ΟΧΕ-ΒΑΑ. 

Ειδικότερα, στην επίτευξη των παραπάνω στόχων συμβάλλουν αποφασιστικά οι δράσεις 
που αφορούν στα κέντρα των πόλεων του Άργους και του Ναυπλίου και οι οποίες 
αναμένεται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με ήδη υλοποιημένες παρεμβάσεις 
προηγούμενων ετών ( π.χ. η ανάπλαση της κεντρικής Πλατείας του Άργους και οι 
αναπλάσεις - πεζοδρομήσεις της παλιάς πόλης στο Ναύπλιο). 

Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη των στόχων αυτών, διαδραματίζουν τα έργα 
που συμβάλλουν στη λειτουργική σύνδεση / ενοποίηση της παλαιάς και της νέας πόλης του 
Ναυπλίου, με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στην συγκεκριμένη 
χωρική ενότητα. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των 
αστικών κέντρων της Περιφέρειας και η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. 

 

Βασικοί Ωφελούμενοι / Ομάδες Στόχου:  

Κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, Επισκέπτες, Τοπικές Επιχειρήσεις  

 

Δείκτες εκροής  
Πίνακας 2: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

CO38 

Αστική ανάπτυξη : 
Δημιουργία ή ανάπλαση 
υπαίθριων χώρων σε 
αστικές περιοχές 

Τετραγωνικά 
Μέτρα 

 Μετάβαση 60.000 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός 

 Περιφέρειες σε μετάβαση (€) 

Συνολικό Κόστος (α) 4.500.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 4.500.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 3.600.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 900.000,00 

    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 4.500.000,00 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 
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Δυνητικός Δικαιούχος 

Δήμος Ναυπλιέων και Δήμος Άργους – Μυκηνών 

 

Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών 

Με βάση την προτεινόμενη, στο πλαίσιο της παρούσας εξειδίκευσης, αύξηση του 
προϋπολογισμού της δράσης, προγραμματίζεται η έκδοση νέας πρόσκλησης, λαμβάνοντας υπ’ 
όψη τα εξής:  

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) Δεκέμβριος 2017 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Σεπτέμβριος 2018 

Ημερομηνία έκδοσης νέας πρόσκλησης Σεπτέμβριος 2021 
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Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ) 

Κωδ. 
ΑΠ 
(1) 

ΔΔ 
(2) 

Κωδ. 
ΘΣ    
(3) 

ΔΔ 
(4) 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ.   

(5) 

ΔΔ 
(6) 

Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

(7) 

ΔΔ 
(8) 

Κωδ. 
Δράσης/ 

πρόσκλησης 
(9) 

ΔΔ 
(10) 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(11) 

Κωδ. 
Πεδίου 

Παρέμβασης 
(12) 

ΔΔ 
(13) 

3 49.576.459 

4 3.000.000 4c 3.000.000 3.1.1 3.000.000 

4.γ.2 21.500.000 Μετάβαση 014 21.500.000 

4.γ.ΒΑΑ.1 390.000 Μετάβαση 013 390.000 

4γ-6ε.ΒΑΑ.2 2.050.000 Μετάβαση 
013 1.400.000 

094 650.000 

4.γ.ΤΑΠΤοΚ.1 1.350.000 Μετάβαση 013 1.350.000 

5 4.500.000 5a 4.500.000 3.2.1 4.500.000 

5.α.1 3.500.000 Μετάβαση 087 3.500.000 

5.α.2 150.000 Μετάβαση 087 150.000 

5.α.3 2.500.000 Μετάβαση 087 2.500.000 

5.α.4 6.500.000 Μετάβαση 087 6.500.000 

5.α.5 5.000.000 Μετάβαση 087 5.000.000 

6 42.076.459 

6a 2.000.000 3.3.1 2.000.000 
6.α.2 1.000.000 Μετάβαση 023 1.000.000 

6.α.1.OXE 3.150.000 Μετάβαση 017 3.150.000 

6b 17.500.000 3.4.1 17.500.000 

6.β.1 18.000.000 Μετάβαση 
020 11.750.000 

021 6.250.000 

6.β.2 1.000.000 Μετάβαση 022 1.000.000 

6.β.4 420.000 Μετάβαση  021 420.000 

6β.ΤΑΠΤοΚ.1 1.320.000 Μετάβαση  021 1.320.000 

6β.ΟΧΕ.1 530.000 Μετάβαση  022 530.000 
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Κωδ. 
ΑΠ 
(1) 

ΔΔ 
(2) 

Κωδ. 
ΘΣ    
(3) 

ΔΔ 
(4) 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ.   

(5) 

ΔΔ 
(6) 

Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

(7) 

ΔΔ 
(8) 

Κωδ. 
Δράσης/ 

πρόσκλησης 
(9) 

ΔΔ 
(10) 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(11) 

Κωδ. 
Πεδίου 

Παρέμβασης 
(12) 

ΔΔ 
(13) 

6c 13.201.459 3.5.1 13.201.459 

6.γ.1 22.000.000 Μετάβαση 094 22.000.000 

6.γ.2 9.600.000 Μετάβαση 094 9.600.000 

6.γ.3 6.200.000 Μετάβαση 092 6.200.000 

6.γ.4 5.000.000 Μετάβαση 092 5.000.000 

6.γ.ΒΑΑ.1 300.000 Μετάβαση 094 300.000 

6.γ.ΒΑΑ.2 1.400.000 Μετάβαση 094 1.400.000 

6.γ.ΒΑΑ.4 150.000 Μετάβαση 094 150.000 

6.γ.1.ΟΧΕ 1.075.000 Μετάβαση 094 1.075.000 

6.γ.2.ΟΧΕ 1.350.000 Μετάβαση 095 1.350.000 

6.γ.3.ΟΧΕ 1.800.000 Μετάβαση 094 1.800.000 

6γ.ΤΑΠΤοΚ.1 1.550.000 Μετάβαση 094 1.550.000 

6d 1.875.000 3.7.1 1.875.000 6δ.ΤΑΠΤοΚ.1 1.180.000 Μετάβαση 086 1.180.000 

6e 7.500.000 
3.6.1 
3.6.2 

7.500.000 

6.ε.1 17.000.000 Μετάβαση 

083 3.000.000 

090 9.600.000 

094 2.400.000 

095 2.000.000 

6.ε.ΒΑΑ.1 3.665.000 Μετάβαση 

083 560.000 

090 1.400.000 

094 1.110.000 

095 595.000 
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Κωδ. 
ΑΠ 
(1) 

ΔΔ 
(2) 

Κωδ. 
ΘΣ    
(3) 

ΔΔ 
(4) 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ.   

(5) 

ΔΔ 
(6) 

Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

(7) 

ΔΔ 
(8) 

Κωδ. 
Δράσης/ 

πρόσκλησης 
(9) 

ΔΔ 
(10) 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(11) 

Κωδ. 
Πεδίου 

Παρέμβασης 
(12) 

ΔΔ 
(13) 

6.ε.ΒΑΑ.2 4.500.000 Μετάβαση 

083 690.000 

090 1.725.000 

094 1.350.000 

095 735.000 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΑΝΆΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΌΣ – 
ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ 
ΑΝΆΠΤΥΞΗ 

 

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.07.2, T.07.3, T.07.4 

Προϋπολογισμός (σε ΔΔ) 67.917.125,00€ 

% Κοινοτικής συμμετοχής 80,00 (%) 

 

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

Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 4 

Κατηγορία 
περιφέρει

ας 

 
Κωδικός 
Δείκτη ή 
βασικού 
σταδίου 
υλοποίη

σης 

Δείκτης ή βασικό 
στάδιο 

υλοποίησης 

Μονάδα 
μέτρησης 

κατά 
περίπτωση 

Στόχος 2023 

Σύνολο 

Μετάβαση CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών χλμ. 15,00 

Μετάβαση CO14 
Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων 
οδών 

χλμ. 27,00 

Μετάβαση F100 Ποσό πιστοποιημένων δαπανών € 67.917.125 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Πλαισίου Επίδοσης η ΔΑ του ΕΠ έχει ήδη προβεί 
και συνεχίζει να προβαίνει σε συγκεκριμένες διαχειριστικές ενέργειες για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΠ, οι οποίες ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, είναι οι ακόλουθες: 

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

- Έκδοση προσκλήσεων και αξιολόγηση των αιτημάτων των αντίστοιχων παρεμβάσεων.  

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

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη 
συμβολή των δράσεων στην επίτευξη των στόχων του Πλαισίου 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. 
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Θεματικός Στόχος 07 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7b 

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

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

Σύνδεση με θεματικές 
αιρεσιμότητες 

- 

Ειδικός στόχος 4.1.1. / Βελτίωση της σύνδεσης τουριστικών, πολιτιστικών 
και παραγωγικών περιοχών της Περιφέρειας με το κύριο 
οδικό δίκτυο και τους διευρωπαϊκούς άξονες 

Δείκτης αποτελέσματος T2423 / Χρονοαπόσταση 

 

Δράση 7β.ΟΧΕ.2 : Αναβάθμιση / βελτίωση προσβασιμότητας και ενίσχυση οδικής 
ασφάλειας 

Χαρακτηρισμός δράσης  Εμπροσθοβαρής 

 Τμηματοποιημένη  

 Μεγάλο έργο 

 Κρατική ενίσχυση 

 Άλλο: Δράσεις ΟΧΕ 

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

 

Τρόπος υλοποίησης δράσης  Επιχορήγηση (grant) 

 Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 ΒΑΑ  

 ΟΧΕ  

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο 
επίδοσης 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

Ενδιάμεσοι φορείς   ΝΑΙ      

 ΟΧΙ 

Κατηγορία Περιφέρειας  Όλη η χώρα 

 Περισσότερο ανεπτυγμένες 

 Σε μετάβαση 

 Λιγότερο ανεπτυγμένες 

Σύνδεση με αιρεσιμότητες - 

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 
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Περιγραφή δράσης 

Η συγκεκριμένη κατηγορία δράσεων αποβλέπει στη βελτίωση της προσβασιμότητας στους 
οικισμούς της περιοχής παρέμβασης και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα σε 
σημεία υψηλής επικινδυνότητας. Ειδικότερα, στόχος είναι η αναβάθμιση και βελτίωση των 
συνθηκών εκείνων που εξασφαλίζουν την ασφαλή διέλευση των οχημάτων επί του οδικού 
δικτύου της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΟΧΕ Μάνης. 

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης αφορούν σε 
βελτίωση και εκσυγχρονισμό τμημάτων του οδικού δικτύου (βελτίωση γεωμετρικών ή/και 
τεχνικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή κόμβων, σημάνσεις, ηλεκτροφωτισμός και 
λοιπού εξοπλισμού οδικής ασφάλειας). 

Η συγκεκριμένη δράση υποστηρίζει τον Ειδικό Στόχο ΕΣΟ4 «Αναβάθμιση βασικών 
υποδομών για την προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της προσπελασιμότητας της 
περιοχής» της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΟΧΕ Μάνης και συνδράμει στην επίτευξη του 
ειδικού στόχου  4.1.1 «Βελτίωση της σύνδεσης τουριστικών, πολιτιστικών και παραγωγικών 
περιοχών της Περιφέρειας με το κύριο οδικό δίκτυο και τους διευρωπαϊκούς άξονες» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020.   

 

Δείκτες Εκροής  

Πίνακας: Δείκτες εκροής 

Κωδικός 
δείκτη 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

Δείκτης 
πλαισίου 
επίδοσης 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Δείκτης 
RIS3 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

SO022 

Παρεμβάσεις για τη 
βελτίωση της 
ασφάλειας των 
μεταφορών 

Αριθμός  Μετάβαση 2 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός 

 Περιφέρειες σε μετάβαση (€) 

Συνολικό Κόστος (α) 2.000.000,00 

    Δημόσια Δαπάνη (β) 2.000.000,00 

           Ενωσιακή Συνδρομή (γ) 1.600.000,00 

           Εθνική Συμμετοχή (δ) 400.000,00 

    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 2.000.000,00 

    Ιδιωτική Συμμετοχή (ε) 0,00 
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Δυνητικοί Δικαιούχοι 

Δήμος Ανατολικής Μάνης & Δήμος Δυτικής Μάνης (Ν.3852/2010 – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης) 
  

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) 

- 

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης Ιούλιος 2021 

Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης Σεπτέμβριος 2021 
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Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ) 

 

Κωδ. 
ΑΠ 
(1) 

ΔΔ 
(2) 

Κωδ. 
ΘΣ    
(3) 

ΔΔ 
(4) 

Κωδ. 
Επεν. 
Προτ.   

(5) 

ΔΔ 
(6) 

Κωδ. 
Ειδικού 
στόχου 

(7) 

ΔΔ 
(8) 

Κωδ. 
Δράσης/ 

πρόσκλησης 
(9) 

ΔΔ 
(10) 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(11) 

Κωδ. 
Πεδίου 

Παρέμβασης 
(12) 

ΔΔ 
(13) 

4 54.917.125 7 54.917.125 7.β 54.917.125 4.1.1 54.917.125 

7.β.1 137.500.000 Μετάβαση 

031 81.500.000 

034 47.000.000 

036 9.000.000 

7.β.3 7.500.000 Μετάβαση 034 7.500.000 

7.β.4 3.000.000 Μετάβαση 
031 1.500.000 

034 1.500.000 

7β.ΤΑΠΤοΚ.1 125.000 Μετάβαση 034 125.000 

7β.ΤΑΠΤοΚ.2 2.300.000 Μετάβαση 034 2.300.000 

7β.ΟΧΕ.1 700.000 Μετάβαση 040 700.000 

7β.ΟΧΕ.2 2.000.000 Μετάβαση 034 2.000.000 

 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 

 

 
38 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ: 
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ΔΡΑΣΗ  9.β.1.ΟΧΕ (ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ) 
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 Η ημερομηνία υποβολής του ΤΔΠ στο ΟΠΣ 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 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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: 

 

 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.   

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 

  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 

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) 

 
 

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. 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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 

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 

ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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. 

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 

ναι/όχι 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 

 

 44 

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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, η ΕΥΔ 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 πλαίσιο 
των κρατικών ενισχύσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

κρατικών ενισχύσεων   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 

ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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 
ΟΧΕ Μάνης) 

 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 
ΟΧΕ Μάνης. 

 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 

 
ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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 εγκεκριμένης Στρατηγικής της ΟΧΕ Μάνης 

ναι/όχι 
 

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 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 

Σημείωση:  
Η διαμόρφωση του παρόντος κριτηρίου συνδέεται με τη γενικότερη 
φιλοσοφία και τους στόχους των Στρατηγικών ΟΧΕ 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 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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> 0,01 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 

4 
 
Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση  

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

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

ναι/όχι 

5 Καινοτομία 

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

ναι/όχι ή δεν 
εφαρμόζεται 

6 
Συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα της 

 Εξετάζεται η συνέργεια και συμπληρωματικότητα της 
προτεινόμενης πράξης με άλλα έργα που προβλέπεται να 

ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Πράξης με άλλες πράξεις της 
Στρατηγικής ΟΧΕ Μάνης 

υλοποιηθούν/ υλοποιούνται ή έχουν ολοκληρωθεί στο 
πλαίσιο της Στρατηγικής ΟΧΕ, ώστε να εξασφαλίζεται το 
μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την 
υλοποίησή της. 

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 

ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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 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 

ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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 

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  4γ-6ε.ΒΑΑ.2  (ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ) 
 

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 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

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 ΕΥΔ 

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 ΕΥΔ 

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: 

 ΕΥΔ 

 Τεχνικό Δελτίο  Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) πλήρως συμπληρωμένο. ναι/όχι ΕΥΔ 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

 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, για την προτεινόμενη πράξη θα πρέπει να υποβάλλονται το 
αναγκαίο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και η αντίστοιχη 
τεχνική έκθεση βελτίωσης. 

ναι/όχι ΕΥΔ 

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 ΕΥΔ 

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 ΕΥΔ 

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 ΕΥΔ 

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 ΕΥΔ 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

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 ΕΥΔ 

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 ΕΥΔ 

  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  ΕΥΔ 

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, 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 

ναι/όχι ΕΥΔ 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

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.  

  
 Για τα υποέργα που υλοποιούνται / θα υλοποιηθούν με αυτεπιστασία, η 
εκτίμηση / κοστολόγηση του προϋπολογισμού θα εξετάζεται από τα 
επισυναπτόμενα έγραφα στην αίτηση του δυνητικού δικαιούχου, όπως 
θα ορίζονται στην  Πρόσκληση, με την χρησιμοποίηση στοιχείων 
πραγματικού κόστους από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί.   

 
 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 (ανάθεση εργολαβίας, 
αυτεπιστασία κλπ), 

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

δ)  το επίπεδο ωριμότητας της πράξης. 

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

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

ναι/όχι ΕΥΔ 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

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

ναι/όχι ΕΥΔ 

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 ΕΥΔ 

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 ΕΥΔ 

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 ΕΥΔ 

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 

ναι/όχι ΕΥΔ 
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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 της οποίας 
δεν κωλύεται. 

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

 

1 

   
  3Η ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

 
 Σκοπιμότητα 
πράξης 

  Συνάφεια της Πράξης με τη 
στρατηγική ΒΑΑ 

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ (τμήμα Ε) τεκμηρίωση για την 
αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η 
προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή 
προβλήματος που έχει εντοπιστεί και του Ειδικού Στόχου που έχει 
προσδιοριστεί στη Στρατηγική ΒΑΑ των Δήμων Άργους – Μυκηνών και 
Ναυπλιέων. 

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 προτεινόμενης πράξης και το περιεχόμενο 
της Πρόσκλησης. 

 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 

 

ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 

Συμβολή της Πράξης στην επίτευξη του/των Ειδικών Στόχου/ων της 

Στρατηγικής ΒΑΑ των Δήμων Άργους – Μυκηνών και Ναυπλιέων ναι/οχι 
ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

2 

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

 

(Αποτελεσματικότητα) 

 

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων 
που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται στην 
Πρόσκληση.   

Ο βαθμός συμβολής της πράξης εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών των 
δεικτών εκροής CO32,  CO34 και CO39 για την πράξη και την πρόσκληση 
πολλαπλασιαζόμενο με ανάλογα ως εξής: Πν=(αxΠν1+βxΠν2+γxΠν3)  

Όπου:  

Πν1 = το πηλίκο της τιμής στόχο του δείκτη εκροών CO32 στην ν πράξη προς 
την τιμή στόχο του δείκτη στην Πρόσκληση. 

Πν2 = το πηλίκο της τιμής στόχο του δείκτη εκροών CO34 στην ν πράξη προς 
την τιμή στόχο του δείκτη στην Πρόσκληση. 

Πν3 = το πηλίκο της τιμής στόχο του δείκτη εκροών CO39 στην ν πράξη προς 
την τιμή στόχο του δείκτη στην Πρόσκληση. 

 Ενώ οι συντελεστές α=0,34, β=0,34 και γ=0,32 

 

 Ειδικότερα εάν: 

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

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

ναι/οχι 

 

ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
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ΦΟΡΕΑΣ 

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 Πν= (δείκτης εκροών πράξης ν / 
δείκτης εκροών για το σύνολο της Πρόσκλησης) προς (προϋπολογισμό 
πράξης ν / προϋπολογισμό Πρόσκλησης).  

 

 
 

Ειδικότερα εάν: 

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

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

ναι/οχι ΕΥΔ 

4  Βιωσιμότητα, 
λειτουργικότητα, αξιοποίηση  

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

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

ναι/όχι ΕΥΔ 

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 απαιτείται να 
είναι καινοτόμα το κριτήριο δεν εφαρμόζεται. 

ναι/όχι ή δεν 
εφαρμόζεται 

ΕΥΔ 
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ΦΟΡΕΑΣ 

6 

  Συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα της 
Πράξης με άλλες πράξεις της 
Στρατηγικής ΒΑΑ 

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

ναι/όχι 
ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 

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 ΕΥΔ 

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 (μελέτες – τεύχη 
δημοπράτησης). 

 

 

  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.  
 

Β. 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. 

ναι/όχι ΕΥΔ 
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2 

 

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

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

ναι/όχι ΕΥΔ 

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

 

1 

  5η ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

  Διοικητική, 
Επιχειρησιακή & 
Χρηματοοικονομικ
ή ικανότητα 
δυνητικού 
δικαιούχου Διοικητική ικανότητα  

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

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

 δύναται να εφαρμόσουν τις διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης 
έργων. 

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

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

ναι/όχι ΕΥΔ 

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 

ναι/όχι ΕΥΔ 
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συναφών έργων. 

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

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

ναι/όχι ή δεν 
εφαρμόζεται 

ΕΥΔ 

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  6.γ.3.ΟΧΕ (ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ) 
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 Η ημερομηνία υποβολής του ΤΔΠ στο ΟΠΣ 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  
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

υποβαλλόμενης 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: 

 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.   

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 

  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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ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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

 

7 

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

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

ναι/όχι 

8 
 Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων 

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

ναι/όχι 

9 

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

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

ναι/όχι  

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

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. 

 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  κ.α.). 

 
 (β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης 
πράξης είναι εύλογη.  

  
 Για τα υποέργα που υλοποιούνται / θα υλοποιηθούν με 
ίδια μέσα, η εκτίμηση / κοστολόγηση του 
προϋπολογισμού θα εξετάζεται από τα επισυναπτόμενα 
έγραφα στην αίτηση του δυνητικού δικαιούχου, όπως θα 

ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ορίζονται στην Πρόσκληση, με την χρησιμοποίηση 
στοιχείων πραγματικού κόστους από παρεμφερείς πράξεις 
που έχουν υλοποιηθεί. 

 
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. πιθανές καθυστερήσεις σχετικά 
με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται 
για την υλοποίηση της πράξης, 

ναι/όχι 



Εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 

 

 68 
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ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 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, η ΕΥΔ 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 

ναι/όχι 
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ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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 δαπάνες προσαρμογής για 

ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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 
ΟΧΕ Μάνης) 

 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 
ΟΧΕ Μάνης. 

 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 

 
ναι/όχι 
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ΤΙΜΗ / 
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πράξης σχετικά με το πρόβλημα που θα αντιμετωπισθεί ή 
/ και τις ανάγκες που ικανοποιούνται, σύμφωνα με το 
περιεχόμενο της προτεινόμενης πράξης και το 
περιεχόμενο της Πρόσκλησης.  

Εξετάζεται αν η φύση της πράξης συμβάλλει στην επίτευξη 
στόχου/ων της εγκεκριμένης Στρατηγικής της ΟΧΕ Μάνης 

ναι/όχι 
 

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 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≥ 0,1 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 

Σημείωση:  
Η διαμόρφωση του παρόντος κριτηρίου συνδέεται με τη γενικότερη 
φιλοσοφία και τους στόχους των Στρατηγικών ΟΧΕ 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 
 

3 Αποδοτικότητα  
 Εξετάζεται η σχέση των αναμενόμενων εκροών της 
προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό, 

ναι/οχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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 

4 
Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση  

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

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

ναι/όχι 

5 Καινοτομία 

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

ναι/όχι ή δεν 
εφαρμόζεται 

6 

Συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα της 
Πράξης με άλλες πράξεις της 
Στρατηγικής ΟΧΕ Μάνης 

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

ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

υλοποίησή της. 

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, τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για 
την έναρξη της υλοποίησής της.  

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

 Ειδικότερα: 
 A. Για κύριο υποέργο που 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).  

 Υπάρχουν εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και 
εγκεκριμένος προϋπολογισμός, καθώς και οι 
απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών.  

Β. Για κύριο υποέργο που αφορά παροχή γενικών 
υπηρεσιών από τρίτους 

 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 

ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

αξιολόγηση).  

 Υπάρχει εγκεκριμένο τεύχος τεχνικής περιγραφής και 
εγκεκριμένος προϋπολογισμός με τεκμηρίωση κόστους 
κάθε υποέργου που αφορά παροχή γενικών υπηρεσιών 
από τρίτους. 

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, 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. 

 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 

ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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  6γ.ΒΑΑ.3  (ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ) 
 

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 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

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 ΕΥΔ 

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 ΕΥΔ 

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: 

  

 Τεχνικό Δελτίο  Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) πλήρως συμπληρωμένο. ναι/όχι ΕΥΔ 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

 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.   

ναι/όχι ΕΥΔ 

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 ΕΥΔ 

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 ΕΥΔ 

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 ΕΥΔ 

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 ΕΥΔ 

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 

ναι/όχι ΕΥΔ 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

αίτηση χρηματοδότησης, όπως ενσωματώθηκε στο ΤΔΠ). 

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 ΕΥΔ 

  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  ΕΥΔ 

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  κ.α.). 

 
 (β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι εύλογη.  
  
 Για τα υποέργα που υλοποιούνται / θα υλοποιηθούν με ίδια μέσα, η 
εκτίμηση / κοστολόγηση του προϋπολογισμού θα εξετάζεται από τα 
επισυναπτόμενα έγραφα στην αίτηση του δυνητικού δικαιούχου, όπως θα 
ορίζονται στην Πρόσκληση, με την χρησιμοποίηση στοιχείων πραγματικού 
κόστους από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί. 

 
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 ΕΥΔ 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

 
(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. πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση κανονιστικών 
αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης, 

 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 ΕΥΔ 

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

ναι/όχι/δεν 
εφαρμόζεται 

ΕΥΔ 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

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 ΕΥΔ 

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 ΕΥΔ 

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 ΕΥΔ 

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 της οποίας 
δεν κωλύεται η προσβασιμότητα ΑμεΑ. 

ναι/όχι ΕΥΔ 

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». 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

 

1 

   
  3Η ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

 
 Σκοπιμότητα 
πράξης 

  Συνάφεια της Πράξης με τη 
στρατηγική ΒΑΑ 

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ (τμήμα Ε) τεκμηρίωση για την 
αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η 
προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή 
προβλήματος που έχει εντοπιστεί και του Ειδικού Στόχου που έχει 
προσδιοριστεί στη Στρατηγική ΒΑΑ των Δήμων Άργους – Μυκηνών και 
Ναυπλιέων. 

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 προτεινόμενης πράξης και το περιεχόμενο 
της Πρόσκλησης. 

 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 

 

ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 

Συμβολή της Πράξης στην επίτευξη του/των Ειδικών Στόχου/ων της 

Στρατηγικής ΒΑΑ των Δήμων Άργους – Μυκηνών και Ναυπλιέων ναι/οχι 
ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 

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 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≥ 0,5 η πράξη λαμβάνει τιμή «ΝΑΙ» και θεωρείται ότι συμβάλλει στην 

επίτευξη των στόχων της Πρόσκλησης 

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

ναι/οχι 

 

ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

3  Αποδοτικότητα 

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

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

Ειδικότερα εάν: 

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

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

ναι/οχι ΕΥΔ 

4  Βιωσιμότητα, 
λειτουργικότητα, αξιοποίηση  

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

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

ναι/όχι ΕΥΔ 

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 απαιτείται να είναι 
καινοτόμα το κριτήριο δεν εφαρμόζεται. 

ναι/όχι ή δεν 
εφαρμόζεται 

ΕΥΔ 

6 

  Συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα της 
Πράξης με άλλες πράξεις της 
Στρατηγικής ΒΑΑ 

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

ναι/όχι 
ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΡΧΗ 

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 (μελέτες – τεύχη 
δημοπράτησης). 

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

 Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης διενεργείται ανά 
υποέργο για εκείνα τα υποέργα που συμβάλουν στον δείκτη εκροών της 

ναι/όχι ΕΥΔ 
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Πρόσκλησης  (κύρια υποέργα).  
 Ειδικότερα: 
 A. Για κύριο υποέργο που 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).  

 Υπάρχουν εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός, καθώς και οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και 
εγκρίσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών.  

Β. Για κύριο υποέργο που αφορά παροχή γενικών υπηρεσιών από τρίτους 

 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).  

 Υπάρχει εγκεκριμένο τεύχος τεχνικής περιγραφής και εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός με τεκμηρίωση κόστους κάθε υποέργου που αφορά 
παροχή γενικών υπηρεσιών από τρίτους. 

2 

 

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

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

ναι/όχι ΕΥΔ 

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

 

1 

  5η ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

  Διοικητική, 
Επιχειρησιακή & 
Χρηματοοικονομικ
ή ικανότητα 
δυνητικού 

Διοικητική ικανότητα  

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

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

 δύναται να εφαρμόσουν τις διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης 
έργων. 

ναι/όχι ΕΥΔ 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

δικαιούχου  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 ΕΥΔ 

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

ναι/όχι ή δεν 
εφαρμόζεται 

ΕΥΔ 

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.ΟΧΕ.2 (ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ) 
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 Η ημερομηνία υποβολής του ΤΔΠ στο ΟΠΣ 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 έγγραφα, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στη σχετική Πρόσκληση και ειδικότερα: 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 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.   

ναι/όχι 

4 
 Περίοδος υλοποίησης εντός 
περιόδου επιλεξιμότητας ΠΠ 
και Πρόσκλησης 

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

ναι/όχι 

5 
Μη περαίωση φυσικού 
αντικειμένου 

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

ναι/όχι 

6 

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

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

 
 

ναι/όχι 

7 
 Πράξη η οποία εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες 

  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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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

και Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράση 

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 

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 

ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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. 

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 

ναι/όχι 
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 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΜΗ / 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

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, η ΕΥΔ 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 

ναι/όχι 
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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 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 
ΟΧΕ Μάνης) 

 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 
ΟΧΕ Μάνης. 

 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 και το περιεχόμενο της Πρόσκλησης.  

 
ναι/όχι 
 

Εξετάζεται αν η φύση της πράξης συμβάλλει στην επίτευξη 
στόχου/ων της εγκεκριμένης Στρατηγικής της ΟΧΕ Μάνης 

ναι/όχι 
 

2 
Συμβατότητα της Πράξης με το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα από 
το οποίο θα χρηματοδοτηθεί 

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

ναι/οχι 
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(Αποτελεσματικότητα) 
 

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

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

Σημείωση:  
Η διαμόρφωση του παρόντος κριτηρίου συνδέεται με τη γενικότερη 
φιλοσοφία και τους στόχους των Στρατηγικών ΟΧΕ 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> 0,5 η πράξη λαμβάνει τιμή «ΝΑΙ» και θεωρείται ότι 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Πρόσκλησης 

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

ναι/οχι 

4 
 
Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, 
αξιοποίηση  

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

  Η ΕΥΔ προσδιορίζει στην Πρόσκληση τα απαραίτητα 

ναι/όχι 
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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 απαιτείται να είναι καινοτόμα το 
κριτήριο δεν εφαρμόζεται. 

ναι/όχι ή δεν 
εφαρμόζεται 

6 

Συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα της 
Πράξης με άλλες πράξεις της 
Στρατηγικής ΟΧΕ Μάνης 

 Εξετάζεται η συνέργεια και συμπληρωματικότητα της 
προτεινόμενης πράξης με άλλα έργα που προβλέπεται να 
υλοποιηθούν/ υλοποιούνται ή έχουν ολοκληρωθεί στο 
πλαίσιο της Στρατηγικής ΟΧΕ, 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 

ναι/όχι 
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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.  

Β. 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 

ναι/όχι 
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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 

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». 

 


