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Διαδικασία  

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Νόµου 4314/2014 «Οι ∆ιαχειριστικές Αρχές των Τοµεακών και Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση του οικείου επιχειρησιακού 
προγράµµατος, σύµφωνα µε το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου του εδαφίου δ' της παρ. 3 του άρθρου 14 
και την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή του κάθε 
επιχειρησιακού προγράµµατος:  

Για την επιλογή των πράξεων: 

α) συντάσσει και, μετά από την έγκρισή τους, εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες και κριτήρια επιλογής 
τα οποία: 

i) διασφαλίζουν τη συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων και των αποτελεσμάτων της 
σχετικής προτεραιότητας, 

ii) δεν συνιστούν διακριτική μεταχείριση και είναι διαφανή, 

iii) τηρούν τις γενικές αρχές που ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του Κανονισμού. 

β) διασφαλίζει ότι μια επιλεγείσα πράξη εμπίπτει στο πεδίο του αρμόδιου Ταμείου ή Ταμείων και μπορεί 
να ενταχθεί σε μια κατηγορία παρέμβασης που εντοπίζεται στο πλαίσιο της προτεραιότητας ή των 
προτεραιοτήτων του επιχειρησιακού προγράμματος 

γ) διασφαλίζει ότι παρέχεται στον δυνητικό δικαιούχο έγγραφο που καθορίζει τους όρους για την στήριξη 
της κάθε πράξης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες που πρέπει να παραδοθούν στο πλαίσιο της πράξης, το σχέδιο χρηματοδότησης και την 
προθεσμία εκτέλεσης 

δ) εξασφαλίζει ότι ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή 
ικανότητα να τηρήσει τους όρους που αναφέρονται στο στοιχείο γ) πριν από την έγκριση της πράξης 

ε) εξασφαλίζει ότι, σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης έχει αρχίσει πριν από την υποβολή αίτησης 
για χρηματοδότηση στη διαχειριστική αρχή, τηρείται το εφαρμοστέο δίκαιο σχετικά με την εν λόγω πράξη 

στ) διασφαλίζει ότι οι πράξεις που επιλέγονται για στήριξη από τα Ταμεία δεν περιλαμβάνουν 
δραστηριότητες που αποτελούν τμήμα πράξης, η οποία έχει υποβληθεί ή θα έπρεπε να υποβληθεί σε 
διαδικασία ανάκτησης μετά τη μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής του 
προγράμματος 

ζ) καθορίζει τις κατηγορίες παρέμβασης στις οποίες αποδίδονται οι δαπάνες μιας πράξης. 

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο του “Οδηγού 
αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) συγχρηματοδοτούμενων 
από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση»” που 
συνέταξε η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης της Εθνικής Αρχής Συντονισμού διαμόρφωσε τη 
μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής που θα εφαρμόσει για την αξιολόγηση προτεινόμενων 
πράξεων, πλην κρατικών ενισχύσεων (πράξεις επιχειρηματικότητας κλπ), καθώς και πράξεων οι οποίες 
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ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο κάθε Πρόσκλησης. Η ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ προς έγκριση την µεθοδολογία 
αξιολόγησης, τα κριτήρια επιλογής πράξεων και την εξειδίκευση αυτών για τις δράσεις του Προγράµµατος 
που θα προβεί στην ενεργοποίηση τους. 

 

Μεθοδολογία Αξιολόγησης & Κριτήρια Επιλογής Πράξεων 

Μεθοδολογία Αξιολόγησης 

Οι βασικές µεθοδολογίες αξιολόγησης είναι: 

Α. Άµεση Αξιολόγηση  

Εφόσον επιλεγεί η άµεση αξιολόγηση, στην Πρόσκληση ορίζεται η αρχική καθώς και η καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησης των δυνητικών δικαιούχων. Η αρχική ηµεροµηνία θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε εργάσιµες ηµέρες µετά την ανάρτηση της πρόσκλησης. Κάθε αίτηση που 
υποβάλλεται αξιολογείται άµεσα χωρίς να απαιτείται να παρέλθει η προθεσµία υποβολής. Εφόσον η 
αίτηση ικανοποιεί τα κριτήρια που ορίζονται στην Πρόσκληση προωθείται για ένταξη στο ΕΠ. Η αξιολόγηση 
των υποβαλλοµένων αιτήσεων συνεχίζεται, µε τη σειρά της ηµεροµηνίας του πρωτοκόλλου υποβολής, 
µέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιµος προϋπολογισµός της Πρόσκλησης ή αξιολογηθεί ο συνολικός αριθµός 
των αιτήσεων. 

Στην περίπτωση εξάντλησης του διαθέσιµου προϋπολογισµού, η ∆Α ή ο ΕΦ ενηµερώνει τους δυνητικούς 
δικαιούχους µέσω της οικείας ιστοσελίδας του ΕΠ ή και του ΕΦ. 

 

Β. Συγκριτική Αξιολόγηση 

Στη συγκριτική αξιολόγηση ορίζεται στην Πρόσκληση η αρχική καθώς και η καταληκτική ηµεροµηνία µέχρι 
την οποία πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις χρηµατοδότησης των δυνητικών δικαιούχων, αλλά η 
αξιολόγηση όλων των προτάσεων πρέπει να ολοκληρωθεί µετά την καταληκτική ηµεροµηνία και τα 
αποτελέσµατα να ανακοινωθούν ταυτόχρονα για όλες τις προτάσεις. Από τα κριτήρια τα οποία 
βαθµολογούνται προκύπτει η συνολική βαθμολογία της κάθε πρότασης, βάσει της οποίας θα καθοριστεί η 
σειρά κατάταξης των προτάσεων. Οι προτάσεις που επιλέγονται για χρηµατοδότηση (µέχρι να εξαντληθεί ο 
διαθέσιµος προϋπολογισµός της Πρόσκλησης) είναι εκείνες µε τις υψηλότερες βαθµολογίες, εφόσον 
ικανοποιούνται και ενδεχόµενες ελάχιστες προϋποθέσεις έγκρισης που προσδιορίζονται στην Πρόσκληση. 
 

1.1.  Επιλογή μεθοδολογίας Αξιολόγησης 

 
Για τη λήψη της απόφασης σχετικά µε τη μεθοδολογία αξιολόγησης που θα επιλέγεται, θα συνεκτιμούνται 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου, σύμφωνα με την προταθείσα από την ΕΥ∆  και 
εγκριθείσα διαδικασία επιλογής της μεθοδολογίας από την Επιτροπή Παρακολούθησης.   
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Κατά κανόνα η άμεση αξιολόγηση είναι ταχύτερη κατά τη διεκπεραίωση των διαδικασιών της, και επιτρέπει 
στους δυνητικούς δικαιούχους που διαθέτουν ετοιμότητα υποβολής προτάσεων (και πληρούν τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις της Πρόσκλησης) να χρηµατοδοτηθούν χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις, αφού κάθε 
πρόταση αξιολογείται µόλις υποβληθεί. Όµως, δεν επιτρέπει σύγκριση και ιεράρχηση μεταξύ των 
προτάσεων προκειµένου να επιλεγούν αυτές οι οποίες συνεισφέρουν περισσότερο στα επιδιωκόµενα 
αποτελέσµατα της πρόσκλησης. 

Αντιθέτως, κατά κανόνα η συγκριτική αξιολόγηση είναι περισσότερο χρονοβόρα και σύνθετη διαδικασία, 
απαιτεί µεγαλύτερη επεξεργασία για την εξειδίκευσή της στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε Πρόσκλησης 
αλλά πλεονεκτεί σηµαντικά στην τεκµηρίωση της επιλογής των πλέον κατάλληλων πράξεων, αφού κάθε 
πρόταση συνοδεύεται από αναλυτική κλιµακούµενη βαθµολόγηση των κριτηρίων, βάσει της οποίας 
επιλέγονται τελικά οι προτάσεις µε τη µεγαλύτερη συνολική βαθµολογία. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω για την επιλογή της καταλληλότερης µεθοδολογίας αξιολόγησης πρέπει 
να συνεκτιµώνται παράµετροι που συσχετίζονται µε τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της κάθε Πρόσκλησης. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 

Ö Το πλήθος και οι αρμοδιότητες των δυνητικών δικαιούχων 

Στην περίπτωση που η Πρόσκληση απευθύνεται σε συγκεκριμένο δυνητικό δικαιούχο (π.χ. λόγω θεσμικής 
αποκλειστικής αρμοδιότητας) είναι προφανές ότι θα επιλεγεί η άμεση αξιολόγηση. Αντιθέτως, για 
Προσκλήσεις που απευθύνονται σε πολλούς δυνητικούς δικαιούχους που διεκδικούν «ανταγωνιστικά» την 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης πλεονεκτεί η συγκριτική αξιολόγηση. 

Ö Το φυσικό αντικείμενο των πράξεων 

Σε ορισμένες κατηγορίες πράξεων, όπως ερευνητικά προγράμματα, η συγκριτική αξιολόγηση πλεονεκτεί 
έναντι της άμεσης. Στην περίπτωση όμως που η Πρόσκληση αφορά διακριτές πράξεις συμπληρωματικές 
μεταξύ τους (είναι δηλαδή αναγκαία η υλοποίηση όλων των πράξεων προκειμένου να επιτευχθεί ο  
επιδιωκόμενος στόχος χωρίς όμως να είναι εφικτή η ανάθεση του συνόλου των πράξεων στον ίδιο 
δικαιούχο) η άμεση αξιολόγηση είναι πιθανώς πιο αποτελεσματική. Επίσης, η άμεση αξιολόγηση είναι 
προσφορότερη για πράξεις, η υλοποίηση των οποίων είναι επιβεβλημένη από ανελαστικές υποχρεώσεις 
της χώρας σε επίπεδο ΕΕ, και περιγράφονται με σαφήνεια στην Πρόσκληση. 

 

Ö Το ύψος του διαθέσιμου προϋπολογισμού (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη)  

Εφόσον οι πόροι που θα διατεθούν μέσω της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι επαρκούν για τη χρηματοδότηση 
των προτάσεων που τελικά θα υποβληθούν (π.χ. πράξεις υποδομών όπου είναι γνωστές στη ΔΑ οι ανάγκες 
που πρέπει να καλυφθούν) η άμεση αξιολόγηση πλεονεκτεί (εφόσον άλλοι παράγοντες δεν συνηγορούν για 
το αντίθετο). Αντίθετα, αν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των 
καταγεγραμμένων αναγκών, είναι σκόπιμη η επιλογή της συγκριτικής αξιολόγησης. 

Ö Αν είναι έργο τμηματοποιημένο (phasing) 

Για τα τμηματοποιημένα (phasing) έργα επιλέγεται αποκλειστικά η άμεση αξιολόγηση. 
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Ö Αν η πρόσκληση αφορά πράξεις για την υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προκαταρκτικές ενέργειες 
(όπως μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις κλπ)  

Για τις πράξεις αυτές, που περιλαμβάνουν προκαταρκτικές ενέργειες, είναι σκόπιμη η επιλογή της 
συγκριτικής αξιολόγησης. 

Είναι προφανές ότι όλες οι ανωτέρω παράµετροι πρέπει να συνεκτιµώνται συνδυαστικά κατά την επιλογή 
της µεθοδολογίας αξιολόγησης των προτάσεων. 

 
1.2. Στάδια επιλογής πράξεων 

 
Η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηµατοδότηση πράξεων διενεργείται σε δύο στάδια: 
 

ΣΤΑ∆ΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιµότητας πρότασης 

ΣΤΑ∆ΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο / οµάδα κριτηρίων 

 
Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται από τα αρµόδια στελέχη της ∆Α ή του ΕΦ ή και εξωτερικούς αξιολογητές, 
µε απόφαση της ∆Α/ΕΦ, για τους οποίους διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, ότι: 

• Δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων 

• Διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία για τη διενέργεια της αξιολόγησης  

Κατά τη συγκριτική αξιολόγηση η ΔΑ ή ο ΕΦ δύναται να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προτάσεων σε 
συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (κύκλοι αξιολόγησης) οι οποίες θα καθορίζονται στην αντίστοιχη 
πρόσκληση. 

Κατά την άμεση αξιολόγηση η ∆Α ή ο ΕΦ δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και 
διευκρινίσεων ενημερώνοντας εγγράφως το δικαιούχο, σύµφωνα µε τη διαδικασία ∆Ι_2: «Επιλογή και 
έγκριση πράξης (πράξεις πλην ΚΕ)». Ο δικαιούχος θα πρέπει να αποστείλει τα αιτηθέντα στοιχεία εντός 
συγκεκριµένης προθεσµίας, πέραν της οποίας η πρόταση απορρίπτεται. Στη συνέχεια, η πρόταση 
αξιολογείται µε βάση τον αριθµό πρωτοκόλλου υποβολής των συµπληρωµατικών στοιχείων. 

 
∆ιευκρινίσεις µπορούν να ζητηθούν και κατά τη διενέργεια της συγκριτικής αξιολόγησης. 

Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται από τον /τους αξιολογητή/τες µε σκοπό την καλύτερη 
κατανόηση του περιεχοµένου της πρότασης. Συµπληρωµατικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ 
προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του δικαιούχου και εκδόθηκαν πριν 
την υποβολή της αίτησης.  
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1.3. Κριτήρια Επιλογής Πράξεων 
 
ΣΤΑ∆ΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιµότητας πρότασης 
 
Το Στάδιο Α’ έχει στόχο να διασφαλίσει, ανεξάρτητα από τη µεθοδολογία της αξιολόγησης (συγκριτική ή 
άµεση), τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο και στην πρόσκληση, 
προκειµένου η πρόταση να προχωρήσει στο Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης. 
 
Σύµφωνα µε τη διαδικασία ∆.Ι_2 οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣ. Κατά την 
ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, γίνεται από το σύστηµα ένας αρχικός έλεγχος συµβατότητας της 
πρότασης, µε τον οποίο ελέγχεται εάν: 
 

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

• Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης είναι εντός ορίων, εφόσον τίθενται στην πρόσκληση  

• Το τεχνικό δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο 
 
Στη συνέχεια εξετάζεται η συµµόρφωση της υποβληθείσας πρότασης ως προς τα επιµέρους κριτήρια: 
 
Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης. 
 

• Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρόσκληση 

• Αρμοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση πράξης 

Επιλεξιμότητα Πράξης. 

• Αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων για υποβολή πρότασης. 

• Αίτηση χρηματοδότησης πράξης 

• Μη ύπαρξη δραστηριοτήτων που αποτελούν τμήμα πράξης η οποία έχει υποβληθεί ή θα έπρεπε να 
υποβληθεί σε διαδικασία ανάκτησης. 

• Μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων 

• Μη περαίωση φυσικού αντικειμένου 

• Δήλωση τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών κανόνων 

• Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων ή χρηματοοικονομική ανάλυση 

• Τεχνικό Δελτίο Πράξης 

• Η πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς 
στόχους ή/ και στα πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης 

• Περίοδος υλοποίησης εντός περιόδου επιλεξιμότητας Επιχειρησιακού Προγράμματος και 
Πρόσκλησης 

• Αποφάσεις αρμοδίων οργάνων για τη συνάφεια 

Πληρότητα Πράξης. 

• Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση 
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Η θετική αξιολόγηση του Σταδίου Α΄ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β΄ της 
αξιολόγησης των προτάσεων. ∆ιαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενηµερώνεται σχετικά ο δυνητικός 
∆ικαιούχος. 
 
 
ΣΤΑ∆ΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά οµάδα κριτηρίων 
 
Κατά το Στάδιο Β΄ διενεργείται η αξιολόγηση των προτάσεων σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης τα 
οποία διακρίνονται σε πέντε βασικές οµάδες. Ακολούθως, παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία που δύνανται 
να αξιολογηθούν για επιµέρους κριτήρια επιλογής πράξεων: 
 
Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχοµένου της πρότασης 
 
Κατά την εξέταση της εν λόγω οµάδας κριτηρίων αξιολογείται: 
 
Α1. Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης 
 
Α2. Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού 
 
Α3. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος 
 
Τα κριτήρια της Α. Οµάδας µπορεί να είναι είτε ∆υαδικά (ναι/όχι) ή ∆υαδικά µε αντιστοίχιση ποσοτικών 
τιµών ή Βαθµολογούµενα. 
 
Β. Ενσωµάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσµικού πλαισίου 
 
Β1. Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών 
και  υπηρεσιών και εθνικών κανόνων για την απασχόληση προσωπικού 
 
Β2. Συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων 
 
Β3. Αειφόρος ανάπτυξη 
 
Β4. Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης 
 
Β5. Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. 
 
Τα κριτήρια της Β. Οµάδας µπορεί να είναι είτε ∆υαδικά (ναι/όχι) ή να µην εφαρµόζονται. 
 
Γ. Σκοπιµότητα πράξης 
 
Γ1. Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης  
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Γ2. Αποτελεσματικότητα 
 
Γ3. Αποδοτικότητα 
 
Γ4. Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση 
 
Γ5. Καινοτομία 
 
Γ6. Συνέργεια και συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης πράξης 
 
Τα κριτήρια της Γ. Οµάδας µπορεί να είναι είτε ∆υαδικά (ναι/όχι) ή ∆υαδικά µε αντιστοίχιση ποσοτικών 
τιµών ή Βαθµολογούµενα. Ο τρόπος βαθμολόγησης των κριτηρίων προσδιορίζεται στην εξειδίκευση κάθε 
δράσης. 
 
 
Δ. Ωριμότητα πράξης 
 
Δ1. Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης 
 
Δ2. Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών 
 
Τα κριτήρια της Δ. Οµάδας µπορεί να είναι είτε ∆υαδικά (ναι/όχι) ή ∆υαδικά µε αντιστοίχιση ποσοτικών 
τιµών ή βαθµολογούµενα. 
 
 
Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα 
 
Ε1. Διοικητική ικανότητα 
 
Ε2. Επιχειρησιακή ικανότητα 
 
Ε3. Χρηματοοικονομική ικανότητα 
 
1.4.  Προσαρμογή κριτηρίων και προσδιορισμός τρόπου βαθμολόγησης τους. 
 
Για κάθε εξειδικευµένο κριτήριο, η ΕΥ∆ ορίζει τον τρόπο βαθµολόγησής του, δηλαδή τις τιµές που δύναται 
να λάβει το εν λόγω κριτήριο και τις καταστάσεις στις οποίες αντιστοιχούν οι εν λόγω τιµές. 
Οι τιµές του κριτηρίου, ακόµη και στην περίπτωση του δυαδικού συστήµατος, µπορεί να αντιστοιχούν σε 
ποσοτικοποιηµένες καταστάσεις. Η τιµή του κριτηρίου µπορεί επίσης να προκύπτει από µαθηµατικό τύπο, 
ο οποίος βασίζεται σε τιµές ποσοτικοποιηµένων µεταβλητών. 
 
Η επιλογή δυαδικής βαθµολόγησης σε όλα τα κριτήρια αρµόζει µόνο στην περίπτωση των προσκλήσεων 
άµεσης αξιολόγησης. Αν υιοθετηθεί δυαδική βαθµολόγηση µε ποσοτικές τιµές για ένα ή περισσότερα 
κριτήρια, καθορίζονται τα αντίστοιχα ελάχιστα αποδεκτά όρια και ο τρόπος σύνθεσης, προκειµένου να 
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καταλήγει σε δυαδική βαθµολόγηση στο τελικό αποτέλεσµα (ΝΑΙ/ΟΧΙ), δεδοµένου ότι οι προτάσεις δεν 
συγκρίνονται μεταξύ τους, αλλά απαιτείται να έχουν µια συγκεκριµένης στάθµης επάρκεια. 
 
Στην περίπτωση των προσκλήσεων συγκριτικής αξιολόγησης, προτιµότερο είναι, δύο τουλάχιστον 
κατηγορίες κριτηρίων να επιδέχονται βαθµολόγηση µε πολλαπλές τιµές, ώστε να προκύπτουν κατά το 
δυνατόν διαφορετικοί τελικοί βαθµοί ανά πρόταση και να αποφεύγεται η ισοβάθµιση. Θα επιλεγεί ο 
κατάλληλος συνδυασµός τιµών και αριθµού κριτηρίων που επιδέχονται πολλαπλή τιµή ώστε µε το πέρας 
της αξιολόγησης να προκύπτει επαρκής βαθµολογική διαφοροποίηση των προτάσεων στην τελική κατάταξη 
(αποφυγή µεγάλου αριθµού ισοβαθµιών). 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης εφαρµόζεται διαδοχικά για τις επιµέρους κατηγορίες κριτηρίων µε τη σειρά που 
κρίνει η ΕΥ∆. Σε περίπτωση που πρόταση αποκλείεται σύµφωνα µε το αποτέλεσµα αξιολόγησης µιας 
κατηγορίας κριτηρίων, η ΕΥ∆ διακόπτει την αξιολόγηση. Ωστόσο, µπορεί να προβεί στην αξιολόγηση και 
άλλων κατηγοριών κριτηρίων ώστε η αιτιολογηµένη απόρριψη της πρότασης να περιλαµβάνει κρίση σε 
µεγαλύτερο εύρος της πρότασης. 
 
Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης καθώς και η τεκμηρίωση κάθε κριτηρίου καταγράφεται συµπληρώνοντας 
το Φύλλο Αξιολόγησης της Πράξης. 
 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση ισοβάθµισης µεταξύ προτάσεων, θα πρέπει να καθορίζεται στην πρόσκληση, 
το κριτήριο βάσει του οποίου οι προτάσεις αυτές θα ιεραρχούνται (πχ ηµεροµηνία υποβολής, 
βαθµολόγηση κάποιου συγκεκριµένου κριτηρίου κλπ).  
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Πίνακας Κριτηρίων Δράσεων ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 
 

Α/Α Κωδ. Περιγραφή Δράσης 

1 01.1.1.01 Δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών  

2 04.1.1.02 Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων  

3 04.2.1.01 
Δράσεις δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

4 05.1.1.01 Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων 

5 05.1.1.02 Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων  

6 06.1.1.01 
Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του 
νερού  

7 06.1.2.01 Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ) 

8 06.2.1.02 Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης 

9 06.3.1.02 
Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000 

10 07.1.1.01 Έργα ολοκλήρωσης καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού (Νίκη Φλώρινας - Κοζάνη - όρια Ν. Λάρισας) 

11 07.2.1.01 
Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου 
και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό 

12 07.2.1.02 Παρεμβάσεις Ενεργητικής Ασφάλειας Μεταφορών  

13 09.1.1.01 Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α'θμιας και Β'θμιας) υγείας   

14 09.1.1.02 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών 

15 09.1.1.03 Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ 

16 10.1.1.01 
Ολοκληρωμένα προγράμματα μικρής κλίμακας για την προώθηση στην απασχόληση 
μειονεκτούντων ατόμων που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 

17 10.1.1.02 
Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη 
φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας 

18 10.2.1.01 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά με Αναπηρία  

19 11.1.1.01 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

20 11.1.1.02 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης 

21 11.1.1.03 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης 

22 12.1.1.01 Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης 

23 12.1.1.03 Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος 

24 13.1.1.01 Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης (ΕΚΤ) 

25 13.1.1.03 Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης των δράσεων ΕΚΤ 

 



Θεματικός Στόχος  1 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

Επενδυτική Προτεραιότητα  
1.1

(1a)

Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης 
αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, 
ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

Δράση  01.1.1.01
Δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων ερευνητικών 
υποδομών 



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων για υποβολή της πρότασης όπου αυτό προβλέπεται 
από τη σχετική νομοθεσία.

1 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

1.1 (1α) Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της 
προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
01.1.1 - Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής 
έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας 

01.1.1.01 Δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών 

Τιμή
Κριτήριο

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 Εξετάζεται αν 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 αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση

1.1

1.2

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

2.3

Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

2.2  Αίτηση Χρηματοδότησης 
Προτεινόμενης Πράξης

Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι 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 

2.1

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 01.1.1.01 ΕπΠα 06-2015 (02).xls 1. Πληρότητα Στοιχείων 
[71272/120-01-2012]  Σελ. 1/18



Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 

επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 

ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 

δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 
Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 

η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 

1η επιλεξιμότητα  

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.9

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.4

2.3

Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου

η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική 
πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 

στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης.

ΟΧΙ

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

2.10

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

2.8

Περίοδος Υλοποίησης

Η Πράξη εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ 
δράσεις της πρόσκλησης.

2.6

2.7

Επιλεξιμότητα Πράξης2

2.5

Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.11 Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για τη συνάφεια

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές 
Επιτροπής

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ. 
Αφορά στα στοιχεία που ορίζονται αναλυτικά στα έντυπα Δ1 και 
Δ2, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
επιβάλλεται λόγω της φύσης της πράξης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια πληρότητας, η 
απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι παρεμβάσεις που θα αφορούν συγκεκριμένες 
ερευνητικές υποδομές θα πρέπει είτε να 

περιλαμβάνονται στον Εθνικό Οδικό Χάρτη των 
Ερευνητικών Υποδομών της ΓΓΕΚ (Τομέας: Ενέργεια 

– Σχέδιο «Προμηθέας») είτε να αναφέρονται στο 
RIS3 της ΠΔΜ

Αποφάσεις αρμοδίων ή/ και συλλογικών οργάνων για συνάφεια 
της πράξης με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δικαιούχου ή τον 
Εθνικό Σχεδιασμό, εφόσον προβλέπεται.

Πληρότητα Πράξης3
Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

3.1
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

1 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
1.1 (1α) Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον 
τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της τεχνικής περιγραφής του 
φυσικού αντικειμένου στο ΤΔΠΠ για το σύνολο των υποέργων:
α) όσον αφορά τα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της 
προτεινόμενης πράξης σε αντιστοιχία με τα διακριτά παραδοτέα του 
έργου και τους δείκτες εκροών
β) τη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη).

Α1

ΔΡΑΣΗ

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

01.1.1 - Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της 
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας 

01.1.1.01 Δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών 

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της 
πράξης και στα επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται 
αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
πλήρους και λειτουργικού φυσικού αντικειμένου  
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι 
εύλογη. 
Πιο συγκεκριμένα:
β.1 Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από 
κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την 
έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων 
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, 
και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης) τόσο τα μοναδιαία κόστη όσο και ο συνολικός 
προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
β.2 Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως: πραγματικό κόστος από 
παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της 
πρότασης ή μη δεσμευτικές προσφορές (πχ τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
β.3 Αν η χρηματοδότηση της προτεινόμενης πράξης ακολουθήσει μία από τις μεθόδους απλοποιημένου κόστους (τυποποιημένες κλίμακες κόστους κατά μονάδα, κατ’ αποκοπή ποσών που δεν υπερβαίνουν τις 100.000 EUR δημόσιας συμμετοχής, κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση που καθορίζεται με την εφαρμογή ενός ποσοστού σε μια ή περισσότερες προκαθορισμένες κατηγορίες δαπανών), εξετάζεται η ορθή εφαρμογή της σχετικής μεθοδολογίας, όπως καθορίζεται στην Πρόσκληση. 
γ) 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.

Α2
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 

πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος  εξετάζεται 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 κλπ
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α3

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 
ολοκλήρωσης της πράξης 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, 

πράξης 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), ενώ για πράξεις για την 
υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 §4 του ιδίου Νόμου.
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Έχουν τηρηθεί/ προβλεφθεί οι 
αντίστοιχοι κανόνες 

ΝΑΙ

Δεν έχουν τηρηθεί/προβλεφθεί 
οι  αντίστοιχοι κανόνες 

ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 
(με σχετική τεκμηρίωση)

Δ.Α.

Είναι συμβατή ΝΑΙ

Β.1

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

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

1 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
1.1 (1α) Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και 
καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

01.1.1 - Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής 
έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας 

01.1.1.01 Δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν είναι συμβατή ΟΧΙ

Δεν ενέχει στοιχεία Κ.Ε Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΝΑΙ

Δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΟΧΙ

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

Μη συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

Β.2

Εξετάζεται πώς 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. Ειδικά για το εν λόγω 
κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

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.

Β.4

Β.3

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς 
και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Ε.Π. της ΠΔΜ 2014-2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ 
πρωτ. οικ.145739/27-01-2015 ΚΥΑ

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

Αειφόρος ανάπτυξη   
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι 
κανόνες ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:
1. στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 
αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ
2. στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων
3. στις μεταφορές
4. στις υπηρεσίες
5. στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
6. στην πληροφόρηση
• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία

Β.5
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΝΑΙ

Μη κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΟΧΙ

Υψηλή συμβολή: Πν >07 10 ΝΑΙ

Μέση συμβολή: 0,4 < Πν <07 8 ΝΑΙ

    Γ. Σκοπιμότητα ΠράξηςΚατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης 

01.1.1.01 Δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών 

Γ.1

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών τα 
πηλίκα Πνi συντίθενται με 
κατάλληλους συντελεστές 

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

1 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
1.1 (1α) Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα 
της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος
01.1.1 - Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας σε τομείς 
προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας 

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ 
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. 

Επιλογή πράξεων σε 
ευθυγράμμιση με πράξεις που 
α) εμπεριέχονται στον Εθνικό 
Οδικό Χάρτη των Ερευνητικών 
Υποδομών της ΓΓΕΚ ή 
εμπεριέχονται στη RIS3 της ΠΔΜ 
β) συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων που συμπεριλαμβάνονται 
στις διατυπωμένες Περιφερειακές 
Στρατηγικές της Έξυπνης 
Εξειδίκευσης και αφορούν τους 
τομείς έξυπνης εξειδίκευσης 
(Ενέργεια –ΑΠΕ, Αγροδιατροφικός 
Τομέας και Γούνα, Θεματικός 
Τουρισμός)

Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 01.1.1.01 ΕπΠα 06-2015 (02).xls 2Γ. Σκοπιμότητα
[71275/4/20-01-2012]  Σελ. 10/18



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Χαμηλή συμβολή : Πν <0,4 6 ΝΑΙ

Ο δείκτης εκροών της πράξης δεν συμβάλλει στον δείκτη 
εκροών της πρόσκλησης  Πν=0 0 ΟΧΙ

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00 10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,75 ≤ και  < 1,00 8

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,50 ≤ και  < 0,75 5

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,50 0 ΟΧΙ

Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων

ΝΑΙ

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

 Αποτελεσματικότητα πράξης

κατάλληλους συντελεστές 
στάθμισης: Πν=αxΠν1+βxΠν2+… 

όπου α, β… οι συντελεστές 
στάθμισης. Στην περίπτωση αυτή 
η ΔΑ καθορίζει τους συντελεστές 

στάθμισης συνεκτιμώντας μία 
σειρά από παράγοντες όπως, το 
αν ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται 

στο πλαίσιο επίδοσης ή αν 
συμβάλλει στην στρατηγική 

έξυπνης εξειδίκευσης, 
προσδίδοντας στους δείκτες 

αυτούς υψηλότερο συντελεστή 
στάθμισης.

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

Εξετάζεται αν και με ποιο τρόπο κατά την 
ολοκλήρωση της πράξης εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητά της.  Πχ σε περίπτωση 
πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται 
συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών 
φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή 
να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 

(Κατά περίπτωση και ανάλογα με 
τον τύπο των δράσεων η ΔΑ 

προσδιορίζει στην πρόσκληση τα 
απαραίτητα στοιχεία/ τεκμήρια 

Γ.4

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). 

Γ.2

Γ.3

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών, τα 
πηλίκα Πi συντίθενται με 
κατάλληλους συντελεστές 

στάθμισης, σύμφωνα με την 
πρόσκληση.

Αποδοτικότητα Πράξης 

ΝΑΙ
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Μη Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Μη Αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων

ΟΧΙ

Παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα της  
πράξης με άλλα έργα ΝΑΙ

Δεν παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με  
άλλα έργα ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που 
δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να 
επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων.  

απαραίτητα στοιχεία/ τεκμήρια 
που απαιτούνται για την 

αξιολόγηση αυτού του κριτηρίου)

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

Προβλέπεται συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με το 

τομεακό ΕΠΑΝΕΚ και το RIS3 της 
ΠΔΜ

Επιδιώκεται συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλους 
θεματικούς Στόχους του Ε.Π. και 
ειδικότερα στους  2, 3, 4, 6, 8

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις 

Γ.5

Γ.4
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Πολύ υψηλή ωριμότητα :
Εγκεκριμένοι όροι διακήρυξης 9

Υψηλή Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης)                                                                                                                                                               

8

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.
 

Περιγραφή κριτηρίου

Υπ
οέ

ργ
ο 

1

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

1 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
1.1 (1α) Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και 
καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
01.1.1 - Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής 
έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας 

01.1.1.01 Δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση τιμής μονάδας ή στην 
περίπτωση εξαγοράς γης υπάρχει συμβολαιογραφικό 
προσύμφωνο

6

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί ΚΥΑ

5

Αν η πράξη περιλαμβάνει υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "μελέτη/ έρευνα" για το 
οποίο υπάρχει εγκεκριμένος και πλήρης φάκελος έργου 
σύμφωνα με το Ν.3316/2005

4

Μη ώριμες πράξεις 0 ΟΧΙ

Υ
π

οέ
ργ

ο 
2

Ολοκληρωμένες διαδικασίες ή δεν απαιτούνται 
άλλες ενέργειες πέραν αυτών που εξετάζονται 

στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου,
10

 Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
αλλά δεν επηρεάζουν την έναρξη υλοποίησης της 
πράξης

6

Δ1

ΝΑΙ

Δ2
Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

 
Η αξιολόγηση της ωριμότητας της 
προτεινόμενης πράξης  διενεργείται ανά 
υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής 
ωριμότητας της πράξης προκύπτει από  τον 
σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους 
τιμών.
 
Ο συντελεστής στάθμισης για το υποέργο 
που συμβάλλει στο δείκτη εκροών της 
πράξης είναι 70%, ο βαθμός στάθμισης των 
υποστηρικτικών υποέργων (πχ. προμήθεια 
εξοπλισμού) αθροίζεται στο 30%.
Για την περίπτωση ύπαρξης ενός μόνο 
κυρίως υποέργου ο συντελεστής στάθμισης 
είναι 100%

Σημειώνεται ότι υποέργα που αφορούν σε 
προπαρασκευαστικές ενέργειες (π.χ. 
μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις) καθώς 
και υποέργων ΟΚΩ, Αρχαιολογίας κλπ δε 
λαμβάνονται υπόψη. 

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

Μέση Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης) με 
μικρές ελλείψεις που δεν επηρρεάζουν την αξιολόγηση)

ως ανωτέρω

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

ΝΑΙ7
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
και επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση της 
πράξης

0 ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Δ = 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Εφόσον μία πράξη λάβει τη τιμή ΝΑΙ και στα δύο κριτήρια . 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

της προτεινόμενης πράξης( πχ  έγκρισης 
από συμβούλια κλπ) .
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την καταβολή ιδίων 
πόρων από το δικαιούχο Δ.Α

01.1.1.01 Δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών 

Διοικητική ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός 
δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

1 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
1.1 (1α) Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα 
της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος
01.1.1 - Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας σε τομείς 
προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας 

ΟΧΙ

Ε.2

ΝΑΙ

Εξετάζεται :
• Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων 
πράξεων 
• Η διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού 
(ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα 
προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Επιχειρησιακή ικανότητα 

Ε.3

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό 
εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 
καταβολή ίδιων πόρων.

Χρηματοοικονομική ικανότητα

ΝΑΙΕκπλήρωση κριτηρίου 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"" σε όλα τα κριτήρια, εκτός του κριτηρίου Ε.3 όπου γίνεται 
δεκτή και η τιμή  "Δεν Απαιτείται"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων
Συντελεστής 
Στάθμισης

Τιμή/Βαθμολογία
Συνολική 

Βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ημερομηνία Υπογραφές Επιτροπής

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

1 - Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

1.1 (1α) Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των 
ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της 
προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού 
01.1.1 - Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την προώθηση της έρευνας και της 
καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της 
Περιφέρειας 

01.1.1.01 Δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων 
ερευνητικών υποδομών 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα 
οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Θεματικός Στόχος  4
Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
σε όλους τους τομείς

Επενδυτική Προτεραιότητα  
4.1

(4c)

Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης

Δράση  04.1.1.02 Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων 



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων για υποβολή της πρότασης όπου αυτό προβλέπεται 
από τη σχετική νομοθεσία.

4 -Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

4.1 (4c) Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης

04.1.1 - Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα 

04.1.1.02 Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων 

Τιμή
Κριτήριο

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 Εξετάζεται αν 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 αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση

1.1

1.2

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

2.3

Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

2.2  Αίτηση Χρηματοδότησης 
Προτεινόμενης Πράξης

Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι 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 

2.1

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 

επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 

ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 

δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 
Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 

η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 

1η επιλεξιμότητα  

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.9

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.4

2.3

Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου

η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική 
πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 

στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης.

ΟΧΙ

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

2.10

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

2.8

Περίοδος Υλοποίησης

Η Πράξη εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ 
δράσεις της πρόσκλησης.

2.6

2.7

Επιλεξιμότητα Πράξης2

2.5

Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.11 Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για τη συνάφεια

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές 
Επιτροπής

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ. 
Αφορά στα στοιχεία που ορίζονται αναλυτικά στα έντυπα Δ1 και 
Δ2, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
επιβάλλεται λόγω της φύσης της πράξης.

Η υλοποίηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης 
κτιρίων βασίζεται στα αποτελέσματα της 
Ενεργειακής Επιθεώρησης (Πιστοποιητικό 

Ενεργειακής Απόδοσης)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια πληρότητας, η 
απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης θα 
εναρμονίζονται με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 

Ενεργειακής Απόδοσης σε συμφωνία με το άρθρο 3 
και 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και την Εθνική 
Στρατηγική για την ανακαίνιση του κτιριακού 
αποθέματος με το άρθρο 4 της ίδιας οδηγίας

Αποφάσεις αρμοδίων ή/ και συλλογικών οργάνων για συνάφεια 
της πράξης με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δικαιούχου ή τον 
Εθνικό Σχεδιασμό, εφόσον προβλέπεται.

Πληρότητα Πράξης3
Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

3.1
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

4 -Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
4.1 (4c) Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της 
στέγασης

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της τεχνικής περιγραφής του 
φυσικού αντικειμένου στο ΤΔΠΠ για το σύνολο των υποέργων:
α) όσον αφορά τα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της 
προτεινόμενης πράξης σε αντιστοιχία με τα διακριτά παραδοτέα του 
έργου και τους δείκτες εκροών
β) τη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη).

Α1

ΔΡΑΣΗ

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

04.1.1 - Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα 

04.1.1.02 Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων 

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της 
πράξης και στα επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται 
αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
πλήρους και λειτουργικού φυσικού αντικειμένου  
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι 
εύλογη. 
Πιο συγκεκριμένα:
Β.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από 
κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την 
έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων 
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, 
και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης) τόσο τα μοναδιαία κόστη όσο και ο συνολικός 
προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
β.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως: πραγματικό κόστος από 
παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της 
πρότασης ή μη δεσμευτικές προσφορές (πχ  τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
γ) 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.

Α2
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 

πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος  εξετάζεται σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο 
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ)
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά 
με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της πράξης όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ.
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α3

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 
ολοκλήρωσης της πράξης 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, 

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), ενώ για πράξεις για την 
υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 §4 του ιδίου Νόμου.
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Έχουν τηρηθεί/ προβλεφθεί οι 
αντίστοιχοι κανόνες 

ΝΑΙ

Δεν έχουν τηρηθεί/προβλεφθεί 
οι  αντίστοιχοι κανόνες 

ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 
(με σχετική τεκμηρίωση)

Δ.Α.

Είναι συμβατή ΝΑΙ

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

Β.1

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

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

4 -Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
4.1 (4c) Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης

04.1.1 - Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα 

04.1.1.02 Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν είναι συμβατή ΟΧΙ

Δεν ενέχει στοιχεία Κ.Ε Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΝΑΙ

Δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΟΧΙ

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

Μη συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

Β.4

Β.3

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς 
και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Ε.Π. της ΠΔΜ 2014-2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ 
πρωτ. οικ.145739/27-01-2015 ΚΥΑ

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

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.

Β.2

Εξετάζεται πώς 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. Ειδικά για το εν λόγω 
κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:

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

Αειφόρος ανάπτυξη   

Β.5
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι 
κανόνες ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:
1. στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 
αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ
2. στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων
3. στις μεταφορές
4. στις υπηρεσίες
5. στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
6. στην πληροφόρηση
• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Β.5
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΝΑΙ

Μη κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΟΧΙ

Υψηλή συμβολή: Πν >07 10 ΝΑΙ

Μέση συμβολή: 0,4 < Πν <07 8 ΝΑΙ

Γ.1

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών 
τα πηλίκα Πνi συντίθενται με 

κατάλληλους συντελεστές 

    Γ. Σκοπιμότητα Πράξης

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ 
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. 

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

4 -Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
4.1 (4c) Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της 
στέγασης
04.1.1 - Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα 

Κατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης 

04.1.1.02 Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων 

Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Χαμηλή συμβολή : Πν <0,4 6 ΝΑΙ

Ο δείκτης εκροών της πράξης δεν συμβάλλει στον δείκτη 
εκροών της πρόσκλησης  Πν=0 0 ΟΧΙ

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00 10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,75 ≤ και  < 1,00 8

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,50 ≤ και  < 0,75 5

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,50 0 ΟΧΙ

Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων

ΝΑΙ

 Αποτελεσματικότητα πράξης

κατάλληλους συντελεστές 
στάθμισης: 

Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, 
β… οι συντελεστές στάθμισης. 

Στην περίπτωση αυτή η ΔΑ 
καθορίζει τους συντελεστές 

στάθμισης συνεκτιμώντας μία 
σειρά από παράγοντες όπως, το 
αν ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται 

στο πλαίσιο επίδοσης ή αν 
συμβάλλει στην στρατηγική 

έξυπνης εξειδίκευσης, 
προσδίδοντας στους δείκτες 

αυτούς υψηλότερο συντελεστή 
στάθμισης.

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

ΝΑΙ

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

Αποδοτικότητα Πράξης 

Γ.4

Γ.2

Γ.3

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

Εξετάζεται αν και με ποιο τρόπο κατά την 
ολοκλήρωση της πράξης εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητά της.  Πχ σε περίπτωση 
πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται 
συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών 
φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή 
να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 

(Κατά περίπτωση και ανάλογα 
με τον τύπο των δράσεων η ΔΑ 
προσδιορίζει στην πρόσκληση τα 
απαραίτητα στοιχεία/ τεκμήρια 

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών, 
τα πηλίκα Πi συντίθενται με 
κατάλληλους συντελεστές 

στάθμισης, σύμφωνα με την 
πρόσκληση.
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Μη Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Μη Αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων

ΟΧΙ

Παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα της  
πράξης με άλλα έργα ΝΑΙ

Δεν παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με  
άλλα έργα ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις 

Γ.5

Γ.4

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που 
δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να 
επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων.  

απαραίτητα στοιχεία/ τεκμήρια 
που απαιτούνται για την 
αξιολόγηση αυτού του 

κριτηρίου)

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

Προβλέπεται συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με το 

τομεακό ΕΠΑΝΕΚ και το RIS3 
της ΠΔΜ

Επιδιώκεται συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλους 

θεματικούς Στόχους του Ε.Π. 
και ειδικότερα στους  2, 3, 6, 8, 

9, 10
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Πολύ υψηλή ωριμότητα :
Εγκεκριμένοι όροι διακήρυξης 9

Υψηλή Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης)                                                                                                                                                               

8

4.1 (4c) Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης

04.1.1 - Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα 

04.1.1.02 Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων 

Περιγραφή κριτηρίου

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

4 -Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υπ
οέ

ργ
ο 

1

Δ1
Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 

ωρίμανσης της πράξης

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 και η εκτίμηση της συνολικής 
ωριμότητας της πράξης προκύπτει από  τον 
σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους 
τιμών.
 
Ο συντελεστής στάθμισης για το υποέργο 
που συμβάλλει στο δείκτη εκροών της 

ΝΑΙ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Αν η πράξη περιλαμβάνει υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "μελέτη/ έρευνα" για το 
οποίο υπάρχει εγκεκριμένος και πλήρης φάκελος έργου 
σύμφωνα με το Ν.3316/2005

4

Μη ώριμες πράξεις 0 ΟΧΙ

Υ
π

οέ
ργ

ο 
2

Ολοκληρωμένες διαδικασίες ή δεν απαιτούνται 
άλλες ενέργειες πέραν αυτών που εξετάζονται 

στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου,
10

 Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
αλλά δεν επηρεάζουν την έναρξη υλοποίησης της 
πράξης

6

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
και επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση της 
πράξης

0 ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Δ = 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Εφόσον μία πράξη λάβει τη τιμή ΝΑΙ και στα δύο κριτήρια . 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΝΑΙ

7

Μέση Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης) με 
μικρές ελλείψεις που δεν επηρρεάζουν την αξιολόγηση)

που συμβάλλει στο δείκτη εκροών της 
πράξης είναι 70%, ο βαθμός στάθμισης των 
υποστηρικτικών υποέργων (πχ. προμήθεια 
εξοπλισμού) αθροίζεται στο 30%.
Για την περίπτωση ύπαρξης ενός μόνο 
κυρίως υποέργου ο συντελεστής στάθμισης 
είναι 100%

Σημειώνεται ότι υποέργα που αφορούν σε 
προπαρασκευαστικές ενέργειες (π.χ. 
μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις) καθώς 
και υποέργων ΟΚΩ, Αρχαιολογίας κλπ δε 
λαμβάνονται υπόψη. 

ως ανωτέρω

Δ2
Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

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

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την καταβολή ιδίων 
πόρων από το δικαιούχο Δ.Α

04.1.1.02 Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων 

Διοικητική ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός 
δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

4 -Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
4.1 (4c) Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της 
στέγασης
04.1.1 - Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα 

ΟΧΙ

Ε.2

ΝΑΙ

Εξετάζεται :
• Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων 
πράξεων 
• Η διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού 
(ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα 
προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Επιχειρησιακή ικανότητα 

Ε.3

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό 
εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 
καταβολή ίδιων πόρων.

Χρηματοοικονομική ικανότητα

ΝΑΙΕκπλήρωση κριτηρίου 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"" σε όλα τα κριτήρια, εκτός του κριτηρίου Ε.3 όπου γίνεται 
δεκτή και η τιμή  "Δεν Απαιτείται"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων
Συντελεστής 
Στάθμισης

Τιμή/Βαθμολογία
Συνολική 

Βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ημερομηνία Υπογραφές Επιτροπής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα 
οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

4 -Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
4.1 (4c) Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της 
ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της 

04.1.1 - Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις 
υποδομές του δημόσιου τομέα 

04.1.1.02 Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Θεματικός Στόχος  4
Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
σε όλους τους τομείς

Επενδυτική Προτεραιότητα  
4.2
(4f)

Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα, καθώς και της υιοθέτησης αυτών

Δράση  04.2.1.01
Δράσεις δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

2.1

2.2  Αίτηση Χρηματοδότησης 
Προτεινόμενης Πράξης

Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι 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 

1.2

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1

1.1

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση2.3

Κριτήριο

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

Εξετάζεται αν 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 αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση

Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

4 -Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

4.2 (4.f) - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και της υιοθέτησης αυτών

04.2.1 - Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  

4.2.1.01 Δράσεις δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων για υποβολή της πρότασης όπου αυτό προβλέπεται 
από τη σχετική νομοθεσία.

Τιμή

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Κριτήριο

Τιμή

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επιλεξιμότητα Πράξης2

2.5

Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

2.10

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

2.8

Περίοδος Υλοποίησης

Η Πράξη εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ 
δράσεις της πρόσκλησης.

2.6

η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική 
πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 

στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης.

ΟΧΙ

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

2.9

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση2.4

2.3

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 

επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 

ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 

δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 
Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 

η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 

1η επιλεξιμότητα  

2.7
  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Κριτήριο

Τιμή

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αποφάσεις αρμοδίων ή/ και συλλογικών οργάνων για συνάφεια 
της πράξης με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δικαιούχου ή τον 
Εθνικό Σχεδιασμό, εφόσον προβλέπεται.

Πληρότητα Πράξης3
Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

3.1

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ. 
Αφορά στα στοιχεία που ορίζονται αναλυτικά στα έντυπα Δ1 και 
Δ2, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
επιβάλλεται λόγω της φύσης της πράξης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια πληρότητας, η 
απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές 
Επιτροπής

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

2.11 Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για τη συνάφεια
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

04.2.1 - Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
4.2.1.01 Δράσεις δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

4 -Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
4.2 (4.f) - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, καθώς και της υιοθέτησης αυτών

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της τεχνικής περιγραφής του 
φυσικού αντικειμένου στο ΤΔΠΠ για το σύνολο των υποέργων:
α) όσον αφορά τα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της 
προτεινόμενης πράξης σε αντιστοιχία με τα διακριτά παραδοτέα του 
έργου και τους δείκτες εκροών
β) τη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη).

ΔΡΑΣΗ

Α1

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Α2
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 

πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της 
πράξης και στα επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται 
αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
πλήρους και λειτουργικού φυσικού αντικειμένου  
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι 
εύλογη. 
Πιο συγκεκριμένα:
β.1 Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από 
κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την 
έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων 
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, 
και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης) τόσο τα μοναδιαία κόστη όσο και ο συνολικός 
προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
β.2 Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως: πραγματικό κόστος από 
παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της 
πρότασης ή μη δεσμευτικές προσφορές (πχ τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
β.3 Αν η χρηματοδότηση της προτεινόμενης πράξης ακολουθήσει μία από τις μεθόδους απλοποιημένου κόστους (τυποποιημένες κλίμακες κόστους κατά μονάδα, κατ’ αποκοπή ποσών που δεν υπερβαίνουν τις 100.000 EUR δημόσιας συμμετοχής, κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση που καθορίζεται με την εφαρμογή ενός ποσοστού σε μια ή περισσότερες προκαθορισμένες κατηγορίες δαπανών), εξετάζεται η ορθή εφαρμογή της σχετικής μεθοδολογίας, όπως καθορίζεται στην Πρόσκληση. 
γ) 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.

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος  εξετάζεται σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο 
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ)
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά 
με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της πράξης όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ.
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, 

Α3

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 
ολοκλήρωσης της πράξης 

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), ενώ για πράξεις για την 
υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 §4 του ιδίου Νόμου.
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Έχουν τηρηθεί/ προβλεφθεί οι 
αντίστοιχοι κανόνες 

ΝΑΙ

Δεν έχουν τηρηθεί/προβλεφθεί 
οι  αντίστοιχοι κανόνες 

ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 
(με σχετική τεκμηρίωση)

Δ.Α.

Είναι συμβατή ΝΑΙ

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

4 -Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
4.2 (4.f) - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και της 
υιοθέτησης αυτών
04.2.1 - Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  

4.2.1.01 Δράσεις δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

Β.1

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

Η παρέμβαση θεωρείται ερευνητική/ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν είναι συμβατή ΟΧΙ

Δεν ενέχει στοιχεία Κ.Ε Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΝΑΙ

Δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΟΧΙ

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

Μη συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

Β.2

Εξετάζεται πώς 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. Ειδικά για το εν λόγω 
κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:

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

Αειφόρος ανάπτυξη   

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

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.

Η παρέμβαση θεωρείται ερευνητική/ 
πιλοτική (για την καταρχήν  επιλεξιμότητά 

της) ενώ θα διερευνηθεί αν προκύπτει 
οικονομικό όφελος προς τη ΔΕΗ ή 

υπάρχει ενδεχόμενη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού.

Β.4

Β.3

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς 
και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Ε.Π. της ΠΔΜ 2014-2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ 
πρωτ. οικ.145739/27-01-2015 ΚΥΑ

Β.5
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 04.2.1.01 ΕπΠα 06-2015 (02).xls 2Β. Ενσωμάτωση πολιτικών
[71275/4/20-01-2012]  Σελ. 8/19



Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι 
κανόνες ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:
1. στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 
αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ
2. στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων
3. στις μεταφορές
4. στις υπηρεσίες
5. στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
6. στην πληροφόρηση
• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β.5
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΝΑΙ

Μη κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΟΧΙ

Υψηλή συμβολή: Πν >07 10 ΝΑΙ

Μέση συμβολή: 0,4 < Πν <07 8 ΝΑΙ

4.2.1.01 Δράσεις δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας

Γ.1

Κατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης 

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ 
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. 

Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

4 -Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
4.2 (4.f) - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
καθώς και της υιοθέτησης αυτών
04.2.1 - Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των 
ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών 
τα πηλίκα Πνi συντίθενται με 

κατάλληλους συντελεστές 

    Γ. Σκοπιμότητα Πράξης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Χαμηλή συμβολή : Πν <0,4 6 ΝΑΙ

Ο δείκτης εκροών της πράξης δεν συμβάλλει στον δείκτη 
εκροών της πρόσκλησης  Πν=0 0 ΟΧΙ

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00 10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,75 ≤ και  < 1,00 8

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,50 ≤ και  < 0,75 5

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,50 0 ΟΧΙ

Ύπαρξη καινοτόμων εφαρμογών ΝΑΙ

Μη ύπαρξη καινοτόμων εφαρμογών ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται Δ.Α.

 Καινοτομία
Εξετάζεται η χρήση νέων τεχνολογιών και 
καινοτόμων εφαρμογών. 

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). 

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών, 
τα πηλίκα Πi συντίθενται με 
κατάλληλους συντελεστές 

στάθμισης, σύμφωνα με την 
πρόσκληση.

Αποδοτικότητα Πράξης 

Γ.4

ΝΑΙ

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

Γ.2

Γ.3

 Αποτελεσματικότητα πράξης

κατάλληλους συντελεστές 
στάθμισης: 

Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, 
β… οι συντελεστές στάθμισης. 

Στην περίπτωση αυτή η ΔΑ 
καθορίζει τους συντελεστές 

στάθμισης συνεκτιμώντας μία 
σειρά από παράγοντες όπως, το 
αν ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται 

στο πλαίσιο επίδοσης ή αν 
συμβάλλει στην στρατηγική 

έξυπνης εξειδίκευσης, 
προσδίδοντας στους δείκτες 

αυτούς υψηλότερο συντελεστή 
στάθμισης.
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων

ΝΑΙ

Μη Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Μη Αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων

ΟΧΙ

Παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα της  
πράξης με άλλα έργα ΝΑΙ

Δεν παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με  
άλλα έργα ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

Εξετάζεται αν και με ποιο τρόπο κατά την 
ολοκλήρωση της πράξης εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητά της.  Πχ σε περίπτωση 
πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται 
συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών 
φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή 
να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που 
δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να 
επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων.  

(Κατά περίπτωση και ανάλογα 
με τον τύπο των δράσεων η ΔΑ 
προσδιορίζει στην πρόσκληση τα 
απαραίτητα στοιχεία/ τεκμήρια 

που απαιτούνται για την 
αξιολόγηση αυτού του 

κριτηρίου)

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

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 

Προβλέπεται συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με το 

τομεακό ΕΠΑΝΕΚ και του RIS3 
της ΠΔΜ

Επιδιώκεται συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλους 

θεματικούς Στόχους του Ε.Π. 
και ειδικότερα στους  1, 2, 3, 6,  

8

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις 

Γ.6

Γ.5
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Πολύ υψηλή ωριμότητα :
Εγκεκριμένοι όροι διακήρυξης 9

Υψηλή Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης)                                                                                                                                                               

8

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.
 

Υπ
οέ

ργ
ο 

1

4 -Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

4.2 (4.f) - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και της υιοθέτησης 
αυτών
04.2.1 - Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  

4.2.1.01 Δράσεις δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Περιγραφή κριτηρίου

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Περιγραφή κριτηρίου

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση τιμής μονάδας ή στην 
περίπτωση εξαγοράς γης υπάρχει συμβολαιογραφικό 
προσύμφωνο

6

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί ΚΥΑ

5

Αν η πράξη περιλαμβάνει υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "μελέτη/ έρευνα" για το 
οποίο υπάρχει εγκεκριμένος και πλήρης φάκελος έργου 
σύμφωνα με το Ν.3316/2005

4

Μη ώριμες πράξεις 0 ΟΧΙ

Υ
π

οέ
ργ

ο 
2

Ολοκληρωμένες διαδικασίες ή δεν απαιτούνται 
άλλες ενέργειες πέραν αυτών που εξετάζονται 

στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου,
10

 Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
αλλά δεν επηρεάζουν την έναρξη υλοποίησης της 
πράξης

6

Δ1
Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 

ωρίμανσης της πράξης

 
Η αξιολόγηση της ωριμότητας της 
προτεινόμενης πράξης  διενεργείται ανά 
υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής 
ωριμότητας της πράξης προκύπτει από  τον 
σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους 
τιμών.
 
Ο συντελεστής στάθμισης για το υποέργο 
που συμβάλλει στο δείκτη εκροών της 
πράξης είναι 70%, ο βαθμός στάθμισης των 
υποστηρικτικών υποέργων (πχ. προμήθεια 
εξοπλισμού) αθροίζεται στο 30%.
Για την περίπτωση ύπαρξης ενός μόνο 
κυρίως υποέργου ο συντελεστής στάθμισης 
είναι 100%

Σημειώνεται ότι υποέργα που αφορούν σε 
προπαρασκευαστικές ενέργειες (π.χ. 
μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις) καθώς 
και υποέργων ΟΚΩ, Αρχαιολογίας κλπ δε 
λαμβάνονται υπόψη. 

ΝΑΙ

ως ανωτέρω

Δ2
Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

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

ΝΑΙ

Μέση Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης) με 
μικρές ελλείψεις που δεν επηρρεάζουν την αξιολόγηση)

7
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
και επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση της 
πράξης

0 ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Δ = 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

της προτεινόμενης πράξης( πχ  έγκρισης 
από συμβούλια κλπ) .

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Εφόσον μία πράξη λάβει τη τιμή ΝΑΙ και στα δύο κριτήρια . 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την καταβολή ιδίων 
πόρων από το δικαιούχο Δ.Α

Ε.3

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό 
εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 
καταβολή ίδιων πόρων.

Χρηματοοικονομική ικανότητα

ΟΧΙ

Ε.2

ΝΑΙ

Εξετάζεται :
• Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων 
πράξεων 
• Η διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού 
(ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα 
προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Επιχειρησιακή ικανότητα 

ΝΑΙΕκπλήρωση κριτηρίου 

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός 
δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

4 -Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
4.2 (4.f) - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
καθώς και της υιοθέτησης αυτών
04.2.1 - Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των 
ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
4.2.1.01 Δράσεις δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας

Διοικητική ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"" σε όλα τα κριτήρια, εκτός του κριτηρίου Ε.3 όπου γίνεται 
δεκτή και η τιμή  "Δεν Απαιτείται"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων
Συντελεστής 
Στάθμισης

Τιμή/Βαθμολογία
Συνολική 

Βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ημερομηνία Υπογραφές Επιτροπής

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

4 -Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

4.2 (4.f) - Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και της υιοθέτησης αυτών

04.2.1 - Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών δέσμευσης και αξιοποίησης του 
διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας  

4.2.1.01 Δράσεις δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των 
ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα 
οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Θεματικός Στόχος  5 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Επενδυτική Προτεραιότητα  
5.1

(5b)
Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την 
ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών

Δράση  05.1.1.01 Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων για υποβολή της πρότασης όπου αυτό προβλέπεται 
από τη σχετική νομοθεσία.

5 -Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

5.1 (5b) Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα 
διαχείρισης καταστροφών

5.1.1 - Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς κινδύνους

05.1.1.01 - Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων

Τιμή
Κριτήριο

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 Εξετάζεται αν 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 αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση

1.1

1.2

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

2.3

Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

2.2  Αίτηση Χρηματοδότησης 
Προτεινόμενης Πράξης

Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι 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 

2.1

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 

επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 

ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 

δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 
Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 

η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 

1η επιλεξιμότητα  

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.9

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.4

2.3

Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου

η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική 
πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 

στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης.

ΟΧΙ

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

2.10

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

2.8

Περίοδος Υλοποίησης

Η Πράξη εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ 
δράσεις της πρόσκλησης.

2.6

2.7

Επιλεξιμότητα Πράξης2

2.5

Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.11 Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για τη συνάφεια

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές 
Επιτροπής

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ. 
Αφορά στα στοιχεία που ορίζονται αναλυτικά στα έντυπα Δ1 και 
Δ2, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
επιβάλλεται λόγω της φύσης της πράξης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια πληρότητας, η 
απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η δράση θα έχει συνάφεια με τον Περιφερειακό 
Σχεδιασμό για την προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή και τα σχέδια για την πρόληψη και 
διαχείριση των κινδύνων σε τοπικό επίπεδο σε 

εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής

Αποφάσεις αρμοδίων ή/ και συλλογικών οργάνων για συνάφεια 
της πράξης με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δικαιούχου ή τον 
Εθνικό Σχεδιασμό, εφόσον προβλέπεται.

Πληρότητα Πράξης3
Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

3.1
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

5 -Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
5.1 (5b) Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε 
καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της τεχνικής περιγραφής του 
φυσικού αντικειμένου στο ΤΔΠΠ για το σύνολο των υποέργων:
α) όσον αφορά τα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της 
προτεινόμενης πράξης σε αντιστοιχία με τα διακριτά παραδοτέα του 
έργου και τους δείκτες εκροών
β) τη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη).

Α1

ΔΡΑΣΗ

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

5.1.1 - Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς κινδύνους

05.1.1.01 - Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Α3
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

ολοκλήρωσης της πράξης 

Εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της 
πράξης και στα επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται 
αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
πλήρους και λειτουργικού φυσικού αντικειμένου  
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι 
εύλογη. 
Πιο συγκεκριμένα:
Β.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από 
κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την 
έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων 
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, 
και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης) τόσο τα μοναδιαία κόστη όσο και ο συνολικός 
προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
β.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως: πραγματικό κόστος από 
παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της 
πρότασης ή μη δεσμευτικές προσφορές (πχ  τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
γ) 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.

Α2
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 

πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος  εξετάζεται σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο 
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ)
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά 
με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της πράξης όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ.
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των 
κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την 
ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες 
που ορίζονται στον Ν. 4314/2014(άρθρο 28), ενώ για πράξεις για την 
υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 §4 του ιδίου Νόμου.
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Έχουν τηρηθεί/ προβλεφθεί οι 
αντίστοιχοι κανόνες 

ΝΑΙ

Δεν έχουν τηρηθεί/προβλεφθεί 
οι  αντίστοιχοι κανόνες 

ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 
(με σχετική τεκμηρίωση)

Δ.Α.

Είναι συμβατή ΝΑΙ

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

Β.1

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

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

5 -Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
5.1 (5b) Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και 
αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών

5.1.1 - Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς κινδύνους

05.1.1.01 - Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν είναι συμβατή ΟΧΙ

Δεν ενέχει στοιχεία Κ.Ε Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΝΑΙ

Δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΟΧΙ

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

Μη συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

Β.4

Β.3

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς 
και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Ε.Π. της ΠΔΜ 2014-2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ 
πρωτ. οικ.145739/27-01-2015 ΚΥΑ

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

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.

Β.2

Εξετάζεται πώς 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. Ειδικά για το εν λόγω 
κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 

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

Αειφόρος ανάπτυξη   

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι 
κανόνες ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:
1. στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 
αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ
2. στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων
3. στις μεταφορές
4. στις υπηρεσίες
5. στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
6. στην πληροφόρηση
• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Β.5
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΝΑΙ

Μη κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΟΧΙ

Υψηλή συμβολή: Πν >07 10 ΝΑΙ

Μέση συμβολή: 0,4 < Πν <07 8 ΝΑΙ

    Γ. Σκοπιμότητα ΠράξηςΚατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης 

05.1.1.01 - Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων

Γ.1

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών 
τα πηλίκα Πνi συντίθενται με 

κατάλληλους συντελεστές 

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

5 -Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
5.1 (5b) Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε 
καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών

5.1.1 - Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς κινδύνους

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ 
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. 

Χρηματοδοτούνται κατά 
προτεραιότητα παρεμβάσεις σε 
περιοχές που εντάσσονται στις 

Ζώνες Δυνητικά Υψηλού 
Κινδύνου Πλημμύρας στο 

Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής 
Μακεδονίας σύμφωνα με το 
Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων 

Πλημμυρών και το Σχέδιο 
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 

της ΠΔΜ

Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Χαμηλή συμβολή : Πν <0,4 6 ΝΑΙ

Ο δείκτης εκροών της πράξης δεν συμβάλλει στον δείκτη 
εκροών της πρόσκλησης  Πν=0 0 ΟΧΙ

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00 10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,75 ≤ και  < 1,00 8

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,50 ≤ και  < 0,75 5

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,50 0 ΟΧΙ

Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων

ΝΑΙ

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

 Αποτελεσματικότητα πράξης

κατάλληλους συντελεστές 
στάθμισης: 

Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, 
β… οι συντελεστές στάθμισης. 

Στην περίπτωση αυτή η ΔΑ 
καθορίζει τους συντελεστές 

στάθμισης συνεκτιμώντας μία 
σειρά από παράγοντες όπως, το 
αν ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται 

στο πλαίσιο επίδοσης ή αν 
συμβάλλει στην στρατηγική 

έξυπνης εξειδίκευσης, 
προσδίδοντας στους δείκτες 

αυτούς υψηλότερο συντελεστή 
στάθμισης.

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

Εξετάζεται αν και με ποιο τρόπο κατά την 
ολοκλήρωση της πράξης εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητά της.  Πχ σε περίπτωση 
πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται 
συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών 
φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή 
να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 

(Κατά περίπτωση και ανάλογα 
με τον τύπο των δράσεων η ΔΑ 
προσδιορίζει στην πρόσκληση τα 
απαραίτητα στοιχεία/ τεκμήρια Γ.4

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). 

Γ.2

Γ.3

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών, 
τα πηλίκα Πi συντίθενται με 
κατάλληλους συντελεστές 

στάθμισης, σύμφωνα με την 
πρόσκληση.

Αποδοτικότητα Πράξης 

ΝΑΙ
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Μη Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Μη Αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων

ΟΧΙ

Παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα της  
πράξης με άλλα έργα ΝΑΙ

Δεν παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με  
άλλα έργα ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που 
δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να 
επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων.  

απαραίτητα στοιχεία/ τεκμήρια 
που απαιτούνται για την 
αξιολόγηση αυτού του 

κριτηρίου)

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

Επιδιώκεται συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλους 

θεματικούς Στόχους του Ε.Π. 
και ειδικότερα στους  2, 6, 8

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις 

Γ.5

Γ.4
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Πολύ υψηλή ωριμότητα :
Εγκεκριμένοι όροι διακήρυξης 9

Υψηλή Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης)                                                                                                                                                               

8

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.
 

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

5.1 (5b) Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και 
αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών

5.1.1 - Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς κινδύνους

05.1.1.01 - Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων

5 -Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Υπ
οέ

ργ
ο 

1

Περιγραφή κριτηρίου

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Περιγραφή κριτηρίου

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση τιμής μονάδας ή στην 
περίπτωση εξαγοράς γης υπάρχει συμβολαιογραφικό 
προσύμφωνο

6

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί ΚΥΑ

5

Αν η πράξη περιλαμβάνει υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "μελέτη/ έρευνα" για το 
οποίο υπάρχει εγκεκριμένος και πλήρης φάκελος έργου 
σύμφωνα με το Ν.3316/2005

4

Μη ώριμες πράξεις 0 ΟΧΙ

Υ
π

οέ
ργ

ο 
2

Ολοκληρωμένες διαδικασίες ή δεν απαιτούνται 
άλλες ενέργειες πέραν αυτών που εξετάζονται 

στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου,
10

 Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
αλλά δεν επηρεάζουν την έναρξη υλοποίησης της 
πράξης

6
Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

Δ1

ΝΑΙ

Δ2

 
Η αξιολόγηση της ωριμότητας της 
προτεινόμενης πράξης  διενεργείται ανά 
υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής 
ωριμότητας της πράξης προκύπτει από  τον 
σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους 
τιμών.
 
Ο συντελεστής στάθμισης για το υποέργο 
που συμβάλλει στο δείκτη εκροών της 
πράξης είναι 70%, ο βαθμός στάθμισης των 
υποστηρικτικών υποέργων (πχ. προμήθεια 
εξοπλισμού) αθροίζεται στο 30%.
Για την περίπτωση ύπαρξης ενός μόνο 
κυρίως υποέργου ο συντελεστής στάθμισης 
είναι 100%

Σημειώνεται ότι υποέργα που αφορούν σε 
προπαρασκευαστικές ενέργειες (π.χ. 
μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις) καθώς 
και υποέργων ΟΚΩ, Αρχαιολογίας κλπ δε 
λαμβάνονται υπόψη. 

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

ως ανωτέρω

7

Μέση Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης) με 
μικρές ελλείψεις που δεν επηρρεάζουν την αξιολόγηση)

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

ΝΑΙ
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
και επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση της 
πράξης

0 ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Δ = 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Εφόσον μία πράξη λάβει τη τιμή ΝΑΙ και στα δύο κριτήρια . 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

της προτεινόμενης πράξης( πχ  έγκρισης 
από συμβούλια κλπ) .

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 05.1.1.01 ΕπΠα 06-2015 (02).xls 2Δ. Ωριμότητα 
[71275/4/20-01-2012]  Σελ. 15/18



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την καταβολή ιδίων 
πόρων από το δικαιούχο Δ.Α

05.1.1.01 - Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων

Διοικητική ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός 
δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

5 -Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
5.1 (5b) Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε 
καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών

5.1.1 - Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς κινδύνους

ΟΧΙ

Ε.2

ΝΑΙ

Εξετάζεται :
• Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων 
πράξεων 
• Η διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού 
(ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα 
προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Επιχειρησιακή ικανότητα 

Ε.3

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό 
εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 
καταβολή ίδιων πόρων.

Χρηματοοικονομική ικανότητα

ΝΑΙΕκπλήρωση κριτηρίου 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"" σε όλα τα κριτήρια, εκτός του κριτηρίου Ε.3 όπου γίνεται 
δεκτή και η τιμή  "Δεν Απαιτείται"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων
Συντελεστής 
Στάθμισης

Τιμή/Βαθμολογία
Συνολική 

Βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ημερομηνία Υπογραφές Επιτροπής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα 
οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

5 -Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων
5.1 (5b) Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, 
εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας 
συστήματα διαχείρισης καταστροφών

5.1.1 - Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με 
έμφαση στους φυσικούς κινδύνους

05.1.1.01 - Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών 
φαινομένων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Θεματικός Στόχος  5 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Επενδυτική Προτεραιότητα  
5.1

(5b)
Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την 
ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών

Δράση  05.1.1.02 Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων 



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

2.1

2.2  Αίτηση Χρηματοδότησης 
Προτεινόμενης Πράξης

Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι 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 

1.2

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1

1.1

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση2.3

Κριτήριο

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

Εξετάζεται αν 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 αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση

Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

5 -Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

5.1 (5b) Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα 
διαχείρισης καταστροφών

5.1.1 - Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς κινδύνους

05.1.1.02 Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων 

Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων για υποβολή της πρότασης όπου αυτό προβλέπεται 
από τη σχετική νομοθεσία.

Τιμή

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Κριτήριο

Τιμή

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επιλεξιμότητα Πράξης2

2.5

Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

2.10

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

2.8

Περίοδος Υλοποίησης

Η Πράξη εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ 
δράσεις της πρόσκλησης.

2.6

η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική 
πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 

στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης.

ΟΧΙ

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

2.9

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση2.4

2.3

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 

επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 

ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 

δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 
Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 

η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 

1η επιλεξιμότητα  

2.7
  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Κριτήριο

Τιμή

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αποφάσεις αρμοδίων ή/ και συλλογικών οργάνων για συνάφεια 
της πράξης με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δικαιούχου ή τον 
Εθνικό Σχεδιασμό, εφόσον προβλέπεται.

Πληρότητα Πράξης3
Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

3.1

Η δράση θα έχει συνάφεια με τον Περιφερειακό 
Σχεδιασμό για την προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή και τα σχέδια για την πρόληψη και 
διαχείριση των κινδύνων σε τοπικό επίπεδο σε 

εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ. 
Αφορά στα στοιχεία που ορίζονται αναλυτικά στα έντυπα Δ1 και 
Δ2, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
επιβάλλεται λόγω της φύσης της πράξης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια πληρότητας, η 
απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές 
Επιτροπής

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

2.11 Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για τη συνάφεια

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 05.1.1.02 ΕπΠα 06-2015 (02).xls 1. Πληρότητα Στοιχείων 
[71272/120-01-2012]  Σελ. 3/18



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

5.1.1 - Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς κινδύνους

05.1.1.02 Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων 

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

5 -Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
5.1 (5b) Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε 
καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της τεχνικής περιγραφής του 
φυσικού αντικειμένου στο ΤΔΠΠ για το σύνολο των υποέργων:
α) όσον αφορά τα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της 
προτεινόμενης πράξης σε αντιστοιχία με τα διακριτά παραδοτέα του 
έργου και τους δείκτες εκροών
β) τη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη).

ΔΡΑΣΗ

Α1

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Α2
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 

πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της 
πράξης και στα επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται 
αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
πλήρους και λειτουργικού φυσικού αντικειμένου  
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι 
εύλογη. 
Πιο συγκεκριμένα:
Β.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από 
κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την 
έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων 
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, 
και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης) τόσο τα μοναδιαία κόστη όσο και ο συνολικός 
προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
β.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως: πραγματικό κόστος από 
παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της 
πρότασης ή μη δεσμευτικές προσφορές (πχ  τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
γ) 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.

Α3
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

ολοκλήρωσης της πράξης 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος  εξετάζεται σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο 
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ)
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά 
με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της πράξης όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ.
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των 
κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την 
ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες 
που ορίζονται στον Ν. 4314/2014(άρθρο 28), ενώ για πράξεις για την 
υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 §4 του ιδίου Νόμου.
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Έχουν τηρηθεί/ προβλεφθεί οι 
αντίστοιχοι κανόνες 

ΝΑΙ

Δεν έχουν τηρηθεί/προβλεφθεί 
οι  αντίστοιχοι κανόνες 

ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 
(με σχετική τεκμηρίωση)

Δ.Α.

Είναι συμβατή ΝΑΙ

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

5 -Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
5.1 (5b) Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και 
αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών

5.1.1 - Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς κινδύνους

05.1.1.02 Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων 

Β.1

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

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν είναι συμβατή ΟΧΙ

Δεν ενέχει στοιχεία Κ.Ε Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΝΑΙ 

Δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΟΧΙ

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

Μη συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

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

Αειφόρος ανάπτυξη   

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

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.

Β.2

Εξετάζεται πώς 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. Ειδικά για το εν λόγω 
κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 

Β.4

Β.3

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς 
και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Ε.Π. της ΠΔΜ 2014-2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ 
πρωτ. οικ.145739/27-01-2015 ΚΥΑ

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι 
κανόνες ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:
1. στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 
αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ
2. στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων
3. στις μεταφορές
4. στις υπηρεσίες
5. στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
6. στην πληροφόρηση
• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Β.5
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΝΑΙ

Μη κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΟΧΙ

Υψηλή συμβολή: Πν >07 10 ΝΑΙ

Μέση συμβολή: 0,4 < Πν <07 8 ΝΑΙ

Χαμηλή συμβολή : Πν <0,4 6 ΝΑΙ

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

5 -Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
5.1 (5b) Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε 
καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών

5.1.1 - Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς κινδύνους

Κατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

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

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών 
τα πηλίκα Πνi συντίθενται με 

κατάλληλους συντελεστές 
στάθμισης: 

Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, 
β… οι συντελεστές στάθμισης. 

Στην περίπτωση αυτή η ΔΑ 
καθορίζει τους συντελεστές 

στάθμισης συνεκτιμώντας μία 

    Γ. Σκοπιμότητα Πράξης

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ 
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. 

05.1.1.02 Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων 

Γ.1

 Αποτελεσματικότητα πράξηςΓ.2

Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Ο δείκτης εκροών της πράξης δεν συμβάλλει στον δείκτη 
εκροών της πρόσκλησης  Πν=0 0 ΟΧΙ

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00 10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,75 ≤ και  < 1,00 8

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,50 ≤ και  < 0,75 5

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,50 0 ΟΧΙ

Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων

ΝΑΙ

Γ.3

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών, 
τα πηλίκα Πi συντίθενται με 
κατάλληλους συντελεστές 

στάθμισης, σύμφωνα με την 
πρόσκληση.

Αποδοτικότητα Πράξης 

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). 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

Εξετάζεται αν και με ποιο τρόπο κατά την 
ολοκλήρωση της πράξης εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητά της.  Πχ σε περίπτωση 
πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται 
συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών 
φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή 
να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 

Γ.4

ΝΑΙ

και την πρόσκληση : Πν= (δείκτης εκροής ν 
πράξης) / (δείκτης εκροής για την 
Πρόσκληση).

στάθμισης συνεκτιμώντας μία 
σειρά από παράγοντες όπως, το 
αν ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται 

στο πλαίσιο επίδοσης ή αν 
συμβάλλει στην στρατηγική 

έξυπνης εξειδίκευσης, 
προσδίδοντας στους δείκτες 

αυτούς υψηλότερο συντελεστή 
στάθμισης.
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Μη Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Μη Αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων

ΟΧΙ

Παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα της  
πράξης με άλλα έργα ΝΑΙ

Δεν παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με  
άλλα έργα ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

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

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 

Επιδιώκεται συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλους 

θεματικούς Στόχους του Ε.Π. 
και ειδικότερα στους  2, 6, 8

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που 
δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να 
επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων.  

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ.5

Γ.4
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Πολύ υψηλή ωριμότητα :
Εγκεκριμένοι όροι διακήρυξης 9

Υψηλή Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης)                                                                                                                                                               

8

Υπ
οέ

ργ
ο 

1

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.
 

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

5 -Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
5.1 (5b) Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και 
αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών

5.1.1 - Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς κινδύνους

05.1.1.02 Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων 

Περιγραφή κριτηρίου

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Περιγραφή κριτηρίου

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση τιμής μονάδας ή στην 
περίπτωση εξαγοράς γης υπάρχει συμβολαιογραφικό 
προσύμφωνο

6

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί ΚΥΑ

5

Αν η πράξη περιλαμβάνει υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "μελέτη/ έρευνα" για το 
οποίο υπάρχει εγκεκριμένος και πλήρης φάκελος έργου 
σύμφωνα με το Ν.3316/2005

4

Μη ώριμες πράξεις 0 ΟΧΙ

Υ
π

οέ
ργ

ο 
2

Ολοκληρωμένες διαδικασίες ή δεν απαιτούνται 
άλλες ενέργειες πέραν αυτών που εξετάζονται 

στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου,
10

 Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
αλλά δεν επηρεάζουν την έναρξη υλοποίησης της 
πράξης

6

 
Η αξιολόγηση της ωριμότητας της 
προτεινόμενης πράξης  διενεργείται ανά 
υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής 
ωριμότητας της πράξης προκύπτει από  τον 
σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους 
τιμών.
 
Ο συντελεστής στάθμισης για το υποέργο 
που συμβάλλει στο δείκτη εκροών της 
πράξης είναι 70%, ο βαθμός στάθμισης των 
υποστηρικτικών υποέργων (πχ. προμήθεια 
εξοπλισμού) αθροίζεται στο 30%.
Για την περίπτωση ύπαρξης ενός μόνο 
κυρίως υποέργου ο συντελεστής στάθμισης 
είναι 100%

Σημειώνεται ότι υποέργα που αφορούν σε 
προπαρασκευαστικές ενέργειες (π.χ. 
μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις) καθώς 
και υποέργων ΟΚΩ, Αρχαιολογίας κλπ δε 
λαμβάνονται υπόψη. 

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

7

Δ1

ΝΑΙ

Δ2

ως ανωτέρω

Μέση Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης) με 
μικρές ελλείψεις που δεν επηρρεάζουν την αξιολόγηση)

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

ΝΑΙ

Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
και επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση της 
πράξης

0 ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Δ = 

της προτεινόμενης πράξης( πχ  έγκρισης 
από συμβούλια κλπ) .

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Εφόσον μία πράξη λάβει τη τιμή ΝΑΙ και στα δύο κριτήρια . 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την καταβολή ιδίων 
πόρων από το δικαιούχο Δ.Α

Ε.3

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό 
εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 
καταβολή ίδιων πόρων.

Χρηματοοικονομική ικανότητα

ΟΧΙ

Ε.2

ΝΑΙ

Εξετάζεται :
• Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων 
πράξεων 
• Η διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού 
(ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα 
προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Επιχειρησιακή ικανότητα 

ΝΑΙΕκπλήρωση κριτηρίου 

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός 
δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

5 -Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
5.1 (5b) Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε 
καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών

5.1.1 - Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς κινδύνους

05.1.1.02 Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων 

Διοικητική ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"" σε όλα τα κριτήρια, εκτός του κριτηρίου Ε.3 όπου γίνεται 
δεκτή και η τιμή  "Δεν Απαιτείται"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων
Συντελεστής 
Στάθμισης

Τιμή/Βαθμολογία
Συνολική 

Βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ημερομηνία Υπογραφές Επιτροπής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα 
οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

5 -Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση 
κινδύνων
5.1 (5b) Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, 
εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας 
συστήματα διαχείρισης καταστροφών

5.1.1 - Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με 
έμφαση στους φυσικούς κινδύνους

05.1.1.02 Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πυρκαγιών και 
λοιπών κινδύνων 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Θεματικός Στόχος  6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική Προτεραιότητα  
6.1

(6b)

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της 
Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Δράση  06.1.1.01
Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της 
επάρκειας του νερού 



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

2.1

2.2  Αίτηση Χρηματοδότησης 
Προτεινόμενης Πράξης

Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι 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 

1.2

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1

1.1

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση2.3

Κριτήριο

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

Εξετάζεται αν 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 αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση

Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

6.1 (6b) Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την 
αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

6.1.1 - Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας 

06.1.1.01 Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού 

Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων για υποβολή της πρότασης όπου αυτό προβλέπεται 
από τη σχετική νομοθεσία.

Τιμή

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Κριτήριο

Τιμή

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επιλεξιμότητα Πράξης2

2.5

Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

2.10

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

2.8

Περίοδος Υλοποίησης

Η Πράξη εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ 
δράσεις της πρόσκλησης.

2.6

η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική 
πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 

στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης.

ΟΧΙ

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

2.9

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση2.4

2.3

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 

επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 

ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 

δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 
Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 

η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 

1η επιλεξιμότητα  

2.7
  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Κριτήριο

Τιμή

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αποφάσεις αρμοδίων ή/ και συλλογικών οργάνων για συνάφεια 
της πράξης με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δικαιούχου ή τον 
Εθνικό Σχεδιασμό, εφόσον προβλέπεται.

Πληρότητα Πράξης3
Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

3.1

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ. 
Αφορά στα στοιχεία που ορίζονται αναλυτικά στα έντυπα Δ1 και 
Δ2, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
επιβάλλεται λόγω της φύσης της πράξης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια πληρότητας, η 
απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές 
Επιτροπής

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

2.11 Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για τη συνάφεια
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

6.1.1 - Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας 

06.1.1.01 Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού 

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
6.1 (6b) Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης 
στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη 
για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της τεχνικής περιγραφής του 
φυσικού αντικειμένου στο ΤΔΠΠ για το σύνολο των υποέργων:
α) όσον αφορά τα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της 
προτεινόμενης πράξης σε αντιστοιχία με τα διακριτά παραδοτέα του 
έργου και τους δείκτες εκροών
β) τη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη).

ΔΡΑΣΗ

Α1

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Α2
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 

πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της 
πράξης και στα επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται 
αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
πλήρους και λειτουργικού φυσικού αντικειμένου  
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι 
εύλογη. 
Πιο συγκεκριμένα:
Β.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από 
κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την 
έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων 
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, 
και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης) τόσο τα μοναδιαία κόστη όσο και ο συνολικός 
προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
β.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως: πραγματικό κόστος από 
παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της 
πρότασης ή μη δεσμευτικές προσφορές (πχ  τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
γ) 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.

Α3
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

ολοκλήρωσης της πράξης 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος  εξετάζεται σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο 
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ)
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά 
με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της πράξης όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ.
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των 
κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την 
ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες 
που ορίζονται στον Ν. 4314/2014(άρθρο 28), ενώ για πράξεις για την 
υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 §4 του ιδίου Νόμου.

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 06.1.1.01 ΕπΠα 06-2015 (02).xls 2Α. Πληρότητα Πρότασης 
[71275/4/20-01-2012] Σελ. 5/18



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Έχουν τηρηθεί/ προβλεφθεί οι 
αντίστοιχοι κανόνες 

ΝΑΙ

Δεν έχουν τηρηθεί/προβλεφθεί 
οι  αντίστοιχοι κανόνες 

ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 
(με σχετική τεκμηρίωση)

Δ.Α.

Είναι συμβατή ΝΑΙ

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
6.1 (6b) Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του 
περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν 
λόγω απαιτήσεις
6.1.1 - Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας 

06.1.1.01 Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού 

Β.1

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

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν είναι συμβατή ΟΧΙ

Δεν ενέχει στοιχεία Κ.Ε Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΝΑΙ

Δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΟΧΙ

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

Μη συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

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

Αειφόρος ανάπτυξη   

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

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.

Β.2

Εξετάζεται πώς 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. Ειδικά για το εν λόγω 
κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 

Β.4

Β.3

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς 
και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Ε.Π. της ΠΔΜ 2014-2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ 
πρωτ. οικ.145739/27-01-2015 ΚΥΑ

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι 
κανόνες ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:
1. στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 
αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ
2. στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων
3. στις μεταφορές
4. στις υπηρεσίες
5. στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
6. στην πληροφόρηση
• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Β.5
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΝΑΙ

Μη κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΟΧΙ

Υψηλή συμβολή: Πν >07 10 ΝΑΙ

Μέση συμβολή: 0,4 < Πν <07 8 ΝΑΙ

Χαμηλή συμβολή : Πν <0,4 6 ΝΑΙ

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
6.1 (6b) Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον 
τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για 
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
6.1.1 - Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της 
Περιφέρειας 

Κατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

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

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών 
τα πηλίκα Πνi συντίθενται με 

κατάλληλους συντελεστές 
στάθμισης: 

Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, 
β… οι συντελεστές στάθμισης. 

Στην περίπτωση αυτή η ΔΑ 
καθορίζει τους συντελεστές 

στάθμισης συνεκτιμώντας μία 

    Γ. Σκοπιμότητα Πράξης

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ 
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. 

Προτεραιότητα θα δίνεται σε 
έργα που αναφέρονται στο 
Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών 

Απορροής της ΠΔΜ

06.1.1.01 Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού 

Γ.1

 Αποτελεσματικότητα πράξηςΓ.2

Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Ο δείκτης εκροών της πράξης δεν συμβάλλει στον δείκτη 
εκροών της πρόσκλησης  Πν=0 0 ΟΧΙ

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00 10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,75 ≤ και  < 1,00 8

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,50 ≤ και  < 0,75 5

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,50 0 ΟΧΙ

Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων

ΝΑΙ

Γ.3

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών, 
τα πηλίκα Πi συντίθενται με 
κατάλληλους συντελεστές 

στάθμισης, σύμφωνα με την 
πρόσκληση.

Αποδοτικότητα Πράξης 

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). 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

Εξετάζεται αν και με ποιο τρόπο κατά την 
ολοκλήρωση της πράξης εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητά της.  Πχ σε περίπτωση 
πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται 
συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών 
φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή 
να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 

Γ.4

ΝΑΙ

και την πρόσκληση : Πν= (δείκτης εκροής ν 
πράξης) / (δείκτης εκροής για την 
Πρόσκληση).

στάθμισης συνεκτιμώντας μία 
σειρά από παράγοντες όπως, το 
αν ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται 

στο πλαίσιο επίδοσης ή αν 
συμβάλλει στην στρατηγική 

έξυπνης εξειδίκευσης, 
προσδίδοντας στους δείκτες 

αυτούς υψηλότερο συντελεστή 
στάθμισης.
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Μη Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Μη Αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων

ΟΧΙ

Παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα της  
πράξης με άλλα έργα ΝΑΙ

Δεν παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με  
άλλα έργα ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

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

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 

Επιδιώκεται συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλους 

θεματικούς Στόχους του Ε.Π. 
και ειδικότερα στους  2,3, 5, 8

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που 
δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να 
επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων.  

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ.5

Γ.4
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Πολύ υψηλή ωριμότητα :
Εγκεκριμένοι όροι διακήρυξης 9

Υψηλή Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης)                                                                                                                                                               

8

Υπ
οέ

ργ
ο 

1

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.
 

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
6.1 (6b) Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του 
περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν 
λόγω απαιτήσεις
6.1.1 - Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας 

06.1.1.01 Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού 

Περιγραφή κριτηρίου

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Περιγραφή κριτηρίου

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση τιμής μονάδας ή στην 
περίπτωση εξαγοράς γης υπάρχει συμβολαιογραφικό 
προσύμφωνο

6

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί ΚΥΑ

5

Αν η πράξη περιλαμβάνει υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "μελέτη/ έρευνα" για το 
οποίο υπάρχει εγκεκριμένος και πλήρης φάκελος έργου 
σύμφωνα με το Ν.3316/2005

4

Μη ώριμες πράξεις 0 ΟΧΙ

Υ
π

οέ
ργ

ο 
2

Ολοκληρωμένες διαδικασίες ή δεν απαιτούνται 
άλλες ενέργειες πέραν αυτών που εξετάζονται 

στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου,
10

 Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
αλλά δεν επηρεάζουν την έναρξη υλοποίησης της 
πράξης

6

 
Η αξιολόγηση της ωριμότητας της 
προτεινόμενης πράξης  διενεργείται ανά 
υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής 
ωριμότητας της πράξης προκύπτει από  τον 
σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους 
τιμών.
 
Ο συντελεστής στάθμισης για το υποέργο 
που συμβάλλει στο δείκτη εκροών της 
πράξης είναι 70%, ο βαθμός στάθμισης των 
υποστηρικτικών υποέργων (πχ. προμήθεια 
εξοπλισμού) αθροίζεται στο 30%.
Για την περίπτωση ύπαρξης ενός μόνο 
κυρίως υποέργου ο συντελεστής στάθμισης 
είναι 100%

Σημειώνεται ότι υποέργα που αφορούν σε 
προπαρασκευαστικές ενέργειες (π.χ. 
μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις) καθώς 
και υποέργων ΟΚΩ, Αρχαιολογίας κλπ δε 
λαμβάνονται υπόψη. 

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

7

Δ1

ΝΑΙ

Δ2

ως ανωτέρω

Μέση Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης) με 
μικρές ελλείψεις που δεν επηρρεάζουν την αξιολόγηση)

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

ΝΑΙ

Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
και επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση της 
πράξης

0 ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Δ = 

της προτεινόμενης πράξης( πχ  έγκρισης 
από συμβούλια κλπ) .

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Εφόσον μία πράξη λάβει τη τιμή ΝΑΙ και στα δύο κριτήρια . 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την καταβολή ιδίων 
πόρων από το δικαιούχο Δ.Α

Ε.3

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό 
εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 
καταβολή ίδιων πόρων.

Χρηματοοικονομική ικανότητα

ΟΧΙ

Ε.2

ΝΑΙ

Εξετάζεται :
• Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων 
πράξεων 
• Η διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού 
(ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα 
προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Επιχειρησιακή ικανότητα 

ΝΑΙΕκπλήρωση κριτηρίου 

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός 
δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
6.1 (6b) Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον 
τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για 
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
6.1.1 - Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της 
Περιφέρειας 

06.1.1.01 Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού 

Διοικητική ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"" σε όλα τα κριτήρια, εκτός του κριτηρίου Ε.3 όπου γίνεται 
δεκτή και η τιμή  "Δεν Απαιτείται"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων
Συντελεστής 
Στάθμισης

Τιμή/Βαθμολογία
Συνολική 

Βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ημερομηνία Υπογραφές Επιτροπής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα 
οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων
6.1 (6b) Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για 
την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για 

6.1.1 - Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο 
διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας 

06.1.1.01 Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την 
εξασφάλιση της επάρκειας του νερού 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Θεματικός Στόχος  6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική Προτεραιότητα  
6.1

(6b)

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της 
Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Δράση  06.1.2.01 Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ)



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

2.1

2.2  Αίτηση Χρηματοδότησης 
Προτεινόμενης Πράξης

Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι 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 

1.2

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1

1.1

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση2.3

Κριτήριο

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

Εξετάζεται αν 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 αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση

Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

6.1 (6b) Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την 
αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
6.1.2 - Βελτίωση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της προστασίας των υδάτινων αποδεκτών της Περιφέρειας με έμφαση στους 
οικισμούς Γ' προτεραιότητας

06.1.2.01 Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ)

Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων για υποβολή της πρότασης όπου αυτό προβλέπεται 
από τη σχετική νομοθεσία.

Τιμή

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Κριτήριο

Τιμή

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επιλεξιμότητα Πράξης2

2.5

Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

2.10

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

2.8

Περίοδος Υλοποίησης

Η Πράξη εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ 
δράσεις της πρόσκλησης.

2.6

η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική 
πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 

στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης.

ΟΧΙ

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

2.9

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση2.4

2.3

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 

επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 

ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 

δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 
Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 

η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 

1η επιλεξιμότητα  

2.7
  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Κριτήριο

Τιμή

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αποφάσεις αρμοδίων ή/ και συλλογικών οργάνων για συνάφεια 
της πράξης με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δικαιούχου ή τον 
Εθνικό Σχεδιασμό, εφόσον προβλέπεται.

Πληρότητα Πράξης3
Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

3.1

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ. 
Αφορά στα στοιχεία που ορίζονται αναλυτικά στα έντυπα Δ1 και 
Δ2, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
επιβάλλεται λόγω της φύσης της πράξης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια πληρότητας, η 
απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές 
Επιτροπής

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

2.11 Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για τη συνάφεια
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

6.1.2 - Βελτίωση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της προστασίας των υδάτινων αποδεκτών της Περιφέρειας με έμφαση 
στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας

06.1.2.01 Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ)

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
6.1 (6b) Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης 
στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη 
για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της τεχνικής περιγραφής του 
φυσικού αντικειμένου στο ΤΔΠΠ για το σύνολο των υποέργων:
α) όσον αφορά τα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της 
προτεινόμενης πράξης σε αντιστοιχία με τα διακριτά παραδοτέα του 
έργου και τους δείκτες εκροών
β) τη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη).

ΔΡΑΣΗ

Α1

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Α2
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 

πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της 
πράξης και στα επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται 
αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
πλήρους και λειτουργικού φυσικού αντικειμένου  
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι 
εύλογη. 
Πιο συγκεκριμένα:
Β.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από 
κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την 
έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων 
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, 
και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης) τόσο τα μοναδιαία κόστη όσο και ο συνολικός 
προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
β.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως: πραγματικό κόστος από 
παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της 
πρότασης ή μη δεσμευτικές προσφορές (πχ  τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
γ) 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.

Α3
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

ολοκλήρωσης της πράξης 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος  εξετάζεται σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο 
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ)
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά 
με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της πράξης όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ.
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των 
κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την 
ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες 
που ορίζονται στον Ν. 4314/2014(άρθρο 28), ενώ για πράξεις για την 
υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 §4 του ιδίου Νόμου.
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 06.1.2.01 ΕπΠα 06-2015 (02).xls 2Α. Πληρότητα Πρότασης 
[71275/4/20-01-2012] Σελ. 6/18



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Έχουν τηρηθεί/ προβλεφθεί οι 
αντίστοιχοι κανόνες 

ΝΑΙ

Δεν έχουν τηρηθεί/προβλεφθεί 
οι  αντίστοιχοι κανόνες 

ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 
(με σχετική τεκμηρίωση)

Δ.Α.

Είναι συμβατή ΝΑΙ

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
6.1 (6b) Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του 
περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν 
λόγω απαιτήσεις
6.1.2 - Βελτίωση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της προστασίας των υδάτινων αποδεκτών της Περιφέρειας με έμφαση στους 
οικισμούς Γ' προτεραιότητας

06.1.2.01 Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ)

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

Β.1

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

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν είναι συμβατή ΟΧΙ

Δεν ενέχει στοιχεία Κ.Ε Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΝΑΙ

Δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΟΧΙ

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

Μη συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

Β.2

Εξετάζεται πώς 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. Ειδικά για το εν λόγω 
κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 

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

Αειφόρος ανάπτυξη   

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

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.

Β.4

Β.3

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς 
και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Ε.Π. της ΠΔΜ 2014-2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ 
πρωτ. οικ.145739/27-01-2015 ΚΥΑ

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι 
κανόνες ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:
1. στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 
αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ
2. στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων
3. στις μεταφορές
4. στις υπηρεσίες
5. στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
6. στην πληροφόρηση
• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β.5
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 06.1.2.01 ΕπΠα 06-2015 (02).xls 2Β. Ενσωμάτωση πολιτικών
[71275/4/20-01-2012]  Σελ. 9/18



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΝΑΙ

Μη κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΟΧΙ

Υψηλή συμβολή: Πν >07 10 ΝΑΙ

Μέση συμβολή: 0,4 < Πν <07 8 ΝΑΙ

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
6.1 (6b) Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον 
τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για 
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
6.1.2 - Βελτίωση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της προστασίας των υδάτινων αποδεκτών της Περιφέρειας 
με έμφαση στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας

Κατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης 

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών 
τα πηλίκα Πνi συντίθενται με 

κατάλληλους συντελεστές 

    Γ. Σκοπιμότητα Πράξης

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ 
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. 

Προτεραιότητα θα δίνεται σε 
έργα που αναφέρονται στο 
Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών 

Απορροής της Περιφέρειας και 
ειδικότερα σε έργα κατασκευής 
υποδομών διαχείρισης αστικών 

αποβλήτων (ΕΕΛ και 
αποχετευτικών δικτύων) στις 

περιοχές όπου αυτές εκκρεμούν 
προκειμένου να ικανοποιηθούν 

οι απαιτήσεις της Οδηγίας 
91/271 για τους Οικισμούς 

κατηγορίας Γ΄ καθώς επίσης και 
στην ολοκληρωμένη διαχείριση 

των ΕΕΛ.

06.1.2.01 Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ)

Γ.1 Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Χαμηλή συμβολή : Πν <0,4 6 ΝΑΙ

Ο δείκτης εκροών της πράξης δεν συμβάλλει στον δείκτη 
εκροών της πρόσκλησης  Πν=0 0 ΟΧΙ

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00 10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,75 ≤ και  < 1,00 8

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,50 ≤ και  < 0,75 5

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,50 0 ΟΧΙ

Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων

ΝΑΙ

Γ.3

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών, 
τα πηλίκα Πi συντίθενται με 
κατάλληλους συντελεστές 

στάθμισης, σύμφωνα με την 
πρόσκληση.

Αποδοτικότητα Πράξης 

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). 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

Εξετάζεται αν και με ποιο τρόπο κατά την 
ολοκλήρωση της πράξης εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητά της.  Πχ σε περίπτωση 
πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται 
συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών 
φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή 
να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 

Γ.4

ΝΑΙ

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

κατάλληλους συντελεστές 
στάθμισης: 

Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, 
β… οι συντελεστές στάθμισης. 

Στην περίπτωση αυτή η ΔΑ 
καθορίζει τους συντελεστές 

στάθμισης συνεκτιμώντας μία 
σειρά από παράγοντες όπως, το 
αν ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται 

στο πλαίσιο επίδοσης ή αν 
συμβάλλει στην στρατηγική 

έξυπνης εξειδίκευσης, 
προσδίδοντας στους δείκτες 

αυτούς υψηλότερο συντελεστή 
στάθμισης.

 Αποτελεσματικότητα πράξηςΓ.2
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Μη Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Μη Αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων

ΟΧΙ

Παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα της  
πράξης με άλλα έργα ΝΑΙ

Δεν παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με  
άλλα έργα ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

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

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 

Επιδιώκεται συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλους 

θεματικούς Στόχους του Ε.Π. 
και ειδικότερα στους  2,3, 5, 8

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που 
δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να 
επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων.  

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ.5

Γ.4
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Πολύ υψηλή ωριμότητα :
Εγκεκριμένοι όροι διακήρυξης 9

Υψηλή Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης)                                                                                                                                                               

8

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Υπ
οέ

ργ
ο 

1

6.1 (6b) Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του 
περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν 
λόγω απαιτήσεις
6.1.2 - Βελτίωση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της προστασίας των υδάτινων αποδεκτών της Περιφέρειας με έμφαση στους 
οικισμούς Γ' προτεραιότητας

06.1.2.01 Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ)

Περιγραφή κριτηρίου

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.
 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Περιγραφή κριτηρίου

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση τιμής μονάδας ή στην 
περίπτωση εξαγοράς γης υπάρχει συμβολαιογραφικό 
προσύμφωνο

6

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί ΚΥΑ

5

Αν η πράξη περιλαμβάνει υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "μελέτη/ έρευνα" για το 
οποίο υπάρχει εγκεκριμένος και πλήρης φάκελος έργου 
σύμφωνα με το Ν.3316/2005

4

Μη ώριμες πράξεις 0 ΟΧΙ

Υ
π

οέ
ργ

ο 
2

Ολοκληρωμένες διαδικασίες ή δεν απαιτούνται 
άλλες ενέργειες πέραν αυτών που εξετάζονται 

στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου,
10

 Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
αλλά δεν επηρεάζουν την έναρξη υλοποίησης της 
πράξης

6

7

Μέση Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης) με 
μικρές ελλείψεις που δεν επηρρεάζουν την αξιολόγηση)

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

ΝΑΙ

Δ2

ΝΑΙ

Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών

 
Η αξιολόγηση της ωριμότητας της 
προτεινόμενης πράξης  διενεργείται ανά 
υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής 
ωριμότητας της πράξης προκύπτει από  τον 
σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους 
τιμών.
 
Ο συντελεστής στάθμισης για το υποέργο 
που συμβάλλει στο δείκτη εκροών της 
πράξης είναι 70%, ο βαθμός στάθμισης των 
υποστηρικτικών υποέργων (πχ. προμήθεια 
εξοπλισμού) αθροίζεται στο 30%.
Για την περίπτωση ύπαρξης ενός μόνο 
κυρίως υποέργου ο συντελεστής στάθμισης 
είναι 100%

Σημειώνεται ότι υποέργα που αφορούν σε 
προπαρασκευαστικές ενέργειες (π.χ. 
μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις) καθώς 
και υποέργων ΟΚΩ, Αρχαιολογίας κλπ δε 
λαμβάνονται υπόψη. 

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

ως ανωτέρω

Δ1
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
και επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση της 
πράξης

0 ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Δ = 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

της προτεινόμενης πράξης( πχ  έγκρισης 
από συμβούλια κλπ) .

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Εφόσον μία πράξη λάβει τη τιμή ΝΑΙ και στα δύο κριτήρια . 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την καταβολή ιδίων 
πόρων από το δικαιούχο Δ.Α

Ε.3

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό 
εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 
καταβολή ίδιων πόρων.

Χρηματοοικονομική ικανότητα

ΟΧΙ

Ε.2

ΝΑΙ

Εξετάζεται :
• Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων 
πράξεων 
• Η διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού 
(ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα 
προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Επιχειρησιακή ικανότητα 

ΝΑΙΕκπλήρωση κριτηρίου 

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός 
δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
6.1 (6b) Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον 
τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για 
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
6.1.2 - Βελτίωση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της προστασίας των υδάτινων αποδεκτών της Περιφέρειας 
με έμφαση στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας

06.1.2.01 Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ)

Διοικητική ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"" σε όλα τα κριτήρια, εκτός του κριτηρίου Ε.3 όπου γίνεται 
δεκτή και η τιμή  "Δεν Απαιτείται"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων
Συντελεστής 
Στάθμισης

Τιμή/Βαθμολογία
Συνολική 

Βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ημερομηνία Υπογραφές Επιτροπής

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων
6.1 (6b) Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για 
την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για 
6.1.2 - Βελτίωση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της προστασίας των 
υδάτινων αποδεκτών της Περιφέρειας με έμφαση στους οικισμούς Γ' 
προτεραιότητας

06.1.2.01 Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά 
δίκτυα και ΕΕΛ)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα 
οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Θεματικός Στόχος  6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική Προτεραιότητα  
6.2

(6c)
Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Δράση  06.2.1.02 Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμόδιων  οργάνων για 
υποβολή της πρότασης όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική 
νομοθεσία.

Τιμή
Κριτήριο

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

6.2 (6c) Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

6.2.1 - Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη 

06.2.1.02 Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 Εξετάζεται αν 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 αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση

Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

1.1

1.2

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

2.3

2.2  Αίτηση Χρηματοδότησης 
Προτεινόμενης Πράξης

Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι 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 

2.1

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

Προϋπολογισμός Πράξης

Εξετάζεται αν ο π/υ της πράξης είναι μικρότερος ή ίσος των 5 
εκ. Ευρώ (άρθρο 3(1)(e) του Καν( ΕΤΠΑ) ΕΕ 1301/2013), το 

όριο αυτό αυξάνεται σε 10 εκ. Ευρώ σε περίπτωση έργων 
υποδομής που θεωρούνται παγκόσμια πολιτιστική ή φυσική 

κληρονομιά (UNESCO)

  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 

επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 

ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 

δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 
Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 

η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 

1η επιλεξιμότητα  

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.10

2.4

2.3

Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου

η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική 
πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 

στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης.

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

2.9

Η Πράξη εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ 
δράσεις της πρόσκλησης.

2.6

2.7

2.8

Επιλεξιμότητα Πράξης2

2.5

Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.12 Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για τη συνάφεια

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές 
Επιτροπής

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ. 
Αφορά στα στοιχεία που ορίζονται αναλυτικά στα έντυπα Δ1 και 
Δ2, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
επιβάλλεται λόγω της φύσης της πράξης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια πληρότητας, η 
απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΧΙ

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

2.11 Περίοδος Υλοποίησης

Αποφάσεις αρμοδίων ή/ και συλλογικών οργάνων για συνάφεια 
της πράξης με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δικαιούχου ή τον 
Εθνικό Σχεδιασμό, εφόσον προβλέπεται.

Πληρότητα Πράξης3
Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

3.1
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

6.2 (6c) Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της τεχνικής περιγραφής του 
φυσικού αντικειμένου στο ΤΔΠΠ για το σύνολο των υποέργων:
α) όσον αφορά τα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της 
προτεινόμενης πράξης σε αντιστοιχία με τα διακριτά παραδοτέα του 
έργου και τους δείκτες εκροών
β) τη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη).

Α1

ΔΡΑΣΗ

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

6.2.1 - Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη 

06.2.1.02 Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Α3
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

ολοκλήρωσης της πράξης 

Εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της 
πράξης και στα επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται 
αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
πλήρους και λειτουργικού φυσικού αντικειμένου  
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι 
εύλογη. 
Πιο συγκεκριμένα:
Β.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από 
κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την 
έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων 
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, 
και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης) τόσο τα μοναδιαία κόστη όσο και ο συνολικός 
προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
β.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως: πραγματικό κόστος από 
παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της 
πρότασης ή μη δεσμευτικές προσφορές (πχ  τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
γ) 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.

Α2
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 

πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος  εξετάζεται σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο 
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ)
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά 
με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της πράξης όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ.
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των 
κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την 
ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες 
που ορίζονται στον Ν. 4314/2014(άρθρο 28), ενώ για πράξεις για την 
υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 §4 του ιδίου Νόμου.
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Έχουν τηρηθεί/ προβλεφθεί οι 
αντίστοιχοι κανόνες 

ΝΑΙ

Δεν έχουν τηρηθεί/προβλεφθεί 
οι  αντίστοιχοι κανόνες 

ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 
(με σχετική τεκμηρίωση)

Δ.Α.

Είναι συμβατή ΝΑΙ

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

Β.1

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

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

6.2 (6c) Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

6.2.1 - Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη 

06.2.1.02 Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν είναι συμβατή ΟΧΙ

Δεν ενέχει στοιχεία Κ.Ε Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΝΑΙ

Δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΟΧΙ

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

Μη συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

Β.4

Β.3

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς 
και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Ε.Π. της ΠΔΜ 2014-2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ 
πρωτ. οικ.145739/27-01-2015 ΚΥΑ

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης

Β.2

Εξετάζεται πώς 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. Ειδικά για το εν λόγω 
κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 

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

Αειφόρος ανάπτυξη   

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

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.

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι 
κανόνες ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:
1. στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 
αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ
2. στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων
3. στις μεταφορές
4. στις υπηρεσίες
5. στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
6. στην πληροφόρηση
• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Β.5
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΝΑΙ

Μη κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΟΧΙ

Υψηλή συμβολή: Πν >07 10 ΝΑΙ

Μέση συμβολή: 0,4 < Πν <07 8 ΝΑΙ

Χαμηλή συμβολή : Πν <0,4 6 ΝΑΙ

    Γ. Σκοπιμότητα ΠράξηςΚατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

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

06.2.1.02 Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης

Γ.1

 Αποτελεσματικότητα πράξης

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών 
τα πηλίκα Πνi συντίθενται με 

κατάλληλους συντελεστές 
στάθμισης: 

Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, 
β… οι συντελεστές στάθμισης. 

Στην περίπτωση αυτή η ΔΑ 
καθορίζει τους συντελεστές 

στάθμισης συνεκτιμώντας μία 

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

6.2 (6c) Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

6.2.1 - Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεση με την 
τουριστική ανάπτυξη 

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ 
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. 

Προτεραιότητα θα δίνεται σε 
πράξης που 

συμπεριλαμβάνονται στην 
Εθνική Στρατηγική για τον 
πολιτισμό και τον τουρισμό, 

καθώς επίσης και σε 
διατυπωμένες εθνικές ή 

περιφερειακές στρατηγικές όπως 
της Έξυπνης Εξειδίκευσης , των 

ΤΠΕ, της Απασχόλησης

Γ.2

Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Ο δείκτης εκροών της πράξης δεν συμβάλλει στον δείκτη 
εκροών της πρόσκλησης  Πν=0 0 ΟΧΙ

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00 10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,75 ≤ και  < 1,00 8

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,50 ≤ και  < 0,75 5

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,50 0 ΟΧΙ

Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων

ΝΑΙ

και την πρόσκληση : Πν= (δείκτης εκροής ν 
πράξης) / (δείκτης εκροής για την 
Πρόσκληση).

στάθμισης συνεκτιμώντας μία 
σειρά από παράγοντες όπως, το 
αν ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται 

στο πλαίσιο επίδοσης ή αν 
συμβάλλει στην στρατηγική 

έξυπνης εξειδίκευσης, 
προσδίδοντας στους δείκτες 

αυτούς υψηλότερο συντελεστή 
στάθμισης.

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

Εξετάζεται αν και με ποιο τρόπο κατά την 
ολοκλήρωση της πράξης εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητά της.  Πχ σε περίπτωση 
πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται 
συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών 
φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή 
να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 

Γ.4

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). 

Γ.3

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών, 
τα πηλίκα Πi συντίθενται με 
κατάλληλους συντελεστές 

στάθμισης, σύμφωνα με την 
πρόσκληση.

Αποδοτικότητα Πράξης 

ΝΑΙ
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Μη Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Μη Αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων

ΟΧΙ

Παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα της  
πράξης με άλλα έργα ΝΑΙ

Δεν παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με  
άλλα έργα ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που 
δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να 
επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων.  

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

Επιδιώκεται συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλους 

θεματικούς Στόχους του Ε.Π. 
και ειδικότερα στους  2,3, 5, 7, 

8

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις 

Γ.5

Γ.4
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Πολύ υψηλή ωριμότητα :
Εγκεκριμένοι όροι διακήρυξης 9

Υψηλή Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης) ή 
ώριμο για έκδοση απόφασης έγκρισης εκτέλεσης 
εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία                                                                                                                                                              

8

6.2 (6c) Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

6.2.1 - Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη 

06.2.1.02 Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης

Περιγραφή κριτηρίου

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Υπ
οέ

ργ
ο 

1

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.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση τιμής μονάδας ή στην 
περίπτωση εξαγοράς γης υπάρχει συμβολαιογραφικό 
προσύμφωνο

6

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί ΚΥΑ

5

Αν η πράξη περιλαμβάνει υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "μελέτη/ έρευνα" για το 
οποίο υπάρχει εγκεκριμένος και πλήρης φάκελος έργου 
σύμφωνα με το Ν.3316/2005

4

Μη ώριμες πράξεις 0 ΟΧΙ

Υ
π

οέ
ργ

ο 
2

Ολοκληρωμένες διαδικασίες ή δεν απαιτούνται 
άλλες ενέργειες πέραν αυτών που εξετάζονται 

στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου,
10

 Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
αλλά δεν επηρεάζουν την έναρξη υλοποίησης της 
πράξης

6
Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

Δ1

ΝΑΙ

Δ2

ως ανωτέρω

ΝΑΙ7

Μέση Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης) ή 
ώριμο για έκδοση απόφασης έγκρισης εκτέλεσης 
εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία  με μικρές 
ελλείψεις που δεν επηρρεάζουν την αξιολόγηση

την έναρξη της υλοποίησής της.
 
Η αξιολόγηση της ωριμότητας της 
προτεινόμενης πράξης  διενεργείται ανά 
υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής 
ωριμότητας της πράξης προκύπτει από  τον 
σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους 
τιμών.
 
Ο συντελεστής στάθμισης για το υποέργο 
που συμβάλλει στο δείκτη εκροών της 
πράξης είναι 70%, ο βαθμός στάθμισης των 
υποστηρικτικών υποέργων (πχ. προμήθεια 
εξοπλισμού) αθροίζεται στο 30%.
Για την περίπτωση ύπαρξης ενός μόνο 
κυρίως υποέργου ο συντελεστής στάθμισης 
είναι 100%

Σημειώνεται ότι υποέργα που αφορούν σε 
προπαρασκευαστικές ενέργειες (π.χ. 
μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις) καθώς 
και υποέργων ΟΚΩ, Αρχαιολογίας κλπ δε 
λαμβάνονται υπόψη. 

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου 
συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται 
στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης( πχ  έγκρισης 
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
και επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση της 
πράξης

0 ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Δ = 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Εφόσον μία πράξη λάβει τη τιμή ΝΑΙ και στα δύο κριτήρια . 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

της προτεινόμενης πράξης( πχ  έγκρισης 
από συμβούλια κλπ) .

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 06.2.1.02 ΕπΠα 06-2015 (02).xls 2Δ. Ωριμότητα 
[71275/4/20-01-2012]  Σελ. 15/18



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την καταβολή ιδίων 
πόρων από το δικαιούχο Δ.Α

06.2.1.02 Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης

Διοικητική ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός 
δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

6.2 (6c) Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

6.2.1 - Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεση με την 
τουριστική ανάπτυξη 

ΟΧΙ

Ε.2

ΝΑΙ

Εξετάζεται :
• Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων 
πράξεων 
• Η διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού 
(ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα 
προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Επιχειρησιακή ικανότητα 

Ε.3

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό 
εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 
καταβολή ίδιων πόρων.

Χρηματοοικονομική ικανότητα

ΝΑΙΕκπλήρωση κριτηρίου 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"" σε όλα τα κριτήρια, εκτός του κριτηρίου Ε.3 όπου γίνεται 
δεκτή και η τιμή  "Δεν Απαιτείται"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων
Συντελεστής 
Στάθμισης

Τιμή/Βαθμολογία
Συνολική 

Βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ημερομηνία Υπογραφές Επιτροπής

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα 
οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων

6.2 (6c) Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς

6.2.1 - Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς και σύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη 

06.2.1.02 Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους 
δικτύωσης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Θεματικός Στόχος  6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική Προτεραιότητα  
6.3

(6d)

Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγής των 
υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» 
υποδομών

Δράση  06.3.1.02
Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων για υποβολή της πρότασης όπου αυτό προβλέπεται 
από τη σχετική νομοθεσία.

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

6.3 (6d) Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγής των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου 
NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών

6.3.1 - Βελτίωση της διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας 

06.3.1.02 Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000

Τιμή
Κριτήριο

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 Εξετάζεται αν 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 αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση

1.1

1.2

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

2.3

Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

2.2  Αίτηση Χρηματοδότησης 
Προτεινόμενης Πράξης

Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι 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 

2.1

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 

επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 

ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 

δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 
Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 

η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 

1η επιλεξιμότητα  

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.9

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.4

2.3

Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου

η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική 
πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 

στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης.

ΟΧΙ

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

2.10

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

2.8

Περίοδος Υλοποίησης

Η Πράξη εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ 
δράσεις της πρόσκλησης.

2.6

2.7

Επιλεξιμότητα Πράξης2

2.5

Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.11 Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για τη συνάφεια

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές 
Επιτροπής

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ. 
Αφορά στα στοιχεία που ορίζονται αναλυτικά στα έντυπα Δ1 και 
Δ2, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
επιβάλλεται λόγω της φύσης της πράξης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια πληρότητας, η 
απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αποφάσεις αρμοδίων ή/ και συλλογικών οργάνων για συνάφεια 
της πράξης με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δικαιούχου ή τον 
Εθνικό Σχεδιασμό, εφόσον προβλέπεται.

Πληρότητα Πράξης3
Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

3.1
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
6.3 (6d) Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγής των υπηρεσιών των 
οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της τεχνικής περιγραφής του 
φυσικού αντικειμένου στο ΤΔΠΠ για το σύνολο των υποέργων:
α) όσον αφορά τα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της 
προτεινόμενης πράξης σε αντιστοιχία με τα διακριτά παραδοτέα του 
έργου και τους δείκτες εκροών
β) τη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη).

Α1

ΔΡΑΣΗ

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

6.3.1 - Βελτίωση της διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας 

06.3.1.02 Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 
2000

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Α3
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

ολοκλήρωσης της πράξης 

Εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της 
πράξης και στα επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται 
αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
πλήρους και λειτουργικού φυσικού αντικειμένου  
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι 
εύλογη. 
Πιο συγκεκριμένα:
Β.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από 
κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την 
έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων 
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, 
και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης) τόσο τα μοναδιαία κόστη όσο και ο συνολικός 
προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
β.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως: πραγματικό κόστος από 
παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της 
πρότασης ή μη δεσμευτικές προσφορές (πχ  τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
γ) 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.

Α2
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 

πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος  εξετάζεται σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο 
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ)
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά 
με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της πράξης όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ.
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των 
κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την 
ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες 
που ορίζονται στον Ν. 4314/2014(άρθρο 28), ενώ για πράξεις για την 
υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 §4 του ιδίου Νόμου.
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Έχουν τηρηθεί/ προβλεφθεί οι 
αντίστοιχοι κανόνες 

ΝΑΙ

Δεν έχουν τηρηθεί/προβλεφθεί 
οι  αντίστοιχοι κανόνες 

ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 
(με σχετική τεκμηρίωση)

Δ.Α.

Είναι συμβατή ΝΑΙ

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

Β.1

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

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
6.3 (6d) Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγής των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και 
του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών

6.3.1 - Βελτίωση της διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας 

06.3.1.02 Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν είναι συμβατή ΟΧΙ

Δεν ενέχει στοιχεία Κ.Ε Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΝΑΙ

Δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΟΧΙ

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

Μη συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

Β.4

Β.3

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς 
και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Ε.Π. της ΠΔΜ 2014-2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ 
πρωτ. οικ.145739/27-01-2015 ΚΥΑ

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης

Β.2

Εξετάζεται πώς 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. Ειδικά για το εν λόγω 
κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 

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

Αειφόρος ανάπτυξη   

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

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.

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι 
κανόνες ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:
1. στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 
αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ
2. στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων
3. στις μεταφορές
4. στις υπηρεσίες
5. στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
6. στην πληροφόρηση
• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Β.5
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΝΑΙ

Μη κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΟΧΙ

Υψηλή συμβολή: Πν >07 10 ΝΑΙ

Μέση συμβολή: 0,4 < Πν <07 8 ΝΑΙ

Χαμηλή συμβολή : Πν <0,4 6 ΝΑΙ

    Γ. Σκοπιμότητα ΠράξηςΚατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

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

06.3.1.02 Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των τόπων NATURA 2000

Γ.1

 Αποτελεσματικότητα πράξης

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών 
τα πηλίκα Πνi συντίθενται με 

κατάλληλους συντελεστές 
στάθμισης: 

Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, 
β… οι συντελεστές στάθμισης. 

Στην περίπτωση αυτή η ΔΑ 
καθορίζει τους συντελεστές 

στάθμισης συνεκτιμώντας μία 

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
6.3 (6d) Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγής των υπηρεσιών των 
οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών

6.3.1 - Βελτίωση της διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας 

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ 
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. 

Η πράξη σε περιοχές του 
δικτύου NATURA 2000 θα 
πρέπει να είναι εντός του 

«Πλαισίου Δράσεων 
Προτεραιότητας για το δίκτυο 

NATURA 2000 για την 
Προγραμματική Περίοδο 2014-

2020» του ΥΠΕΚΑ.

Γ.2

Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Ο δείκτης εκροών της πράξης δεν συμβάλλει στον δείκτη 
εκροών της πρόσκλησης  Πν=0 0 ΟΧΙ

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00 10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,75 ≤ και  < 1,00 8

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,50 ≤ και  < 0,75 5

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,50 0 ΟΧΙ

Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων

ΝΑΙ

και την πρόσκληση : Πν= (δείκτης εκροής ν 
πράξης) / (δείκτης εκροής για την 
Πρόσκληση).

στάθμισης συνεκτιμώντας μία 
σειρά από παράγοντες όπως, το 
αν ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται 

στο πλαίσιο επίδοσης ή αν 
συμβάλλει στην στρατηγική 

έξυπνης εξειδίκευσης, 
προσδίδοντας στους δείκτες 

αυτούς υψηλότερο συντελεστή 
στάθμισης.

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

Εξετάζεται αν και με ποιο τρόπο κατά την 
ολοκλήρωση της πράξης εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητά της.  Πχ σε περίπτωση 
πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται 
συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών 
φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή 
να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 

Γ.4

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). 

Γ.3

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών, 
τα πηλίκα Πi συντίθενται με 
κατάλληλους συντελεστές 

στάθμισης, σύμφωνα με την 
πρόσκληση.

Αποδοτικότητα Πράξης 

ΝΑΙ
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Μη Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Μη Αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων

ΟΧΙ

Παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα της  
πράξης με άλλα έργα ΝΑΙ

Δεν παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με  
άλλα έργα ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που 
δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να 
επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων.  

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

Επιδιώκεται συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλους 

θεματικούς Στόχους του Ε.Π. 
και ειδικότερα στους  2,3, 5, 7, 

8

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις 

Γ.5

Γ.4
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Πολύ υψηλή ωριμότητα :
Εγκεκριμένοι όροι διακήρυξης 9

Υψηλή Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης)                                                                                                                                                               

8

6.3 (6d) Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγής των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και 
του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών

6.3.1 - Βελτίωση της διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας 

06.3.1.02 Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000

Περιγραφή κριτηρίου

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Υπ
οέ

ργ
ο 

1

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.
 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση τιμής μονάδας ή στην 
περίπτωση εξαγοράς γης υπάρχει συμβολαιογραφικό 
προσύμφωνο

6

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί ΚΥΑ

5

Αν η πράξη περιλαμβάνει υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "μελέτη/ έρευνα" για το 
οποίο υπάρχει εγκεκριμένος και πλήρης φάκελος έργου 
σύμφωνα με το Ν.3316/2005

4

Μη ώριμες πράξεις 0 ΟΧΙ

Υ
π

οέ
ργ

ο 
2

Ολοκληρωμένες διαδικασίες ή δεν απαιτούνται 
άλλες ενέργειες πέραν αυτών που εξετάζονται 

στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου,
10

 Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
αλλά δεν επηρεάζουν την έναρξη υλοποίησης της 
πράξης

6
Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

Δ1

ΝΑΙ

Δ2

ως ανωτέρω

ΝΑΙ7

Μέση Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης) με 
μικρές ελλείψεις που δεν επηρρεάζουν την αξιολόγηση)

 
Η αξιολόγηση της ωριμότητας της 
προτεινόμενης πράξης  διενεργείται ανά 
υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής 
ωριμότητας της πράξης προκύπτει από  τον 
σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους 
τιμών.
 
Ο συντελεστής στάθμισης για το υποέργο 
που συμβάλλει στο δείκτη εκροών της 
πράξης είναι 70%, ο βαθμός στάθμισης των 
υποστηρικτικών υποέργων (πχ. προμήθεια 
εξοπλισμού) αθροίζεται στο 30%.
Για την περίπτωση ύπαρξης ενός μόνο 
κυρίως υποέργου ο συντελεστής στάθμισης 
είναι 100%

Σημειώνεται ότι υποέργα που αφορούν σε 
προπαρασκευαστικές ενέργειες (π.χ. 
μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις) καθώς 
και υποέργων ΟΚΩ, Αρχαιολογίας κλπ δε 
λαμβάνονται υπόψη. 

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου 
συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται 
στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης( πχ  έγκρισης 
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
και επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση της 
πράξης

0 ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Δ = 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Εφόσον μία πράξη λάβει τη τιμή ΝΑΙ και στα δύο κριτήρια . 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

της προτεινόμενης πράξης( πχ  έγκρισης 
από συμβούλια κλπ) .
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την καταβολή ιδίων 
πόρων από το δικαιούχο Δ.Α

06.3.1.02 Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των τόπων NATURA 2000

Διοικητική ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός 
δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
6.3 (6d) Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγής των υπηρεσιών των 
οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών

6.3.1 - Βελτίωση της διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας 

ΟΧΙ

Ε.2

ΝΑΙ

Εξετάζεται :
• Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων 
πράξεων 
• Η διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού 
(ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα 
προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Επιχειρησιακή ικανότητα 

Ε.3

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό 
εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 
καταβολή ίδιων πόρων.

Χρηματοοικονομική ικανότητα

ΝΑΙΕκπλήρωση κριτηρίου 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"" σε όλα τα κριτήρια, εκτός του κριτηρίου Ε.3 όπου γίνεται 
δεκτή και η τιμή  "Δεν Απαιτείται"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 06.3.1.02 ΕπΠα 06-2015 (02).xls 2Ε. ΔΕΧ ικανότητα  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων
Συντελεστής 
Στάθμισης

Τιμή/Βαθμολογία
Συνολική 

Βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ημερομηνία Υπογραφές Επιτροπής

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα 
οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

6 -Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων
6.3 (6d) Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και 
προαγωγής των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 
2000 και των «πράσινων» υποδομών

6.3.1 - Βελτίωση της διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης των 
προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας 

06.3.1.02 Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της 
βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 06.3.1.02 ΕπΠα 06-2015 (02).xls 2. ΦΑΠ
[71275/4/20-01-2012]  Σελ. 18/18



Θεματικός Στόχος  7
Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές 
δικτύων

Επενδυτική Προτεραιότητα  
7.1

(7a)
Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο 
δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Δράση  07.1.1.01
Έργα ολοκλήρωσης καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού (Νίκη Φλώρινας - Κοζάνη - όρια Ν. 
Λάρισας)



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων για υποβολή της πρότασης όπου αυτό προβλέπεται 
από τη σχετική νομοθεσία.

7 -Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

7.1 (7α) Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

7.1.1 -Βελτίωση των μεταφορικών υποδομών που συνδέουν την Περιφέρεια με το ΔΕΔ-Μ

07.1.1.01 Έργα ολοκλήρωσης καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού (Νίκη Φλώρινας - Κοζάνη - όρια Ν. Λάρισας)

Τιμή
Κριτήριο

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 Εξετάζεται αν 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 αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση

1.1

1.2

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

2.3

Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

2.2  Αίτηση Χρηματοδότησης 
Προτεινόμενης Πράξης

Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι 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 

2.1

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 

επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 

ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 

δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 
Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 

η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 

1η επιλεξιμότητα  

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.9

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.4

2.3

Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου

η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική 
πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 

στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης.

ΟΧΙ

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

2.10

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

2.8

Περίοδος Υλοποίησης

Η Πράξη εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ 
δράσεις της πρόσκλησης.

2.6

2.7

Επιλεξιμότητα Πράξης2

2.5

Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.11 Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για τη συνάφεια

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές 
Επιτροπής

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ. 
Αφορά στα στοιχεία που ορίζονται αναλυτικά στα έντυπα Δ1 και 
Δ2, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
επιβάλλεται λόγω της φύσης της πράξης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια πληρότητας, η 
απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αποφάσεις αρμοδίων ή/ και συλλογικών οργάνων για συνάφεια 
της πράξης με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δικαιούχου ή τον 
Εθνικό Σχεδιασμό, εφόσον προβλέπεται.

Πληρότητα Πράξης3
Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

3.1
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

7 -Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

7.1 (7α) Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της τεχνικής περιγραφής του 
φυσικού αντικειμένου στο ΤΔΠΠ για το σύνολο των υποέργων:
α) όσον αφορά τα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της 
προτεινόμενης πράξης σε αντιστοιχία με τα διακριτά παραδοτέα του 
έργου και τους δείκτες εκροών
β) τη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη).

Α1

ΔΡΑΣΗ

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

7.1.1 -Βελτίωση των μεταφορικών υποδομών που συνδέουν την Περιφέρεια με το ΔΕΔ-Μ

07.1.1.01 Έργα ολοκλήρωσης καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού (Νίκη Φλώρινας - Κοζάνη - όρια Ν. Λάρισας)

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Α3
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

ολοκλήρωσης της πράξης 

Εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της 
πράξης και στα επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται 
αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
πλήρους και λειτουργικού φυσικού αντικειμένου  
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι 
εύλογη. 
Πιο συγκεκριμένα:
Β.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από 
κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την 
έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων 
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, 
και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης) τόσο τα μοναδιαία κόστη όσο και ο συνολικός 
προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
β.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως: πραγματικό κόστος από 
παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της 
πρότασης ή μη δεσμευτικές προσφορές (πχ  τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
γ) 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.

Α2
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 

πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος  εξετάζεται σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο 
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ)
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά 
με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της πράξης όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ.
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των 
κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την 
ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες 
που ορίζονται στον Ν. 4314/2014(άρθρο 28), ενώ για πράξεις για την 
υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 §4 του ιδίου Νόμου.
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Έχουν τηρηθεί/ προβλεφθεί οι 
αντίστοιχοι κανόνες 

ΝΑΙ

Δεν έχουν τηρηθεί/προβλεφθεί 
οι  αντίστοιχοι κανόνες 

ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 
(με σχετική τεκμηρίωση)

Δ.Α.

Είναι συμβατή ΝΑΙ

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

Β.1

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

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

7 -Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

7.1 (7α) Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

7.1.1 -Βελτίωση των μεταφορικών υποδομών που συνδέουν την Περιφέρεια με το ΔΕΔ-Μ

07.1.1.01 Έργα ολοκλήρωσης καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού (Νίκη Φλώρινας - Κοζάνη - όρια Ν. Λάρισας)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν είναι συμβατή ΟΧΙ

Δεν ενέχει στοιχεία Κ.Ε Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΝΑΙ

Δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΟΧΙ

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

Μη συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

Β.4

Β.3

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς 
και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Ε.Π. της ΠΔΜ 2014-2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ 
πρωτ. οικ.145739/27-01-2015 ΚΥΑ

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης

Β.2

Εξετάζεται πώς 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. Ειδικά για το εν λόγω 
κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 

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

Αειφόρος ανάπτυξη   

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

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.

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι 
κανόνες ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:
1. στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 
αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ
2. στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων
3. στις μεταφορές
4. στις υπηρεσίες
5. στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
6. στην πληροφόρηση
• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Β.5
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΝΑΙ

Μη κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΟΧΙ

Υψηλή συμβολή: Πν >07 10 ΝΑΙ

Μέση συμβολή: 0,4 < Πν <07 8 ΝΑΙ

Χαμηλή συμβολή : Πν <0,4 6 ΝΑΙ

    Γ. Σκοπιμότητα ΠράξηςΚατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

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

07.1.1.01 Έργα ολοκλήρωσης καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού (Νίκη Φλώρινας - Κοζάνη - όρια Ν. Λάρισας)

Γ.1

 Αποτελεσματικότητα πράξης

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών 
τα πηλίκα Πνi συντίθενται με 

κατάλληλους συντελεστές 
στάθμισης: 

Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, 
β… οι συντελεστές στάθμισης. 

Στην περίπτωση αυτή η ΔΑ 
καθορίζει τους συντελεστές 

στάθμισης συνεκτιμώντας μία 

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

7 -Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

7.1 (7α) Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

7.1.1 -Βελτίωση των μεταφορικών υποδομών που συνδέουν την Περιφέρεια με το ΔΕΔ-Μ

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ 
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. 

Οι δράσεις θα πρέπει να είναι 
εναρμονισμένες με το 

Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων 
μεταφορών  (ΣΠΕΜ) που 
καθορίζει τη στρατηγική 

ανάπτυξης των μεταφορών της 
χώρας για την περίοδο 2014-

2025 και καλύπτει όλα τα μέσα 
μεταφορών για όλες τις 
περιφέρειες  της χώρας.

Γ.2

Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Ο δείκτης εκροών της πράξης δεν συμβάλλει στον δείκτη 
εκροών της πρόσκλησης  Πν=0 0 ΟΧΙ

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00 10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,75 ≤ και  < 1,00 8

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,50 ≤ και  < 0,75 5

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,50 0 ΟΧΙ

Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων

ΝΑΙ

και την πρόσκληση : Πν= (δείκτης εκροής ν 
πράξης) / (δείκτης εκροής για την 
Πρόσκληση).

στάθμισης συνεκτιμώντας μία 
σειρά από παράγοντες όπως, το 
αν ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται 

στο πλαίσιο επίδοσης ή αν 
συμβάλλει στην στρατηγική 

έξυπνης εξειδίκευσης, 
προσδίδοντας στους δείκτες 

αυτούς υψηλότερο συντελεστή 
στάθμισης.

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

Εξετάζεται αν και με ποιο τρόπο κατά την 
ολοκλήρωση της πράξης εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητά της.  Πχ σε περίπτωση 
πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται 
συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών 
φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή 
να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 

Γ.4

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). 

Γ.3

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών, 
τα πηλίκα Πi συντίθενται με 
κατάλληλους συντελεστές 

στάθμισης, σύμφωνα με την 
πρόσκληση.

Αποδοτικότητα Πράξης 

ΝΑΙ
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Μη Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Μη Αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων

ΟΧΙ

Παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα της  
πράξης με άλλα έργα ΝΑΙ

Δεν παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με  
άλλα έργα ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που 
δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να 
επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων.  

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

Επιδιώκεται συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλους 

θεματικούς Στόχους του Ε.Π. 
και ειδικότερα στους  2, 3, 6, 8

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις 

Γ.5

Γ.4
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Πολύ υψηλή ωριμότητα :
Εγκεκριμένοι όροι διακήρυξης 9

Υψηλή Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης)                                                                                                                                                               

8

7.1 (7α) Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

7.1.1 -Βελτίωση των μεταφορικών υποδομών που συνδέουν την Περιφέρεια με το ΔΕΔ-Μ

07.1.1.01 Έργα ολοκλήρωσης καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού (Νίκη Φλώρινας - Κοζάνη - όρια Ν. Λάρισας)

Περιγραφή κριτηρίου

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

7 -Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

Υπ
οέ

ργ
ο 

1

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.
 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση τιμής μονάδας ή στην 
περίπτωση εξαγοράς γης υπάρχει συμβολαιογραφικό 
προσύμφωνο

6

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί ΚΥΑ

5

Αν η πράξη περιλαμβάνει υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "μελέτη/ έρευνα" για το 
οποίο υπάρχει εγκεκριμένος και πλήρης φάκελος έργου 
σύμφωνα με το Ν.3316/2005

4

Μη ώριμες πράξεις 0 ΟΧΙ

Υ
π

οέ
ργ

ο 
2

Ολοκληρωμένες διαδικασίες ή δεν απαιτούνται 
άλλες ενέργειες πέραν αυτών που εξετάζονται 

στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου,
10

 Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
αλλά δεν επηρεάζουν την έναρξη υλοποίησης της 
πράξης

6
Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

Δ1

ΝΑΙ

Δ2

ως ανωτέρω

ΝΑΙ7

Μέση Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης) με 
μικρές ελλείψεις που δεν επηρρεάζουν την αξιολόγηση)

 
Η αξιολόγηση της ωριμότητας της 
προτεινόμενης πράξης  διενεργείται ανά 
υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής 
ωριμότητας της πράξης προκύπτει από  τον 
σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους 
τιμών.
 
Ο συντελεστής στάθμισης για το υποέργο 
που συμβάλλει στο δείκτη εκροών της 
πράξης είναι 70%, ο βαθμός στάθμισης των 
υποστηρικτικών υποέργων (πχ. προμήθεια 
εξοπλισμού) αθροίζεται στο 30%.
Για την περίπτωση ύπαρξης ενός μόνο 
κυρίως υποέργου ο συντελεστής στάθμισης 
είναι 100%

Σημειώνεται ότι υποέργα που αφορούν σε 
προπαρασκευαστικές ενέργειες (π.χ. 
μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις) καθώς 
και υποέργων ΟΚΩ, Αρχαιολογίας κλπ δε 
λαμβάνονται υπόψη. 

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου 
συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται 
στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης( πχ  έγκρισης 
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
και επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση της 
πράξης

0 ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Δ = 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Εφόσον μία πράξη λάβει τη τιμή ΝΑΙ και στα δύο κριτήρια . 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

της προτεινόμενης πράξης( πχ  έγκρισης 
από συμβούλια κλπ) .
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την καταβολή ιδίων 
πόρων από το δικαιούχο Δ.Α

07.1.1.01 Έργα ολοκλήρωσης καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού (Νίκη Φλώρινας - Κοζάνη - όρια Ν. Λάρισας)

Διοικητική ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός 
δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

7 -Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

7.1 (7α) Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

7.1.1 -Βελτίωση των μεταφορικών υποδομών που συνδέουν την Περιφέρεια με το ΔΕΔ-Μ

ΟΧΙ

Ε.2

ΝΑΙ

Εξετάζεται :
• Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων 
πράξεων 
• Η διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού 
(ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα 
προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Επιχειρησιακή ικανότητα 

Ε.3

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό 
εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 
καταβολή ίδιων πόρων.

Χρηματοοικονομική ικανότητα

ΝΑΙΕκπλήρωση κριτηρίου 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"" σε όλα τα κριτήρια, εκτός του κριτηρίου Ε.3 όπου γίνεται 
δεκτή και η τιμή  "Δεν Απαιτείται"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 07.1.1.01 ΕπΠα 06-2015 (02).xls 2Ε. ΔΕΧ ικανότητα  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων
Συντελεστής 
Στάθμισης

Τιμή/Βαθμολογία
Συνολική 

Βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ημερομηνία Υπογραφές Επιτροπής

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα 
οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

7 -Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές δικτύων

7.1 (7α) Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών 
μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

7.1.1 -Βελτίωση των μεταφορικών υποδομών που συνδέουν την Περιφέρεια με το 
ΔΕΔ-Μ

07.1.1.01 Έργα ολοκλήρωσης καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού (Νίκη Φλώρινας - 
Κοζάνη - όρια Ν. Λάρισας)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Θεματικός Στόχος  7
Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές 
δικτύων

Επενδυτική Προτεραιότητα  
7.2

(7b)
Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων 
κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

Δράση  07.2.1.01
Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού 
οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων για υποβολή της πρότασης όπου αυτό προβλέπεται 
από τη σχετική νομοθεσία.

7 -Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

7.2 (7b) Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων 
των πολυτροπικών κόμβων
7.2.1 -Βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων μέσω της σύνδεσης αστικών κέντρων και περιοχών ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό
07.2.1.01 Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την 
Εγνατία οδό

Τιμή
Κριτήριο

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 Εξετάζεται αν 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 αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση

1.1

1.2

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

2.3

Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

2.2  Αίτηση Χρηματοδότησης 
Προτεινόμενης Πράξης

Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι 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 

2.1

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 

επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 

ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 

δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 
Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 

η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 

1η επιλεξιμότητα  

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.9

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.4

2.3

Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου

η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική 
πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 

στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης.

ΟΧΙ

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

2.10

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

2.8

Περίοδος Υλοποίησης

Η Πράξη εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ 
δράσεις της πρόσκλησης.

2.6

2.7

Επιλεξιμότητα Πράξης2

2.5

Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.11 Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για τη συνάφεια

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές 
Επιτροπής

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ. 
Αφορά στα στοιχεία που ορίζονται αναλυτικά στα έντυπα Δ1 και 
Δ2, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
επιβάλλεται λόγω της φύσης της πράξης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια πληρότητας, η 
απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αποφάσεις αρμοδίων ή/ και συλλογικών οργάνων για συνάφεια 
της πράξης με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δικαιούχου ή τον 
Εθνικό Σχεδιασμό, εφόσον προβλέπεται.

Πληρότητα Πράξης3
Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

3.1
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

7 -Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
7.2 (7b) Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων 
στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της τεχνικής περιγραφής του 
φυσικού αντικειμένου στο ΤΔΠΠ για το σύνολο των υποέργων:
α) όσον αφορά τα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της 
προτεινόμενης πράξης σε αντιστοιχία με τα διακριτά παραδοτέα του 
έργου και τους δείκτες εκροών
β) τη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη).

Α1

ΔΡΑΣΗ

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

7.2.1 -Βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων μέσω της σύνδεσης αστικών κέντρων και περιοχών ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό
07.2.1.01 Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους 
κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Α3
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

ολοκλήρωσης της πράξης 

Εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της 
πράξης και στα επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται 
αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
πλήρους και λειτουργικού φυσικού αντικειμένου  
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι 
εύλογη. 
Πιο συγκεκριμένα:
Β.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από 
κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την 
έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων 
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, 
και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης) τόσο τα μοναδιαία κόστη όσο και ο συνολικός 
προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
β.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως: πραγματικό κόστος από 
παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της 
πρότασης ή μη δεσμευτικές προσφορές (πχ  τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
γ) 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.

Α2
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 

πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος  εξετάζεται σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο 
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ)
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά 
με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της πράξης όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ.
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των 
κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την 
ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες 
που ορίζονται στον Ν. 4314/2014(άρθρο 28), ενώ για πράξεις για την 
υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 §4 του ιδίου Νόμου.
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Έχουν τηρηθεί/ προβλεφθεί οι 
αντίστοιχοι κανόνες 

ΝΑΙ

Δεν έχουν τηρηθεί/προβλεφθεί 
οι  αντίστοιχοι κανόνες 

ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 
(με σχετική τεκμηρίωση)

Δ.Α.

Είναι συμβατή ΝΑΙ

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

Β.1

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

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

7 -Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
7.2 (7b) Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, 
συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
7.2.1 -Βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων μέσω της σύνδεσης αστικών κέντρων και περιοχών ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό
07.2.1.01 Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους 
άξονες και την Εγνατία οδό

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν είναι συμβατή ΟΧΙ

Δεν ενέχει στοιχεία Κ.Ε Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΝΑΙ

Δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΟΧΙ

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

Μη συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

Β.4

Β.3

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς 
και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Ε.Π. της ΠΔΜ 2014-2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ 
πρωτ. οικ.145739/27-01-2015 ΚΥΑ

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης

Β.2

Εξετάζεται πώς 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. Ειδικά για το εν λόγω 
κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 

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

Αειφόρος ανάπτυξη   

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

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.

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι 
κανόνες ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:
1. στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 
αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ
2. στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων
3. στις μεταφορές
4. στις υπηρεσίες
5. στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
6. στην πληροφόρηση
• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Β.5
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΝΑΙ

Μη κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΟΧΙ

Υψηλή συμβολή: Πν >07 10 ΝΑΙ

Μέση συμβολή: 0,4 < Πν <07 8 ΝΑΙ

Χαμηλή συμβολή : Πν <0,4 6 ΝΑΙ

    Γ. Σκοπιμότητα ΠράξηςΚατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

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

07.2.1.01 Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και 
διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό

Γ.1

 Αποτελεσματικότητα πράξης

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών 
τα πηλίκα Πνi συντίθενται με 

κατάλληλους συντελεστές 
στάθμισης: 

Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, 
β… οι συντελεστές στάθμισης. 

Στην περίπτωση αυτή η ΔΑ 
καθορίζει τους συντελεστές 

στάθμισης συνεκτιμώντας μία 

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

7 -Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
7.2 (7b) Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην 
υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
7.2.1 -Βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων μέσω της σύνδεσης αστικών κέντρων και 
περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ 
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. 

Η τοπική οδοποιία δεν είναι 
κατά κανόνα επιλέξιμη εκτός αν 

αποτελεί μέρος χωρικής 
παρέμβασης. Δράσεις 

συντήρησης δεν είναι επιλέξιμες

Γ.2

Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Ο δείκτης εκροών της πράξης δεν συμβάλλει στον δείκτη 
εκροών της πρόσκλησης  Πν=0 0 ΟΧΙ

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00 10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,75 ≤ και  < 1,00 8

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,50 ≤ και  < 0,75 5

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,50 0 ΟΧΙ

Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων

ΝΑΙ

και την πρόσκληση : Πν= (δείκτης εκροής ν 
πράξης) / (δείκτης εκροής για την 
Πρόσκληση).

στάθμισης συνεκτιμώντας μία 
σειρά από παράγοντες όπως, το 
αν ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται 

στο πλαίσιο επίδοσης ή αν 
συμβάλλει στην στρατηγική 

έξυπνης εξειδίκευσης, 
προσδίδοντας στους δείκτες 

αυτούς υψηλότερο συντελεστή 
στάθμισης.

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

Εξετάζεται αν και με ποιο τρόπο κατά την 
ολοκλήρωση της πράξης εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητά της.  Πχ σε περίπτωση 
πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται 
συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών 
φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή 
να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 

Γ.4

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). 

Γ.3

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών, 
τα πηλίκα Πi συντίθενται με 
κατάλληλους συντελεστές 

στάθμισης, σύμφωνα με την 
πρόσκληση.

Αποδοτικότητα Πράξης 

ΝΑΙ
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Μη Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Μη Αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων

ΟΧΙ

Παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα της  
πράξης με άλλα έργα ΝΑΙ

Δεν παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με  
άλλα έργα ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που 
δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να 
επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων.  

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

Επιδιώκεται συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλους 

θεματικούς Στόχους του Ε.Π. 
και ειδικότερα στους  2, 3, 6, 8

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις 

Γ.5

Γ.4
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Πολύ υψηλή ωριμότητα :
Εγκεκριμένοι όροι διακήρυξης 9

Υψηλή Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης)                                                                                                                                                               

8

7.2 (7b) Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, 
συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
7.2.1 -Βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων μέσω της σύνδεσης αστικών κέντρων και περιοχών ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό
07.2.1.01 Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους 
άξονες και την Εγνατία οδό

Περιγραφή κριτηρίου

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

7 -Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

Υπ
οέ

ργ
ο 

1

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.
 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση τιμής μονάδας ή στην 
περίπτωση εξαγοράς γης υπάρχει συμβολαιογραφικό 
προσύμφωνο

6

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί ΚΥΑ

5

Αν η πράξη περιλαμβάνει υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "μελέτη/ έρευνα" για το 
οποίο υπάρχει εγκεκριμένος και πλήρης φάκελος έργου 
σύμφωνα με το Ν.3316/2005

4

Μη ώριμες πράξεις 0 ΟΧΙ

Υ
π

οέ
ργ

ο 
2

Ολοκληρωμένες διαδικασίες ή δεν απαιτούνται 
άλλες ενέργειες πέραν αυτών που εξετάζονται 

στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου,
10

 Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
αλλά δεν επηρεάζουν την έναρξη υλοποίησης της 
πράξης

6
Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

Δ1

ΝΑΙ

Δ2

ως ανωτέρω

ΝΑΙ7

Μέση Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης) με 
μικρές ελλείψεις που δεν επηρρεάζουν την αξιολόγηση)

 
Η αξιολόγηση της ωριμότητας της 
προτεινόμενης πράξης  διενεργείται ανά 
υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής 
ωριμότητας της πράξης προκύπτει από  τον 
σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους 
τιμών.
 
Ο συντελεστής στάθμισης για το υποέργο 
που συμβάλλει στο δείκτη εκροών της 
πράξης είναι 70%, ο βαθμός στάθμισης των 
υποστηρικτικών υποέργων (πχ. προμήθεια 
εξοπλισμού) αθροίζεται στο 30%.
Για την περίπτωση ύπαρξης ενός μόνο 
κυρίως υποέργου ο συντελεστής στάθμισης 
είναι 100%

Σημειώνεται ότι υποέργα που αφορούν σε 
προπαρασκευαστικές ενέργειες (π.χ. 
μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις) καθώς 
και υποέργων ΟΚΩ, Αρχαιολογίας κλπ δε 
λαμβάνονται υπόψη. 

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου 
συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται 
στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης( πχ  έγκρισης 
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
και επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση της 
πράξης

0 ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Δ = 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Εφόσον μία πράξη λάβει τη τιμή ΝΑΙ και στα δύο κριτήρια . 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

της προτεινόμενης πράξης( πχ  έγκρισης 
από συμβούλια κλπ) .
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την καταβολή ιδίων 
πόρων από το δικαιούχο Δ.Α

07.2.1.01 Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και 
διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό

Διοικητική ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός 
δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

7 -Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
7.2 (7b) Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην 
υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
7.2.1 -Βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων μέσω της σύνδεσης αστικών κέντρων και 
περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό

ΟΧΙ

Ε.2

ΝΑΙ

Εξετάζεται :
• Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων 
πράξεων 
• Η διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού 
(ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα 
προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Επιχειρησιακή ικανότητα 

Ε.3

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό 
εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 
καταβολή ίδιων πόρων.

Χρηματοοικονομική ικανότητα

ΝΑΙΕκπλήρωση κριτηρίου 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"" σε όλα τα κριτήρια, εκτός του κριτηρίου Ε.3 όπου γίνεται 
δεκτή και η τιμή  "Δεν Απαιτείται"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 07.2.1.01 ΕπΠα 06-2015 (02).xls 2Ε. ΔΕΧ ικανότητα  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων
Συντελεστής 
Στάθμισης

Τιμή/Βαθμολογία
Συνολική 

Βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ημερομηνία Υπογραφές Επιτροπής

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα 
οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

7 -Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές δικτύων
7.2 (7b) Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης 
δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, 
συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
7.2.1 -Βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων μέσω της 
σύνδεσης αστικών κέντρων και περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με τους 
κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό
07.2.1.01 Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του 
ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και 
την Εγνατία οδό

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Θεματικός Στόχος  7
Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές 
δικτύων

Επενδυτική Προτεραιότητα  
7.2

(7b)
Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων 
κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

Δράση  07.2.1.02 Παρεμβάσεις Ενεργητικής Ασφάλειας Μεταφορών 



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

2.1

2.2  Αίτηση Χρηματοδότησης 
Προτεινόμενης Πράξης

Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι 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 

1.2

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1

1.1

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση2.3

Κριτήριο

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

Εξετάζεται αν 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 αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση

Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

7 -Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

7.2 (7b) Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων 
των πολυτροπικών κόμβων
7.2.1 -Βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων μέσω της σύνδεσης αστικών κέντρων και περιοχών ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό

07.2.1.02 Παρεμβάσεις Ενεργητικής Ασφάλειας Μεταφορών

Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων για υποβολή της πρότασης όπου αυτό προβλέπεται 
από τη σχετική νομοθεσία.

Τιμή

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Κριτήριο

Τιμή

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επιλεξιμότητα Πράξης2

2.5

Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

2.10

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

2.8

Περίοδος Υλοποίησης

Η Πράξη εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ 
δράσεις της πρόσκλησης.

2.6

η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική 
πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 

στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης.

ΟΧΙ

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

2.9

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση2.4

2.3

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 

επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 

ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 

δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 
Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 

η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 

1η επιλεξιμότητα  

2.7
  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Κριτήριο

Τιμή

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αποφάσεις αρμοδίων ή/ και συλλογικών οργάνων για συνάφεια 
της πράξης με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δικαιούχου ή τον 
Εθνικό Σχεδιασμό, εφόσον προβλέπεται.

Πληρότητα Πράξης3
Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

3.1

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ. 
Αφορά στα στοιχεία που ορίζονται αναλυτικά στα έντυπα Δ1 και 
Δ2, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
επιβάλλεται λόγω της φύσης της πράξης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια πληρότητας, η 
απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές 
Επιτροπής

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

2.11 Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για τη συνάφεια
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

7.2.1 -Βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων μέσω της σύνδεσης αστικών κέντρων και περιοχών ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό

07.2.1.02 Παρεμβάσεις Ενεργητικής Ασφάλειας Μεταφορών

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

7 -Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
7.2 (7b) Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων 
στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της τεχνικής περιγραφής του 
φυσικού αντικειμένου στο ΤΔΠΠ για το σύνολο των υποέργων:
α) όσον αφορά τα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της 
προτεινόμενης πράξης σε αντιστοιχία με τα διακριτά παραδοτέα του 
έργου και τους δείκτες εκροών
β) τη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη).

ΔΡΑΣΗ

Α1

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 07.2.1.02 ΕπΠα 06-2015 (02).xls 2Α. Πληρότητα Πρότασης 
[71275/4/20-01-2012] Σελ. 4/18



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Α2
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 

πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της 
πράξης και στα επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται 
αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
πλήρους και λειτουργικού φυσικού αντικειμένου  
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι 
εύλογη. 
Πιο συγκεκριμένα:
Β.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από 
κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την 
έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων 
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, 
και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης) τόσο τα μοναδιαία κόστη όσο και ο συνολικός 
προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
β.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως: πραγματικό κόστος από 
παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της 
πρότασης ή μη δεσμευτικές προσφορές (πχ  τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
γ) 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.

Α3
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

ολοκλήρωσης της πράξης 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος  εξετάζεται σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο 
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ)
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά 
με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της πράξης όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ.
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των 
κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την 
ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες 
που ορίζονται στον Ν. 4314/2014(άρθρο 28), ενώ για πράξεις για την 
υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 §4 του ιδίου Νόμου.
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Έχουν τηρηθεί/ προβλεφθεί οι 
αντίστοιχοι κανόνες 

ΝΑΙ

Δεν έχουν τηρηθεί/προβλεφθεί 
οι  αντίστοιχοι κανόνες 

ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 
(με σχετική τεκμηρίωση)

Δ.Α.

Είναι συμβατή ΝΑΙ

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

7 -Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
7.2 (7b) Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, 
συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
7.2.1 -Βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων μέσω της σύνδεσης αστικών κέντρων και περιοχών ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό

07.2.1.02 Παρεμβάσεις Ενεργητικής Ασφάλειας Μεταφορών

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

Β.1

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

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν είναι συμβατή ΟΧΙ

Δεν ενέχει στοιχεία Κ.Ε Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΝΑΙ

Δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΟΧΙ

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

Μη συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

Β.2

Εξετάζεται πώς 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. Ειδικά για το εν λόγω 
κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 

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

Αειφόρος ανάπτυξη   

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

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.

Β.4

Β.3

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς 
και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Ε.Π. της ΠΔΜ 2014-2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ 
πρωτ. οικ.145739/27-01-2015 ΚΥΑ

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι 
κανόνες ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:
1. στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 
αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ
2. στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων
3. στις μεταφορές
4. στις υπηρεσίες
5. στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
6. στην πληροφόρηση
• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β.5
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΝΑΙ

Μη κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΟΧΙ

Υψηλή συμβολή: Πν >07 10 ΝΑΙ

Μέση συμβολή: 0,4 < Πν <07 8 ΝΑΙ

Χαμηλή συμβολή : Πν <0,4 6 ΝΑΙ

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

7 -Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
7.2 (7b) Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην 
υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
7.2.1 -Βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων μέσω της σύνδεσης αστικών κέντρων και 
περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό

Κατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

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

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών 
τα πηλίκα Πνi συντίθενται με 

κατάλληλους συντελεστές 
στάθμισης: 

Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, 
β… οι συντελεστές στάθμισης. 

Στην περίπτωση αυτή η ΔΑ 
καθορίζει τους συντελεστές 

στάθμισης συνεκτιμώντας μία 

    Γ. Σκοπιμότητα Πράξης

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ 
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. 

Προτεραιότητα δίνεται στους 
άξονες του διευρωπαϊκού οδικού 

δικτύου (Εγνατία, κάθετοι 
άξονες) καθώς επίσης και στο 

ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο 
που συνδέεται με το 

διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και με 
περιοχές ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος

07.2.1.02 Παρεμβάσεις Ενεργητικής Ασφάλειας Μεταφορών

Γ.1

 Αποτελεσματικότητα πράξηςΓ.2

Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Ο δείκτης εκροών της πράξης δεν συμβάλλει στον δείκτη 
εκροών της πρόσκλησης  Πν=0 0 ΟΧΙ

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00 10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,75 ≤ και  < 1,00 8

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,50 ≤ και  < 0,75 5

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,50 0 ΟΧΙ

Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων

ΝΑΙ

Γ.3

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών, 
τα πηλίκα Πi συντίθενται με 
κατάλληλους συντελεστές 

στάθμισης, σύμφωνα με την 
πρόσκληση.

Αποδοτικότητα Πράξης 

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). 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

Εξετάζεται αν και με ποιο τρόπο κατά την 
ολοκλήρωση της πράξης εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητά της.  Πχ σε περίπτωση 
πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται 
συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών 
φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή 
να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 

Γ.4

ΝΑΙ

και την πρόσκληση : Πν= (δείκτης εκροής ν 
πράξης) / (δείκτης εκροής για την 
Πρόσκληση).

στάθμισης συνεκτιμώντας μία 
σειρά από παράγοντες όπως, το 
αν ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται 

στο πλαίσιο επίδοσης ή αν 
συμβάλλει στην στρατηγική 

έξυπνης εξειδίκευσης, 
προσδίδοντας στους δείκτες 

αυτούς υψηλότερο συντελεστή 
στάθμισης.
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Μη Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Μη Αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων

ΟΧΙ

Παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα της  
πράξης με άλλα έργα ΝΑΙ

Δεν παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με  
άλλα έργα ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

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

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 

Επιδιώκεται συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με άλλους 

θεματικούς Στόχους του Ε.Π. 
και ειδικότερα στους  2, 3, 6, 8

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που 
δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να 
επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων.  

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γ.5

Γ.4
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Πολύ υψηλή ωριμότητα :
Εγκεκριμένοι όροι διακήρυξης 9

Υψηλή Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης)                                                                                                                                                               

8

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

7 -Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

Υπ
οέ

ργ
ο 

1

ΝΑΙ

7.2 (7b) Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, 
συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
7.2.1 -Βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων μέσω της σύνδεσης αστικών κέντρων και περιοχών ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό

07.2.1.02 Παρεμβάσεις Ενεργητικής Ασφάλειας Μεταφορών

Περιγραφή κριτηρίου

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 και η εκτίμηση της συνολικής 
ωριμότητας της πράξης προκύπτει από  τον 
σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους 
τιμών.
 
Ο συντελεστής στάθμισης για το υποέργο 
που συμβάλλει στο δείκτη εκροών της 
πράξης είναι 70%, ο βαθμός στάθμισης των 
υποστηρικτικών υποέργων (πχ. προμήθεια 
εξοπλισμού) αθροίζεται στο 30%.

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

Δ1

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Περιγραφή κριτηρίου

Μη ώριμες πράξεις 0 ΟΧΙ

Υ
π

οέ
ργ

ο 
2

Ολοκληρωμένες διαδικασίες ή δεν απαιτούνται 
άλλες ενέργειες πέραν αυτών που εξετάζονται 

στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου,
10

 Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
αλλά δεν επηρεάζουν την έναρξη υλοποίησης της 
πράξης

6

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
και επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση της 
πράξης

0 ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Δ = 

7

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Μέση Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης) με 
μικρές ελλείψεις που δεν επηρρεάζουν την αξιολόγηση)

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

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Εφόσον μία πράξη λάβει τη τιμή ΝΑΙ και στα δύο κριτήρια . 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΝΑΙ

Δ2
Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

εξοπλισμού) αθροίζεται στο 30%.
Για την περίπτωση ύπαρξης ενός μόνο 
κυρίως υποέργου ο συντελεστής στάθμισης 
είναι 100%

Σημειώνεται ότι υποέργα που αφορούν σε 
προπαρασκευαστικές ενέργειες (π.χ. 
μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις) καθώς 
και υποέργων ΟΚΩ, Αρχαιολογίας κλπ δε 
λαμβάνονται υπόψη. 

ως ανωτέρω
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Περιγραφή κριτηρίου
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την καταβολή ιδίων 
πόρων από το δικαιούχο Δ.Α

Ε.3

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό 
εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 
καταβολή ίδιων πόρων.

Χρηματοοικονομική ικανότητα

ΟΧΙ

Ε.2

ΝΑΙ

Εξετάζεται :
• Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων 
πράξεων 
• Η διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού 
(ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα 
προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Επιχειρησιακή ικανότητα 

ΝΑΙΕκπλήρωση κριτηρίου 

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός 
δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

7 -Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
7.2 (7b) Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην 
υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
7.2.1 -Βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων μέσω της σύνδεσης αστικών κέντρων και 
περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό

07.2.1.02 Παρεμβάσεις Ενεργητικής Ασφάλειας Μεταφορών

Διοικητική ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"" σε όλα τα κριτήρια, εκτός του κριτηρίου Ε.3 όπου γίνεται 
δεκτή και η τιμή  "Δεν Απαιτείται"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 07.2.1.02 ΕπΠα 06-2015 (02).xls 2Ε. ΔΕΧ ικανότητα  
[71275/4/20-01-2012]  Σελ. 17/18



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων
Συντελεστής 
Στάθμισης

Τιμή/Βαθμολογία
Συνολική 

Βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ημερομηνία Υπογραφές Επιτροπής

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

7 -Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές δικτύων
7.2 (7b) Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης 
δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, 
συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
7.2.1 -Βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων μέσω της 
σύνδεσης αστικών κέντρων και περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με τους 
κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό

07.2.1.02 Παρεμβάσεις Ενεργητικής Ασφάλειας Μεταφορών

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα 
οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Θεματικός Στόχος  9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Επενδυτική Προτεραιότητα  9.1
(9a)

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, 
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον 
τομέα της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη μετάβαση από 
θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας

Δράση  09.1.1.01 Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α'θμιας και Β'θμιας) υγείας  



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων για υποβολή της πρότασης όπου αυτό προβλέπεται 
από τη σχετική νομοθεσία.

9 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)
9.1 (9.a) Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των  
ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες 
κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας 
9.1.1 Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας

09.1.1.01 Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α΄θμιας και Β΄θμιας) υγείας

Τιμή
Κριτήριο

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 Εξετάζεται αν 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 αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση

1.1

1.2

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

2.3

Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

2.2  Αίτηση Χρηματοδότησης 
Προτεινόμενης Πράξης

Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι 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 

2.1

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 

επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 

ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 

δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 
Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 

η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 

1η επιλεξιμότητα  

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.9

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.4

2.3

Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου

η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική 
πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 

στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης.

ΟΧΙ

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

2.10

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

2.8

Περίοδος Υλοποίησης

Η Πράξη εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ 
δράσεις της πρόσκλησης.

2.6

2.7

Επιλεξιμότητα Πράξης2

2.5

Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.11 Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για τη συνάφεια

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές 
Επιτροπής

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ. 
Αφορά στα στοιχεία που ορίζονται αναλυτικά στα έντυπα Δ1 και 
Δ2, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
επιβάλλεται λόγω της φύσης της πράξης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια πληρότητας, η 
απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(Η πράξη συνάδει με το πολυετές επιχειρησιακό 
σχέδιο του δικαιούχου ή με το Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο πολιτικής του Υπουργείου Υγείας ή για 
Δράσεις στον τομέα ψυχικής υγείας είναι σύμφωνη 
με το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Επιτρόπου 
Απασχόλησης, Κοινωνικών υποθέσεων και Ένταξης 

και του Υπουργού Υγείας ή έχει την Έγκριση 
σκοπιμότητας Υπουργού Υγείας ή υπάρχουν οι 
αποφάσεις των αρμόδιων για το συντονισμό 

πολιτικών οργάνων ή συλλογικών οργάνων του 
δικαιούχου όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική 

νομοθεσία)

Αποφάσεις αρμοδίων ή/ και συλλογικών οργάνων για συνάφεια 
της πράξης με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δικαιούχου ή τον 
Εθνικό Σχεδιασμό, εφόσον προβλέπεται.

Πληρότητα Πράξης3
Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

3.1
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

9 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)
9.1 (9.a) Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, 
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των  ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, 
και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και 

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της τεχνικής περιγραφής του 
φυσικού αντικειμένου στο ΤΔΠΠ για το σύνολο των υποέργων:
α) όσον αφορά τα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της 
προτεινόμενης πράξης σε αντιστοιχία με τα διακριτά παραδοτέα του 
έργου και τους δείκτες εκροών
β) τη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη).

Α1

ΔΡΑΣΗ

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

9.1.1 Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας

09.1.1.01 Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α΄θμιας και Β΄θμιας) υγείας

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Α3
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

ολοκλήρωσης της πράξης 

Εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της 
πράξης και στα επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται 
αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
πλήρους και λειτουργικού φυσικού αντικειμένου  
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι 
εύλογη. 
Πιο συγκεκριμένα:
Β.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από 
κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την 
έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων 
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, 
και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης) τόσο τα μοναδιαία κόστη όσο και ο συνολικός 
προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
β.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως: πραγματικό κόστος από 
παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της 
πρότασης ή μη δεσμευτικές προσφορές (πχ  τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
γ) 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.

Α2
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 

πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος  εξετάζεται σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο 
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ)
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά 
με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της πράξης όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ.
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των 
κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την 
ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες 
που ορίζονται στον Ν. 4314/2014(άρθρο 28), ενώ για πράξεις για την 
υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 §4 του ιδίου Νόμου.
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Έχουν τηρηθεί/ προβλεφθεί οι 
αντίστοιχοι κανόνες 

ΝΑΙ

Δεν έχουν τηρηθεί/προβλεφθεί 
οι  αντίστοιχοι κανόνες 

ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 
(με σχετική τεκμηρίωση)

Δ.Α.

Είναι συμβατή ΝΑΙ

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

Β.1

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

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

9 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)
9.1 (9.a) Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, 
μείωσης των  ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της 
πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες 
9.1.1 Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας

09.1.1.01 Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α΄θμιας και Β΄θμιας) υγείας

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν είναι συμβατή ΟΧΙ

Δεν ενέχει στοιχεία Κ.Ε Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΝΑΙ

Δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΟΧΙ

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

Μη συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

Β.4

Β.3

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς 
και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Ε.Π. της ΠΔΜ 2014-2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ 
πρωτ. οικ.145739/27-01-2015 ΚΥΑ

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

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.

Β.2

Εξετάζεται πώς 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. Ειδικά για το εν λόγω 
κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 

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

Αειφόρος ανάπτυξη   

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι 
κανόνες ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:
1. στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 
αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ
2. στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων
3. στις μεταφορές
4. στις υπηρεσίες
5. στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
6. στην πληροφόρηση
• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Β.5
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΝΑΙ

Μη κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΟΧΙ

    Γ. Σκοπιμότητα ΠράξηςΚατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

09.1.1.01 Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α΄θμιας και Β΄θμιας) υγείας

Γ.1

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

9 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)
9.1 (9.a) Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή 
και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των  ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού 
9.1.1 Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ 
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. 

Νέες υποδομές και εξοπλισμός 
θα επιλέγονται μετά από 

αιτιολόγηση στη βάση της 
χαρτογράφησης των 

υφιστάμενων υποδομών και των 
αναγκών της περιφέρειας και θα 

πρέπει να είναι σύμφωνες με 
την ασκούμενη πολιτική στον 

τομέα υγείας – πρόνοιας. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 

δίνεται στη χωροθέτηση της 
υποδομής (προσβασιμότητα, 
εξυπηρετούμενος πληθυσμός, 
δυνατότητα επέκτασης), στη 
σχέση κόστους – οφέλους και 

στην εξασφάλιση του 
απαραίτητου προσωπικού για τη 

λειτουργία της.
Οι δράσεις θα πρέπει να είναι 
εναρμονισμένες με την εθνική 
στρατηγική υγείας – πρόνοιας 
και σε περιπτώσεις δημιουργίας 
νέων δομών να εξασφαλίζεται η 

βιωσιμότητά τους.

Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Υψηλή συμβολή: Πν >07 10 ΝΑΙ

Μέση συμβολή: 0,4 < Πν <07 8 ΝΑΙ

Χαμηλή συμβολή : Πν <0,4 6 ΝΑΙ

Ο δείκτης εκροών της πράξης δεν συμβάλλει στον δείκτη 
εκροών της πρόσκλησης  Πν=0 0 ΟΧΙ

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00 10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,75 ≤ και  < 1,00 8

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,50 ≤ και  < 0,75 5

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,50 0 ΟΧΙ

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

 Αποτελεσματικότητα πράξης

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών 
τα πηλίκα Πνi συντίθενται με 

κατάλληλους συντελεστές 
στάθμισης: 

Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, 
β… οι συντελεστές στάθμισης. 

Στην περίπτωση αυτή η ΔΑ 
καθορίζει τους συντελεστές 

στάθμισης συνεκτιμώντας μία 
σειρά από παράγοντες όπως, το 
αν ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται 

στο πλαίσιο επίδοσης ή αν 
συμβάλλει στην στρατηγική 

έξυπνης εξειδίκευσης, 
προσδίδοντας στους δείκτες 

αυτούς υψηλότερο συντελεστή 
στάθμισης.

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). 

Γ.2

Γ.3

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών, 
τα πηλίκα Πi συντίθενται με 
κατάλληλους συντελεστές 

στάθμισης, σύμφωνα με την 
πρόσκληση.

Αποδοτικότητα Πράξης 

ΝΑΙ
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων

ΝΑΙ

Μη Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Μη Αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων

ΟΧΙ

Παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα της  
πράξης με άλλα έργα ΝΑΙ

Δεν παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με  
άλλα έργα ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

Εξετάζεται αν και με ποιο τρόπο κατά την 
ολοκλήρωση της πράξης εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητά της.  Πχ σε περίπτωση 
πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται 
συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών 
φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή 
να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που 
δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να 
επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων.  

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

Επιδιώκεται η συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με τις 
δράσεις των Θ.Σ. 2, 4, 6, 8

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις 

Γ.5

Γ.4
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Πολύ υψηλή ωριμότητα :
Εγκεκριμένοι όροι διακήρυξης 9

Υψηλή Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης)                                                                                                                                                               

8

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.
 

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

9.1 (9.a) Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, 
μείωσης των  ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της 
πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες 
9.1.1 Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας

09.1.1.01 Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α΄θμιας και Β΄θμιας) υγείας

9 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

Υπ
οέ

ργ
ο 

1

Περιγραφή κριτηρίου

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 09.1.1.01 ΕπΠα 06-2015 (02).xls 2Δ. Ωριμότητα 
[71275/4/20-01-2012]  Σελ. 14/19



Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Περιγραφή κριτηρίου

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση τιμής μονάδας ή στην 
περίπτωση εξαγοράς γης υπάρχει συμβολαιογραφικό 
προσύμφωνο

6

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί ΚΥΑ

5

Αν η πράξη περιλαμβάνει υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "μελέτη/ έρευνα" για το 
οποίο υπάρχει εγκεκριμένος και πλήρης φάκελος έργου 
σύμφωνα με το Ν.3316/2005

4

Μη ώριμες πράξεις 0 ΟΧΙ

Υ
π

οέ
ργ

ο 
2

Ολοκληρωμένες διαδικασίες ή δεν απαιτούνται 
άλλες ενέργειες πέραν αυτών που εξετάζονται 

στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου,
10

 Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
αλλά δεν επηρεάζουν την έναρξη υλοποίησης της 
πράξης

6
Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

Δ1

ΝΑΙ

Δ2

 
Η αξιολόγηση της ωριμότητας της 
προτεινόμενης πράξης  διενεργείται ανά 
υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής 
ωριμότητας της πράξης προκύπτει από  τον 
σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους 
τιμών.
 
Ο συντελεστής στάθμισης για το υποέργο 
που συμβάλλει στο δείκτη εκροών της 
πράξης είναι 70%, ο βαθμός στάθμισης των 
υποστηρικτικών υποέργων (πχ. προμήθεια 
εξοπλισμού) αθροίζεται στο 30%.
Για την περίπτωση ύπαρξης ενός μόνο 
κυρίως υποέργου ο συντελεστής στάθμισης 
είναι 100%

Σημειώνεται ότι υποέργα που αφορούν σε 
προπαρασκευαστικές ενέργειες (π.χ. 
μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις) καθώς 
και υποέργων ΟΚΩ, Αρχαιολογίας κλπ δε 
λαμβάνονται υπόψη. 

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

ως ανωτέρω

7

Μέση Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης) με 
μικρές ελλείψεις που δεν επηρρεάζουν την αξιολόγηση)

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

ΝΑΙ
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
και επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση της 
πράξης

0 ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Δ = 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Εφόσον μία πράξη λάβει τη τιμή ΝΑΙ και στα δύο κριτήρια . 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

της προτεινόμενης πράξης( πχ  έγκρισης 
από συμβούλια κλπ) .
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την καταβολή ιδίων 
πόρων από το δικαιούχο Δ.Α

09.1.1.01 Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α΄θμιας και Β΄θμιας) υγείας

Διοικητική ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός 
δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

9 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)
9.1 (9.a) Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή 
και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των  ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού 
9.1.1 Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας

ΟΧΙ

Ε.2

ΝΑΙ

ΕΕξετάζεται :
• Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων 
πράξεων 
• Η διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού 
(ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα 
προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Επιχειρησιακή ικανότητα 

Ε.3

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό 
εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 
καταβολή ίδιων πόρων.

Χρηματοοικονομική ικανότητα

ΝΑΙΕκπλήρωση κριτηρίου 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"" σε όλα τα κριτήρια, εκτός του κριτηρίου Ε.3 όπου γίνεται 
δεκτή και η τιμή  "Δεν Απαιτείται"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων
Συντελεστής 
Στάθμισης

Τιμή/Βαθμολογία
Συνολική 

Βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ημερομηνία Υπογραφές Επιτροπής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα 
οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

9 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε 
διάκρισης (ΕΤΠΑ)
9.1 (9.a) Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που 
συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των  
ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση 

9.1.1 Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και 
πρόνοιας

09.1.1.01 Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α΄θμιας και Β΄θμιας) 
υγείας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Θεματικός Στόχος  9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Επενδυτική Προτεραιότητα  9.1
(9a)

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, 
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον 
τομέα της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη μετάβαση από 
θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας

Δράση  09.1.1.02 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων για υποβολή της πρότασης όπου αυτό προβλέπεται 
από τη σχετική νομοθεσία.

9 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)
9.1 (9.a) Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των  
ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες 
κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας 
9.1.1 Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας

09.1.1.02 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών

Τιμή
Κριτήριο

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 Εξετάζεται αν 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 αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση

1.1

1.2

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

2.3

Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

2.2  Αίτηση Χρηματοδότησης 
Προτεινόμενης Πράξης

Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι 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 

2.1

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 

επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 

ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 

δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 
Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 

η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 

1η επιλεξιμότητα  

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.9

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.4

2.3

Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου

η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική 
πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 

στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης.

ΟΧΙ

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

2.10

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

2.8

Περίοδος Υλοποίησης

Η Πράξη εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ 
δράσεις της πρόσκλησης.

2.6

2.7

Επιλεξιμότητα Πράξης2

2.5

Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.11 Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για τη συνάφεια

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές 
Επιτροπής

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ. 
Αφορά στα στοιχεία που ορίζονται αναλυτικά στα έντυπα Δ1 και 
Δ2, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
επιβάλλεται λόγω της φύσης της πράξης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια πληρότητας, η 
απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(Η πράξη συνάδει με το πολυετές επιχειρησιακό 
σχέδιο του δικαιούχου ή με το Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο πολιτικής του Υπουργείου Υγείας  ή έχει την 
Έγκριση σκοπιμότητας Υπουργού Υγείας ή υπάρχουν 

οι αποφάσεις των αρμόδιων για το συντονισμό 
πολιτικών οργάνων ή συλλογικών οργάνων του 

δικαιούχου όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική 
νομοθεσία)

Αποφάσεις αρμοδίων ή/ και συλλογικών οργάνων για συνάφεια 
της πράξης με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δικαιούχου ή τον 
Εθνικό Σχεδιασμό, εφόσον προβλέπεται.

Πληρότητα Πράξης3
Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

3.1
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

9 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)
9.1 (9.a) Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, 
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των  ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, 
και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και 

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της τεχνικής περιγραφής του 
φυσικού αντικειμένου στο ΤΔΠΠ για το σύνολο των υποέργων:
α) όσον αφορά τα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της 
προτεινόμενης πράξης σε αντιστοιχία με τα διακριτά παραδοτέα του 
έργου και τους δείκτες εκροών
β) τη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη).

Α1

ΔΡΑΣΗ

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

9.1.1 Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας

09.1.1.02 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Α3
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

ολοκλήρωσης της πράξης 

Εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της 
πράξης και στα επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται 
αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
πλήρους και λειτουργικού φυσικού αντικειμένου  
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι 
εύλογη. 
Πιο συγκεκριμένα:
Β.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από 
κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την 
έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων 
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, 
και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης) τόσο τα μοναδιαία κόστη όσο και ο συνολικός 
προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
β.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως: πραγματικό κόστος από 
παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της 
πρότασης ή μη δεσμευτικές προσφορές (πχ  τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
γ) 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.

Α2
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 

πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος  εξετάζεται σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο 
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ)
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά 
με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της πράξης όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ.
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των 
κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την 
ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες 
που ορίζονται στον Ν. 4314/2014(άρθρο 28), ενώ για πράξεις για την 
υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 §4 του ιδίου Νόμου.
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Έχουν τηρηθεί/ προβλεφθεί οι 
αντίστοιχοι κανόνες 

ΝΑΙ

Δεν έχουν τηρηθεί/προβλεφθεί 
οι  αντίστοιχοι κανόνες 

ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 
(με σχετική τεκμηρίωση)

Δ.Α.

Είναι συμβατή ΝΑΙ

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

Β.1

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

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

9 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)
9.1 (9.a) Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, 
μείωσης των  ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της 
πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες 
9.1.1 Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας

09.1.1.02 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν είναι συμβατή ΟΧΙ

Δεν ενέχει στοιχεία Κ.Ε Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΝΑΙ

Δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΟΧΙ

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

Μη συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

Β.4

Β.3

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς 
και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Ε.Π. της ΠΔΜ 2014-2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ 
πρωτ. οικ.145739/27-01-2015 ΚΥΑ

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

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.

Β.2

Εξετάζεται πώς 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. Ειδικά για το εν λόγω 
κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 

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

Αειφόρος ανάπτυξη   

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι 
κανόνες ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:
1. στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 
αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ
2. στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων
3. στις μεταφορές
4. στις υπηρεσίες
5. στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
6. στην πληροφόρηση
• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Β.5
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΝΑΙ

Μη κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΟΧΙ

    Γ. Σκοπιμότητα ΠράξηςΚατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

09.1.1.02 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών

Γ.1

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

9 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)
9.1 (9.a) Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή 
και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των  ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού 
9.1.1 Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ 
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. 

Νέες υποδομές και εξοπλισμός 
θα επιλέγονται μετά από 

αιτιολόγηση στη βάση της 
χαρτογράφησης των 

υφιστάμενων υποδομών και των 
αναγκών της περιφέρειας και θα 

πρέπει να είναι σύμφωνες με 
την ασκούμενη πολιτική στον 

τομέα υγείας – πρόνοιας. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 

δίνεται στη χωροθέτηση της 
υποδομής (προσβασιμότητα, 
εξυπηρετούμενος πληθυσμός, 
δυνατότητα επέκτασης), στη 
σχέση κόστους – οφέλους και 

στην εξασφάλιση του 
απαραίτητου προσωπικού για τη 

λειτουργία της.
Οι δράσεις θα πρέπει να είναι 
εναρμονισμένες με την εθνική 
στρατηγική υγείας – πρόνοιας 
και σε περιπτώσεις δημιουργίας 
νέων δομών να εξασφαλίζεται η 

βιωσιμότητά τους.

Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Υψηλή συμβολή: Πν >07 10 ΝΑΙ

Μέση συμβολή: 0,4 < Πν <07 8 ΝΑΙ

Χαμηλή συμβολή : Πν <0,4 6 ΝΑΙ

Ο δείκτης εκροών της πράξης δεν συμβάλλει στον δείκτη 
εκροών της πρόσκλησης  Πν=0 0 ΟΧΙ

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00 10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,75 ≤ και  < 1,00 8

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,50 ≤ και  < 0,75 5

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,50 0 ΟΧΙ

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

 Αποτελεσματικότητα πράξης

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών 
τα πηλίκα Πνi συντίθενται με 

κατάλληλους συντελεστές 
στάθμισης: 

Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, 
β… οι συντελεστές στάθμισης. 

Στην περίπτωση αυτή η ΔΑ 
καθορίζει τους συντελεστές 

στάθμισης συνεκτιμώντας μία 
σειρά από παράγοντες όπως, το 
αν ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται 

στο πλαίσιο επίδοσης ή αν 
συμβάλλει στην στρατηγική 

έξυπνης εξειδίκευσης, 
προσδίδοντας στους δείκτες 

αυτούς υψηλότερο συντελεστή 
στάθμισης.

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). 

Γ.2

Γ.3

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών, 
τα πηλίκα Πi συντίθενται με 
κατάλληλους συντελεστές 

στάθμισης, σύμφωνα με την 
πρόσκληση.

Αποδοτικότητα Πράξης 

ΝΑΙ
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων

ΝΑΙ

Μη Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Μη Αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων

ΟΧΙ

Παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα της  
πράξης με άλλα έργα ΝΑΙ

Δεν παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με  
άλλα έργα ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

Εξετάζεται αν και με ποιο τρόπο κατά την 
ολοκλήρωση της πράξης εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητά της.  Πχ σε περίπτωση 
πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται 
συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών 
φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή 
να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που 
δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να 
επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων.  

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

Επιδιώκεται η συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με τις 
δράσεις των Θ.Σ. 2, 4, 6, 8

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις 

Γ.5

Γ.4
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 09.1.1.02 ΕπΠα 06-2015 (02).xls 2Γ. Σκοπιμότητα
[71275/4/20-01-2012]  Σελ. 13/19



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Πολύ υψηλή ωριμότητα :
Εγκεκριμένοι όροι διακήρυξης 9

Υψηλή Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης)                                                                                                                                                               

8

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.
 

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

9.1 (9.a) Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, 
μείωσης των  ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της 
πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες 
9.1.1 Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας

09.1.1.02 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών

9 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

Υπ
οέ

ργ
ο 

1

Περιγραφή κριτηρίου

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Περιγραφή κριτηρίου

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση τιμής μονάδας ή στην 
περίπτωση εξαγοράς γης υπάρχει συμβολαιογραφικό 
προσύμφωνο

6

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί ΚΥΑ

5

Αν η πράξη περιλαμβάνει υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "μελέτη/ έρευνα" για το 
οποίο υπάρχει εγκεκριμένος και πλήρης φάκελος έργου 
σύμφωνα με το Ν.3316/2005

4

Μη ώριμες πράξεις 0 ΟΧΙ

Υ
π

οέ
ργ

ο 
2

Ολοκληρωμένες διαδικασίες ή δεν απαιτούνται 
άλλες ενέργειες πέραν αυτών που εξετάζονται 

στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου,
10

 Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
αλλά δεν επηρεάζουν την έναρξη υλοποίησης της 
πράξης

6
Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

Δ1

ΝΑΙ

Δ2

 
Η αξιολόγηση της ωριμότητας της 
προτεινόμενης πράξης  διενεργείται ανά 
υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής 
ωριμότητας της πράξης προκύπτει από  τον 
σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους 
τιμών.
 
Ο συντελεστής στάθμισης για το υποέργο 
που συμβάλλει στο δείκτη εκροών της 
πράξης είναι 70%, ο βαθμός στάθμισης των 
υποστηρικτικών υποέργων (πχ. προμήθεια 
εξοπλισμού) αθροίζεται στο 30%.
Για την περίπτωση ύπαρξης ενός μόνο 
κυρίως υποέργου ο συντελεστής στάθμισης 
είναι 100%

Σημειώνεται ότι υποέργα που αφορούν σε 
προπαρασκευαστικές ενέργειες (π.χ. 
μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις) καθώς 
και υποέργων ΟΚΩ, Αρχαιολογίας κλπ δε 
λαμβάνονται υπόψη. 

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

ως ανωτέρω

7

Μέση Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης) με 
μικρές ελλείψεις που δεν επηρρεάζουν την αξιολόγηση)

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

ΝΑΙ
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
και επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση της 
πράξης

0 ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Δ = 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Εφόσον μία πράξη λάβει τη τιμή ΝΑΙ και στα δύο κριτήρια . 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

της προτεινόμενης πράξης( πχ  έγκρισης 
από συμβούλια κλπ) .
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την καταβολή ιδίων 
πόρων από το δικαιούχο Δ.Α

09.1.1.02 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών

Διοικητική ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός 
δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

9 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)
9.1 (9.a) Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή 
και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των  ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού 
9.1.1 Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας

ΟΧΙ

Ε.2

ΝΑΙ

ΕΕξετάζεται :
• Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων 
πράξεων 
• Η διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού 
(ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα 
προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Επιχειρησιακή ικανότητα 

Ε.3

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό 
εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 
καταβολή ίδιων πόρων.

Χρηματοοικονομική ικανότητα

ΝΑΙΕκπλήρωση κριτηρίου 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"" σε όλα τα κριτήρια, εκτός του κριτηρίου Ε.3 όπου γίνεται 
δεκτή και η τιμή  "Δεν Απαιτείται"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 09.1.1.02 ΕπΠα 06-2015 (02).xls 2Ε. ΔΕΧ ικανότητα  
[71275/4/20-01-2012]  Σελ. 18/19



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων
Συντελεστής 
Στάθμισης

Τιμή/Βαθμολογία
Συνολική 

Βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ημερομηνία Υπογραφές Επιτροπής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα 
οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

9 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε 
διάκρισης (ΕΤΠΑ)
9.1 (9.a) Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που 
συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των  
ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση 

9.1.1 Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και 
πρόνοιας

09.1.1.02 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Θεματικός Στόχος  9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Επενδυτική Προτεραιότητα  9.1
(9a)

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, 
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον 
τομέα της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη μετάβαση από 
θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας

Δράση  09.1.1.03 Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων για υποβολή της πρότασης όπου αυτό προβλέπεται 
από τη σχετική νομοθεσία.

9 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)
9.1 (9.a) Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των  
ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες 
κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας 
9.1.1 Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας

09.1.1.03 Δράσεις Βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ

Τιμή
Κριτήριο

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 Εξετάζεται αν 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 αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση

1.1

1.2

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

2.3

Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

2.2  Αίτηση Χρηματοδότησης 
Προτεινόμενης Πράξης

Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι 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 

2.1

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 

επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 

ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 

δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 
Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 

η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 

1η επιλεξιμότητα  

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.9

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.4

2.3

Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου

η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική 
πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 

στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης.

ΟΧΙ

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

2.10

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

2.8

Περίοδος Υλοποίησης

Η Πράξη εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ 
δράσεις της πρόσκλησης.

2.6

2.7

Επιλεξιμότητα Πράξης2

2.5

Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.11 Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για τη συνάφεια

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές 
Επιτροπής

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ. 
Αφορά στα στοιχεία που ορίζονται αναλυτικά στα έντυπα Δ1 και 
Δ2, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
επιβάλλεται λόγω της φύσης της πράξης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια πληρότητας, η 
απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αποφάσεις αρμοδίων ή/ και συλλογικών οργάνων για συνάφεια 
της πράξης με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δικαιούχου ή τον 
Εθνικό Σχεδιασμό, εφόσον προβλέπεται.

Πληρότητα Πράξης3
Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

3.1
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

9 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)
9.1 (9.a) Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, 
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των  ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, 
και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και 

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της τεχνικής περιγραφής του 
φυσικού αντικειμένου στο ΤΔΠΠ για το σύνολο των υποέργων:
α) όσον αφορά τα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της 
προτεινόμενης πράξης σε αντιστοιχία με τα διακριτά παραδοτέα του 
έργου και τους δείκτες εκροών
β) τη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη).

Α1

ΔΡΑΣΗ

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

9.1.1 Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας

09.1.1.03 Δράσεις Βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Α3
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

ολοκλήρωσης της πράξης 

Εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της 
πράξης και στα επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται 
αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
πλήρους και λειτουργικού φυσικού αντικειμένου  
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι 
εύλογη. 
Πιο συγκεκριμένα:
Β.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από 
κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την 
έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων 
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, 
και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης) τόσο τα μοναδιαία κόστη όσο και ο συνολικός 
προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
β.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως: πραγματικό κόστος από 
παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της 
πρότασης ή μη δεσμευτικές προσφορές (πχ  τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
γ) 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.

Α2
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 

πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος  εξετάζεται σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο 
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ)
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά 
με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της πράξης όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ.
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των 
κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την 
ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες 
που ορίζονται στον Ν. 4314/2014(άρθρο 28), ενώ για πράξεις για την 
υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 §4 του ιδίου Νόμου.
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Έχουν τηρηθεί/ προβλεφθεί οι 
αντίστοιχοι κανόνες 

ΝΑΙ

Δεν έχουν τηρηθεί/προβλεφθεί 
οι  αντίστοιχοι κανόνες 

ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 
(με σχετική τεκμηρίωση)

Δ.Α.

Είναι συμβατή ΝΑΙ

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

Β.1

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

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

9 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)
9.1 (9.a) Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, 
μείωσης των  ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της 
πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες 
9.1.1 Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας

09.1.1.03 Δράσεις Βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν είναι συμβατή ΟΧΙ

Δεν ενέχει στοιχεία Κ.Ε Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΝΑΙ

Δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΟΧΙ

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

Μη συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

Β.4

Β.3

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς 
και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Ε.Π. της ΠΔΜ 2014-2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ 
πρωτ. οικ.145739/27-01-2015 ΚΥΑ

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

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.

Β.2

Εξετάζεται πώς 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. Ειδικά για το εν λόγω 
κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 

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

Αειφόρος ανάπτυξη   

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι 
κανόνες ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:
1. στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 
αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ
2. στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων
3. στις μεταφορές
4. στις υπηρεσίες
5. στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
6. στην πληροφόρηση
• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Β.5
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΝΑΙ

Μη κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΟΧΙ

Υψηλή συμβολή: Πν >07 10 ΝΑΙ

Μέση συμβολή: 0,4 < Πν <07 8 ΝΑΙ

    Γ. Σκοπιμότητα ΠράξηςΚατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης 

09.1.1.03 Δράσεις Βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ

Γ.1

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών 
τα πηλίκα Πνi συντίθενται με 

κατάλληλους συντελεστές 

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

9 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)
9.1 (9.a) Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή 
και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των  ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού 
9.1.1 Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ 
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. 

Προτεραιότητα δίνεται σε 
δράσεις βελτίωσης 

προσβασιμότητας σε 
υφιστάμενες υποδομές και 

εγκαταστάσεις σε δημόσια κτίρια 
με έμφαση στα σχολικά κτίρια 
και σε κοινόχρηστους χώρους 

αστικών περιοχών.
Οι δράσεις που θα επιλεγούν θα 

είναι σε εναρμόνιση με το 
Περιφερειακό Σχέδιο Βελτίωσης 

της Προσβασιμότητας στη 
Δυτική Μακεδονία

Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Χαμηλή συμβολή : Πν <0,4 6 ΝΑΙ

Ο δείκτης εκροών της πράξης δεν συμβάλλει στον δείκτη 
εκροών της πρόσκλησης  Πν=0 0 ΟΧΙ

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00 10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,75 ≤ και  < 1,00 8

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,50 ≤ και  < 0,75 5

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,50 0 ΟΧΙ

Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων

ΝΑΙ

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

 Αποτελεσματικότητα πράξης

κατάλληλους συντελεστές 
στάθμισης: 

Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, 
β… οι συντελεστές στάθμισης. 

Στην περίπτωση αυτή η ΔΑ 
καθορίζει τους συντελεστές 

στάθμισης συνεκτιμώντας μία 
σειρά από παράγοντες όπως, το 
αν ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται 

στο πλαίσιο επίδοσης ή αν 
συμβάλλει στην στρατηγική 

έξυπνης εξειδίκευσης, 
προσδίδοντας στους δείκτες 

αυτούς υψηλότερο συντελεστή 
στάθμισης.

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

Εξετάζεται αν και με ποιο τρόπο κατά την 
ολοκλήρωση της πράξης εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητά της.  Πχ σε περίπτωση 
πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται 
συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών 
φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή 
να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 

Γ.4

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). 

Γ.2

Γ.3

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών, 
τα πηλίκα Πi συντίθενται με 
κατάλληλους συντελεστές 

στάθμισης, σύμφωνα με την 
πρόσκληση.

Αποδοτικότητα Πράξης 

ΝΑΙ
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Μη Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Μη Αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων

ΟΧΙ

Παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα της  
πράξης με άλλα έργα ΝΑΙ

Δεν παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με  
άλλα έργα ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που 
δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να 
επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων.  

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

Επιδιώκεται η συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα με τις 
δράσεις των Θ.Σ. 2, 4, 6, 8

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις 

Γ.5

Γ.4

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 09.1.1.03 ΕπΠα 06-2015 (02).xls 2Γ. Σκοπιμότητα
[71275/4/20-01-2012]  Σελ. 12/18



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Πολύ υψηλή ωριμότητα :
Εγκεκριμένοι όροι διακήρυξης 9

Υψηλή Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης)                                                                                                                                                               

8

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.
 

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

9.1 (9.a) Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, 
μείωσης των  ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της 
πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες 
9.1.1 Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας

09.1.1.03 Δράσεις Βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ

9 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

Υπ
οέ

ργ
ο 

1

Περιγραφή κριτηρίου

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Περιγραφή κριτηρίου

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση τιμής μονάδας ή στην 
περίπτωση εξαγοράς γης υπάρχει συμβολαιογραφικό 
προσύμφωνο

6

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί ΚΥΑ

5

Αν η πράξη περιλαμβάνει υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "μελέτη/ έρευνα" για το 
οποίο υπάρχει εγκεκριμένος και πλήρης φάκελος έργου 
σύμφωνα με το Ν.3316/2005

4

Μη ώριμες πράξεις 0 ΟΧΙ

Υ
π

οέ
ργ

ο 
2

Ολοκληρωμένες διαδικασίες ή δεν απαιτούνται 
άλλες ενέργειες πέραν αυτών που εξετάζονται 

στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου,
10

 Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
αλλά δεν επηρεάζουν την έναρξη υλοποίησης της 
πράξης

6
Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

Δ1

ΝΑΙ

Δ2

 
Η αξιολόγηση της ωριμότητας της 
προτεινόμενης πράξης  διενεργείται ανά 
υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής 
ωριμότητας της πράξης προκύπτει από  τον 
σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους 
τιμών.
 
Ο συντελεστής στάθμισης για το υποέργο 
που συμβάλλει στο δείκτη εκροών της 
πράξης είναι 70%, ο βαθμός στάθμισης των 
υποστηρικτικών υποέργων (πχ. προμήθεια 
εξοπλισμού) αθροίζεται στο 30%.
Για την περίπτωση ύπαρξης ενός μόνο 
κυρίως υποέργου ο συντελεστής στάθμισης 
είναι 100%

Σημειώνεται ότι υποέργα που αφορούν σε 
προπαρασκευαστικές ενέργειες (π.χ. 
μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις) καθώς 
και υποέργων ΟΚΩ, Αρχαιολογίας κλπ δε 
λαμβάνονται υπόψη. 

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

ως ανωτέρω

7

Μέση Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης) με 
μικρές ελλείψεις που δεν επηρρεάζουν την αξιολόγηση)

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

ΝΑΙ
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
και επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση της 
πράξης

0 ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Δ = 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Εφόσον μία πράξη λάβει τη τιμή ΝΑΙ και στα δύο κριτήρια . 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

της προτεινόμενης πράξης( πχ  έγκρισης 
από συμβούλια κλπ) .
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την καταβολή ιδίων 
πόρων από το δικαιούχο Δ.Α

09.1.1.03 Δράσεις Βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ

Διοικητική ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός 
δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

9 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)
9.1 (9.a) Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή 
και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των  ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού 
9.1.1 Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας

ΟΧΙ

Ε.2

ΝΑΙ

ΕΕξετάζεται :
• Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων 
πράξεων 
• Η διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού 
(ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα 
προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Επιχειρησιακή ικανότητα 

Ε.3

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό 
εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 
καταβολή ίδιων πόρων.

Χρηματοοικονομική ικανότητα

ΝΑΙΕκπλήρωση κριτηρίου 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"" σε όλα τα κριτήρια, εκτός του κριτηρίου Ε.3 όπου γίνεται 
δεκτή και η τιμή  "Δεν Απαιτείται"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων
Συντελεστής 
Στάθμισης

Τιμή/Βαθμολογία
Συνολική 

Βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ημερομηνία Υπογραφές Επιτροπής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα 
οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

9 -  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε 
διάκρισης (ΕΤΠΑ)
9.1 (9.a) Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που 
συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των  
ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση 

9.1.1 Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και 
πρόνοιας

09.1.1.03 Δράσεις Βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Θεματικός Στόχος  9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Επενδυτική Προτεραιότητα  
10.1
(9i)

Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, και της 
ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας

Δράση  10.1.1.01
Ολοκληρωμένα προγράμματα μικρής κλίμακας για την προώθηση στην απασχόληση 
μειονεκτούντων ατόμων που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

10.1 (9i)  Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της 

απασχολησιμότητας

10.1.1 Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας 

10.1.1.01   Ολοκληρωμένα προγράμματα μικρής κλίμακας για την προώθηση στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων που βιώνουν ή 
κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

1.1

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την 
αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος γίνεται με βάση 

Τιμή
Κριτήριο

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

2.2
 Αίτηση Χρηματοδότησης 
Προτεινόμενης Πράξης

Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι η προτεινόμενη πράξη δεν 
περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική 

1.2
Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης

στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, 
καταστατικά φορέων κλπ) που υποβάλλονται συνημμένα κατά 
την υποβολή του αιτήματος όπως αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση

Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων για υποβολή της πρότασης όπου αυτό προβλέπεται 
από τη σχετική νομοθεσία.

2.1

ΔΕΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΝΑΙδραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 

περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική 
επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της 
περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική 2.3 Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 10.1.1.01 ΕπΠα 06-2015 (02) 1. Πληρότητα Στοιχείων 
[71272/120-01-2012]  Σελ. 1/17



Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Τιμή

Κριτήριο

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

2.5

Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

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

2.3

2.4

Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 
επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 
ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 
δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επιλεξιμότητα Πράξης2

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

2.8

2.6

δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 
Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 
η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 
1η επιλεξιμότητα  

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.7

  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

(ΤΔΠ) 

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

2.10

2.8

Περίοδος Υλοποίησης

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης.

Η Πράξη εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ 
δράσεις της πρόσκλησης.

Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως

2.9
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Τιμή

Κριτήριο

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 Εξετάζεται η συνάφεια της Πράξης με τις πολιτικές του 
αντίστοιχου τομέα 2.11

Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για τη συνάφεια

ΔΕΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Πληρότητα Πράξης3

Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

3.1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια, ΠΛΗΝ ΤΟΥ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2.1 και 2.11, η απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο 
Δικαιούχος. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ, 
όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
απαιτείται λόγω της φύσης της πράξης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές
Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

10.1.1 Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας 

10.1.1.01   Ολοκληρωμένα προγράμματα μικρής κλίμακας για την προώθηση στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων που βιώνουν 

ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό
ΔΡΑΣΗ

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
10.1 (9i)  Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού 
συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

Α1

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της τεχνικής περιγραφής του 
φυσικού αντικειμένου στο ΤΔΠΠ για το σύνολο των υποέργων:
α) όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης πράξης σε 
αντιστοιχία με τα διακριτά παραδοτέα του έργου και τους δείκτες 
εκροών
β) τη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη).
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της 
πράξης και στα επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται 
αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
πλήρους και λειτουργικού φυσικού αντικειμένου  
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι 
εύλογη. 
γ) 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.

Α2
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 

πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος εξετάζεται  σε σχέση με:

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος εξετάζεται  σε σχέση με:
α) το είδος του προς εκτέλεση φυσικού αντικειμένου.  
β)την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης 
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης  .                                                                                Θα 
εκτιμηθεί η πραγματική εκκίνηση και διάρκεια της υλοποίησης 
συνεκτιμώντας χρονικά και τις διοικητικές ενέργειες που 
προαπαιτούνται πριν την διαδικασία δημοπράτησης / ανάθεσης, την 
υπογραφή της  σύμβασης και την εκτέλεση και ολοκλήρωση της 
Πράξης. 

Α3

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 
ολοκλήρωσης της πράξης 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

10.1 (9i)  Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της 

βελτίωσης της απασχολησιμότητας

10.1.1 Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας 

10.1.1.01   Ολοκληρωμένα προγράμματα μικρής κλίμακας για την προώθηση στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων που βιώνουν ή 

κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Έχουν τηρηθεί/ προβλεφθεί οι 
αντίστοιχοι κανόνες 

ΝΑΙ

Είναι συμβατή ΝΑΙ

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν έχουν 
τηρηθεί/προβλεφθεί οι  
αντίστοιχοι κανόνες 

ΟΧΙ

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Β.1

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠΠ θεσμικό πλαίσιο 
υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές 
ενέργειες, 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 του Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ. 
Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την 
τήρηση των κανόνων, η ΔΑ δύναται να εντάξει την πράξη 
εφαρμόζοντας αναλογική ή κατ΄ αποκοπή μείωση της 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν είναι συμβατή ΟΧΙ

Δεν ενέχει στοιχεία Κ.Ε Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΝΑΙ

Δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας

ΟΧΙ

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

Αειφόρος ανάπτυξη   

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Β.3

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς 
και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Ε.Π. της ΠΔΜ 2014-2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ 
πρωτ. οικ.145739/27-01-2015 ΚΥΑ

Β.2
Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

Μη συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

Β.4

Εξετάζεται πώς 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. Ειδικά για το εν λόγω 
κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ 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. (Η θετική απάντηση "ΝΑΙ" καλύπτει και τις 
περιπτώσεις όπου το κριτήριο δεν δύναται να εφαρμοστεί).
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι 
κανόνες ΟΧΙ

Β.5

ακόλουθες περιπτώσεις:
• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:
1. στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 
αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ
2. στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων
3. στις μεταφορές
4. στις υπηρεσίες
5. στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
6. στην πληροφόρηση
• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης 
βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής 
τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα 
ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»
 (Η θετική απάντηση "ΝΑΙ" καλύπτει και τις περιπτώσεις όπου το 
κριτήριο δεν δύναται να εφαρμοστεί λόγω της φύσης της πράξης).

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια πλην του κριτηρίου Β.3.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

10.1 (9i)  Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού 

συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας

10.1.1 Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας 

10.1.1.01   Ολοκληρωμένα προγράμματα μικρής κλίμακας για την προώθηση στην απασχόληση μειονεκτούντων 

ατόμων που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Επιτακτική/επείγουσα 7-10

Συνήθης 4-6

Χαμηλή 1-3

Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης

Κατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Γ.1

    Γ. Σκοπιμότητα Πράξης

Εξετάζεται η παρεχόμενη 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. Ειδικότερα θα πρέπει να υπάρχει 
επαρκής ανάλυση α) του βαθμού κάλυψης 
των αναγκών σε σχέση και με την 
κρισιμότητα του αντίστοιχου προβλήματος, 
β) των ιδιαίτερων αναγκών του πληθυσμού 
στόχου στον οποίο απευθύνεται και του 
τρόπου επίτευξης των αναγκών αυτών. 
Μέσω της πράξης θα ενισχυθούν κατά κύριο 

Έλλειψη τεκμηρίωσης 0

Μέσω της πράξης θα ενισχυθούν κατά κύριο 
λόγο μειονεκτούντα άτομα που βιώνουν ή 
κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε 
μειονεκτούντα άτομα που βιώνουν 
πολλαπλά μειονεκτήματα.                                                                                                         
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι 0,55 ≤ και  ≤ 1,00 7-10

Γ.2 Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,20  ≤ και  ≤ 0,55 4-6

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης 
πράξης στην επίτευξη των στόχων που 
έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως 
προσδιορίζονται στην Πρόσκληση.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο 
των τιμών του δείκτη εκροής για την πράξη 
προς το σύνολο του δείκτη εκροής της 
πρόσκλησης : Πν= (δείκτης εκροής ν 
πράξης) / (δείκτης εκροής Πρόσκλησης).. 
Στην περίπτωση που η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δείκτες εκροών της 
επενδυτικής προτεραιότητας, εκ των οποίων 
ο ένας συμβάλλει στο πλαίσιο επίδοσης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος, θα 
σταθμίστουν οι παραπάνω δείκτες ως εξής: 
ο δείκτης που συμβάλλει στο πλαίσιο 
επίδοσης  60% = α
ο δείκτης που δεν συμβάλλει στο πλαίσο 

 Αποτελεσματικότητα πράξης

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,20 0-3

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00 7-10

Γ.3

επίδοσης 40% = β
Ως εκ τούτου υπολογίζεται ως εξής: 
Πν=αxΠν1+βxΠν2 όπου α, β οι 
συντελεστές στάθμισης.

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 / 

 Αποδοτικότητα Πράξης 

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,75 ≤ και  ≤ 1,00 4-6
ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / 
δείκτης εκροών πρόσκλησης) προς 
(προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό 
πρόσκλησης)
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,75 0-3

Σημαντική 8-10

Μέση 4-7

Χαμηλή 1-3

Εξετάζονται τα ευρύτερα κοινωνικά και 
οικονομικά οφέλη που ενδεχομένως 
προκύπτουν από την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης, όπως ενδεικτικά:

- Αντιμετώπιση του πυρήνα των 
οικονομικών εμποδίων και των φραγμών 
ένταξης στην αγορά εργασίας των 
ωφελουμένων. Διατήρηση θέσεων 
απασχόλησης αμέσως μετά την λήξη της 
συμμετοχής τους στην παρέμβαση
- Πρόσβαση στην απασχόληση 
συμπεριλαμβανομένων και των 
αυτοαπασχολούμενων
- Συμμετοχή σε προγράμματα ενεργητικών Γ.4

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

Έλλειψη τεκμηρίωσης 0

Σημαντική 7-10

Μέση 4-6Η πράξη θα πρέπει να προάγει την 
κοινωνική καινοτομία  
Αξιολογείται η καινοτομία της 
προτεινόμενης πράξης.

0-3

Γ.5  Καινοτομία 

- Συμμετοχή σε προγράμματα ενεργητικών 
πολιτικών

Χαμηλή

Γ.4

Σημαντική συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με άλλα έργα 6-10Εξετάζεται η συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης 
πράξης με άλλα έργα που είναι είτε 
ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο 
του ΕΠ ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να 

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
Γ.6
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Μικρή συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με άλλα έργα 0-5

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

του ΕΠ ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να 
εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την 
υλοποίησή της.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδέν (0).                                                                                                           
Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει μία πράξη είναι: 60 βαθμο                                                                                                                       
Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός ≥ 25

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις 

Γ.6
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

10.1 (9i)  Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της 

βελτίωσης της απασχολησιμότητας

10.1.1.02  Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που 

βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

4-6

0-3

4-6

0-3

Βαθμός ολοκλήρωσης διοικητικών ή άλλων 
ενεργειώνγια το σύνολο της πράξης

Υψηλή

Περιγραφή κριτηρίου

Υψηλή

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Χαμηλή 

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από 
την άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων 
προπαρασκευστικών ενεργειών για την έναρξη της 
υλοποίησής της. Ενδεικτικά εξετάζεται η ύπαρξη 
του νομικού και θεσμικού πλαισίου για την 
υλοποίησή της, στάδιο εξέλιξης 
προπαρασκευαστικών ενεργειών για διαχείριση, 
παρακολούθηση κλπ.

Δ1

7-10

Χαμηλή 

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων 
διοικητικών ή άλλων ενεργειών,  οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης 
πράξης (π.χ. Αποφάσεις αρμόδιων Οργάνων, 
ενημέρωση εμπλεκομένων ατόμων και φορέων για 
την πράξη κλπ.).

7-10

Μέση

Δ2
Μέση

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδέν (0).
Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός  ≥8. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

10.1 (9i)  Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού 

συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας

10.1.1 Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας 

10.1.1.01   Ολοκληρωμένα προγράμματα μικρής κλίμακας για την προώθηση στην απασχόληση μειονεκτούντων 

ατόμων που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

ΟΧΙ

Ε.2

ΝΑΙ

ΕΕξετάζεται :
• Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων 
πράξεων 
• Η διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού 
(ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα 
προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Επιχειρησιακή ικανότητα 

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός 
δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Διοικητική ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙΕ.3

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο 
αυτό εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 

Χρηματοοικονομική ικανότητα

απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

ΝΑΙΕκπλήρωση κριτηρίου 

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 10.1.1.01 ΕπΠα 06-2015 (02) 2Ε. ΔΕΧ ικανότητα  
[71275/4/20-01-2012]  Σελ. 15/17



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την καταβολή ιδίων 
πόρων από το δικαιούχο Δ.Α

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"" σε όλα τα κριτήρια, εκτός του κριτηρίου Ε.3 όπου γίνεται 
δεκτή και η τιμή  "Δεν Απαιτείται"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

αυτό εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 
καταβολή ίδιων πόρων.
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων
Συντελεστής 
Στάθμισης

Τιμή/Βαθμολογία
Συνολική 

Βαθμολογία

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε 

διάκρισης (ΕΚΤ)

10.1 (9i)  Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας 

των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της 

απασχολησιμότητας

10.1.1 Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα 

που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας 

10.1.1.01   Ολοκληρωμένα προγράμματα μικρής κλίμακας για την προώθηση 

στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων που βιώνουν ή κινδυνεύουν από 

φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Στάθμισης Βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                          i) 
Ομάδα Κριτηρίων (Α) ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ : Συνολική Βαθμολογία (ΝΑΙ)                                                                                                        
ii)Ομάδα Κριτηρίων (Β) ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ: 
Συνολική Βαθμολογία (ΝΑΙ)                                                                                                                                                        
iii)Ομάδα Κριτηρίων (Γ) ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ: Συνολική Βαθμολογία ≥21,0                                                                                                      
iv)Ομάδα Κριτηρίων (Δ) ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ: Συνολική Βαθμολογία ≥ 8,0                         
v) Ομάδα Κριτηρίων (Ε): Συνολική βαθμολογία: (ΝΑΙ)                                                                                                                                                                                                                                  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα 
οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

Ημερομηνία Υπογραφές Επιτροπής
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Θεματικός Στόχος  9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Επενδυτική Προτεραιότητα  
10.1
(9i)

Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, και της 
ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας

Δράση  10.1.1.02

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / 
βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας 
παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

10.1 (9i)  Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της 
απασχολησιμότητας

10.1.1 Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας 

10.1.1.02  Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που 
βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

1.1

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την 
αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος γίνεται με βάση 

Τιμή
Κριτήριο

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

2.2  Αίτηση Χρηματοδότησης 
Προτεινόμενης Πράξης

Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι η προτεινόμενη πράξη δεν 
περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική 

1.2
Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης

στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, 
καταστατικά φορέων κλπ) που υποβάλλονται συνημμένα κατά 
την υποβολή του αιτήματος όπως αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση

Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων για υποβολή της πρότασης όπου αυτό προβλέπεται 
από τη σχετική νομοθεσία.

2.1

ΔΕΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΝΑΙδραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 

περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική 
επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της 
περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική 2.3 Να περιλαμβάνεται στην αίτηση
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Τιμή

Κριτήριο

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

2.5

Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

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

2.3

2.4

Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 
επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 
ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 
δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επιλεξιμότητα Πράξης2

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

2.8

2.6

δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 
Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 
η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 
1η επιλεξιμότητα  

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.7
  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

(ΤΔΠ) 

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

2.10

2.8

Περίοδος Υλοποίησης

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης.

Η Πράξη εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ 
δράσεις της πρόσκλησης.

Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως

2.9
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Τιμή

Κριτήριο

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 Εξετάζεται η συνάφεια της Πράξης με τις πολιτικές του 
αντίστοιχου τομέα 2.11 Αποφάσεις Αρμοδίων 

Οργάνων για τη συνάφεια

ΔΕΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Πληρότητα Πράξης3
Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

3.1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια, ΠΛΗΝ ΤΟΥ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2.1 και 2.11, η απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο 
Δικαιούχος. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ, 
όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
απαιτείται λόγω της φύσης της πράξης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές
Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

10.1.1 Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας 

10.1.1.02  Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά 
που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά 
εργασίας 

ΔΡΑΣΗ

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
10.1 (9i)  Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού 
συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

Α1

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της τεχνικής περιγραφής του 
φυσικού αντικειμένου στο ΤΔΠΠ για το σύνολο των υποέργων:
α) όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης πράξης σε 
αντιστοιχία με τα διακριτά παραδοτέα του έργου και τους δείκτες 
εκροών
β) τη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη).
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της 
πράξης και στα επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται 
αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
πλήρους και λειτουργικού φυσικού αντικειμένου  
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι 
εύλογη. 
γ) 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.

Α2
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 

πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος εξετάζεται  σε σχέση με:

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος εξετάζεται  σε σχέση με:
α) το είδος του προς εκτέλεση φυσικού αντικειμένου.  
β)την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης 
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης  .                                                                                Θα 
εκτιμηθεί η πραγματική εκκίνηση και διάρκεια της υλοποίησης 
συνεκτιμώντας χρονικά και τις διοικητικές ενέργειες που 
προαπαιτούνται πριν την διαδικασία δημοπράτησης / ανάθεσης, την 
υπογραφή της  σύμβασης και την εκτέλεση και ολοκλήρωση της 
Πράξης. 

Α3

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 
ολοκλήρωσης της πράξης 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
10.1 (9i)  Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της 
βελτίωσης της απασχολησιμότητας

10.1.1 Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας 

10.1.1.02  Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που 
βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Έχουν τηρηθεί/ προβλεφθεί οι 
αντίστοιχοι κανόνες 

ΝΑΙ

Είναι συμβατή ΝΑΙ

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν έχουν 
τηρηθεί/προβλεφθεί οι  
αντίστοιχοι κανόνες 

ΟΧΙ

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Β.1

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠΠ θεσμικό πλαίσιο 
υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές 
ενέργειες, 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 του Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ. 
Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την 
τήρηση των κανόνων, η ΔΑ δύναται να εντάξει την πράξη 
εφαρμόζοντας αναλογική ή κατ΄ αποκοπή μείωση της 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν είναι συμβατή ΟΧΙ

Δεν ενέχει στοιχεία Κ.Ε Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΝΑΙ

Δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας

ΟΧΙ

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

Αειφόρος ανάπτυξη   

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Β.3

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς 
και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Ε.Π. της ΠΔΜ 2014-2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ 
πρωτ. οικ.145739/27-01-2015 ΚΥΑ

Β.2
Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

Μη συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

Β.4

Εξετάζεται πώς 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. Ειδικά για το εν λόγω 
κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ 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. (Η θετική απάντηση "ΝΑΙ" καλύπτει και τις 
περιπτώσεις όπου το κριτήριο δεν δύναται να εφαρμοστεί).
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι 
κανόνες ΟΧΙ

Β.5

ακόλουθες περιπτώσεις:
• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:
1. στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 
αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ
2. στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων
3. στις μεταφορές
4. στις υπηρεσίες
5. στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
6. στην πληροφόρηση
• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης 
βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής 
τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα 
ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»
 (Η θετική απάντηση "ΝΑΙ" καλύπτει και τις περιπτώσεις όπου το 
κριτήριο δεν δύναται να εφαρμοστεί λόγω της φύσης της πράξης).

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια πλην του κριτηρίου Β.3.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
10.1 (9i)  Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού 
συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας

10.1.1 Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας 

10.1.1.02  Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών 
σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την 
παραμονή τους στην αγορά εργασίας 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Επιτακτική/επείγουσα 7-10

Συνήθης 4-6

Χαμηλή 1-3

Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης

Κατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Γ.1

    Γ. Σκοπιμότητα Πράξης

Εξετάζεται η παρεχόμενη 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. Ειδικότερα θα πρέπει να υπάρχει 
επαρκής ανάλυση α) του βαθμού κάλυψης 
των αναγκών σε σχέση και με την 
κρισιμότητα του αντίστοιχου προβλήματος, 
β) των ιδιαίτερων αναγκών του πληθυσμού 
στόχου στον οποίο απευθύνεται και του 
τρόπου επίτευξης των αναγκών αυτών. 
Μέσω της πράξης θα ενισχυθούν κατά κύριο 

Έλλειψη τεκμηρίωσης 0

Μέσω της πράξης θα ενισχυθούν κατά κύριο 
λόγο μειονεκτούντα άτομα που βιώνουν ή 
κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε 
μειονεκτούντα άτομα που βιώνουν 
πολλαπλά μειονεκτήματα.                                                                                                         
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι 0,55 ≤ και  ≤ 1,00 7-10

Γ.2 Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,20  ≤ και  ≤ 0,55 4-6

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης 
πράξης στην επίτευξη των στόχων που 
έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως 
προσδιορίζονται στην Πρόσκληση.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο 
των τιμών του δείκτη εκροής για την πράξη 
προς το σύνολο του δείκτη εκροής της 
πρόσκλησης : Πν= (δείκτης εκροής ν 
πράξης) / (δείκτης εκροής Πρόσκλησης).. 
Στην περίπτωση που η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δείκτες εκροών της 
επενδυτικής προτεραιότητας, εκ των οποίων 
ο ένας συμβάλλει στο πλαίσιο επίδοσης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος, θα 
σταθμίστουν οι παραπάνω δείκτες ως εξής: 
ο δείκτης που συμβάλλει στο πλαίσιο 
επίδοσης  60% = α
ο δείκτης που δεν συμβάλλει στο πλαίσο 

 Αποτελεσματικότητα πράξης

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,20 0-3

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00 7-10

Γ.3

επίδοσης 40% = β
Ως εκ τούτου υπολογίζεται ως εξής: 
Πν=αxΠν1+βxΠν2 όπου α, β οι 
συντελεστές στάθμισης.

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 / 

 Αποδοτικότητα Πράξης 

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,75 ≤ και  ≤ 1,00 4-6
ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / 
δείκτης εκροών πρόσκλησης) προς 
(προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό 
πρόσκλησης)
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,75 0-3

Σημαντική 8-10

Μέση 4-7

Χαμηλή 1-3

Εξετάζονται τα ευρύτερα κοινωνικά και 
οικονομικά οφέλη που ενδεχομένως 
προκύπτουν από την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης, όπως ενδεικτικά:

- Αντιμετώπιση του πυρήνα των 
οικονομικών εμποδίων και των φραγμών 
ένταξης στην αγορά εργασίας των 
ωφελουμένων. Διατήρηση θέσεων 
απασχόλησης αμέσως μετά την λήξη της 
συμμετοχής τους στην παρέμβαση
- Πρόσβαση στην απασχόληση 
συμπεριλαμβανομένων και των 
αυτοαπασχολούμενων
- Συμμετοχή σε προγράμματα ενεργητικών Γ.4

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

Έλλειψη τεκμηρίωσης 0

Σημαντική 7-10

Μέση 4-6Η πράξη θα πρέπει να προάγει την 
κοινωνική καινοτομία  
Αξιολογείται η καινοτομία της 
προτεινόμενης πράξης.

0-3

Γ.5  Καινοτομία 

- Συμμετοχή σε προγράμματα ενεργητικών 
πολιτικών

Χαμηλή

Γ.4

Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με άλλα έργα ΝΑΙΕξετάζεται η συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης 
πράξης με άλλα έργα που είναι είτε 
ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο 
του ΕΠ ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να 

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
Γ.6
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Μη συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με άλλα έργα ΌΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

του ΕΠ ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να 
εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την 
υλοποίησή της.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδέν (0)  και στο 
Γ.6 την απάντηση "ΝΑΙ".                                                                                                           Η 
μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει μία πράξη είναι: 50 βαθμο                                                                                                                       
Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός ≥ 21

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις 

Γ.6
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

10.1.1.02  Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που 
βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας 

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

10.1 (9i)  Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της 
βελτίωσης της απασχολησιμότητας

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

4-6

0-3

4-6

0-3

Περιγραφή κριτηρίου

Υψηλή

Χαμηλή 

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Δ1

7-10

Χαμηλή 

Βαθμός ολοκλήρωσης διοικητικών ή άλλων 
ενεργειώνγια το σύνολο της πράξης

Υψηλή

Μέση

Δ2

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από 
την άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων 
προπαρασκευστικών ενεργειών για την έναρξη της 
υλοποίησής της. Ενδεικτικά εξετάζεται η ύπαρξη 
του νομικού και θεσμικού πλαισίου για την 
υλοποίησή της, στάδιο εξέλιξης 
προπαρασκευαστικών ενεργειών για διαχείριση, 
παρακολούθηση κλπ.

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων 
διοικητικών ή άλλων ενεργειών,  οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης 
πράξης (π.χ. Αποφάσεις αρμόδιων Οργάνων, 
ενημέρωση εμπλεκομένων ατόμων και φορέων για 
την πράξη κλπ.).

7-10

Μέση

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδέν (0). ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδέν (0).
Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός  ≥8. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
10.1 (9i)  Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού 
συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας

10.1.1 Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας 

10.1.1.02  Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών 
σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την 
παραμονή τους στην αγορά εργασίας 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

ΟΧΙ

Ε.2

ΝΑΙ

ΕΕξετάζεται :
• Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων 
πράξεων 
• Η διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού 
(ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα 
προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Επιχειρησιακή ικανότητα 

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός 
δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Διοικητική ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙΕ.3

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο 
αυτό εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 

Χρηματοοικονομική ικανότητα

απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

ΝΑΙΕκπλήρωση κριτηρίου 
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την καταβολή ιδίων 
πόρων από το δικαιούχο Δ.Α

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"" σε όλα τα κριτήρια, εκτός του κριτηρίου Ε.3 όπου γίνεται 
δεκτή και η τιμή  "Δεν Απαιτείται"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

αυτό εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 
καταβολή ίδιων πόρων.
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων
Συντελεστής 
Στάθμισης

Τιμή/Βαθμολογία
Συνολική 

Βαθμολογία

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε 
διάκρισης (ΕΚΤ)
10.1 (9i)  Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας 
των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της 
απασχολησιμότητας
10.1.1 Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα 
που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας 

10.1.1.02  Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που 
έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν 
από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την 
παραμονή τους στην αγορά εργασίας 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Στάθμισης Βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα 
οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                          i) 
Ομάδα Κριτηρίων (Α) ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ : Συνολική Βαθμολογία (ΝΑΙ)                                                                                                        
ii)Ομάδα Κριτηρίων (Β) ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ: 
Συνολική Βαθμολογία (ΝΑΙ)                                                                                                                                                        
iii)Ομάδα Κριτηρίων (Γ) ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ: Συνολική Βαθμολογία (ΝΑΙ)& 
≥21,0                                                                                                      
iv)Ομάδα Κριτηρίων (Δ) ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ: Συνολική Βαθμολογία ≥ 8,0                         
v) Ομάδα Κριτηρίων (Ε): Συνολική βαθμολογία: (ΝΑΙ)                                                                                                                                                                                                                                  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

Ημερομηνία Υπογραφές Επιτροπής
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Θεματικός Στόχος  9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Επενδυτική Προτεραιότητα  
10.2
(9iii)

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

Δράση  10.2.1.01 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά με Αναπηρία 



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

10.2 (9iii)  Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

10.2.1  Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας

10.2.1.01  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία. 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

1.1

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την 
αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου. Ο έλεγχος γίνεται με βάση 

Τιμή
Κριτήριο

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

2.2  Αίτηση Χρηματοδότησης 
Προτεινόμενης Πράξης

Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι η προτεινόμενη πράξη δεν 
περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική 

1.2
Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης

στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, 
καταστατικά φορέων κλπ) που υποβάλλονται συνημμένα κατά 
την υποβολή του αιτήματος όπως αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση

Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων για υποβολή της πρότασης όπου αυτό προβλέπεται 
από τη σχετική νομοθεσία.

2.1

ΔΕΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΝΑΙδραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 

περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική 
επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της 
περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική 2.3 Να περιλαμβάνεται στην αίτηση
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Τιμή

Κριτήριο

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

2.5

Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

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

2.3

2.4

Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 
επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 
ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 
δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επιλεξιμότητα Πράξης2

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

2.8

2.6

δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 
Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 
η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 
1η επιλεξιμότητα  

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.7
  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

(ΤΔΠ) 

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

2.10

2.8

Περίοδος Υλοποίησης

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης.

Η Πράξη εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ 
δράσεις της πρόσκλησης.

Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως

2.9
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Τιμή

Κριτήριο

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 Εξετάζεται η συνάφεια της Πράξης με τις πολιτικές του 
αντίστοιχου τομέα 2.11 Αποφάσεις Αρμοδίων 

Οργάνων για τη συνάφεια

ΔΕΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Πληρότητα Πράξης3
Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

3.1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια, ΠΛΗΝ ΤΟΥ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2.1 και 2.11, η απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο 
Δικαιούχος. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ, 
όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
απαιτείται λόγω της φύσης της πράξης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές
Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

10.2.1  Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας

10.2.1.01  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία. ΔΡΑΣΗ

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

10.2 (9iii)  Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

Α1

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της τεχνικής περιγραφής του 
φυσικού αντικειμένου στο ΤΔΠΠ για το σύνολο των υποέργων:
α) όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης πράξης σε 
αντιστοιχία με τα διακριτά παραδοτέα του έργου και τους δείκτες 
εκροών
β) τη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη).
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της 
πράξης και στα επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται 
αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
πλήρους και λειτουργικού φυσικού αντικειμένου  
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι 
εύλογη. 
γ) 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.

Α2
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 

πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος εξετάζεται  σε σχέση με:

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος εξετάζεται  σε σχέση με:
α) το είδος του προς εκτέλεση φυσικού αντικειμένου.  
β)την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης 
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης  .                                                                                Θα 
εκτιμηθεί η πραγματική εκκίνηση και διάρκεια της υλοποίησης 
συνεκτιμώντας χρονικά και τις διοικητικές ενέργειες που 
προαπαιτούνται πριν την διαδικασία δημοπράτησης / ανάθεσης, την 
υπογραφή της  σύμβασης και την εκτέλεση και ολοκλήρωση της 
Πράξης. 

Α3

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 
ολοκλήρωσης της πράξης 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

10.2 (9iii)  Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

10.2.1  Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας

10.2.1.01  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία. 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Έχουν τηρηθεί/ προβλεφθεί οι 
αντίστοιχοι κανόνες 

ΝΑΙ

Είναι συμβατή ΝΑΙ

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν έχουν 
τηρηθεί/προβλεφθεί οι  
αντίστοιχοι κανόνες 

ΟΧΙ

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Β.1

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠΠ θεσμικό πλαίσιο 
υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές 
ενέργειες, 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 του Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ. 
Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την 
τήρηση των κανόνων, η ΔΑ δύναται να εντάξει την πράξη 
εφαρμόζοντας αναλογική ή κατ΄ αποκοπή μείωση της 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν είναι συμβατή ΟΧΙ

Δεν ενέχει στοιχεία Κ.Ε Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΝΑΙ

Δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας

ΟΧΙ

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

Αειφόρος ανάπτυξη   

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Β.3

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς 
και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Ε.Π. της ΠΔΜ 2014-2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ 
πρωτ. οικ.145739/27-01-2015 ΚΥΑ

Β.2
Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

Μη συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

Β.4

Εξετάζεται πώς 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. Ειδικά για το εν λόγω 
κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ 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. (Η θετική απάντηση "ΝΑΙ" καλύπτει και τις 
περιπτώσεις όπου το κριτήριο δεν δύναται να εφαρμοστεί).
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι 
κανόνες ΟΧΙ

Β.5

ακόλουθες περιπτώσεις:
• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:
1. στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 
αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ
2. στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων
3. στις μεταφορές
4. στις υπηρεσίες
5. στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
6. στην πληροφόρηση
• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης 
βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής 
τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα 
ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»
 (Η θετική απάντηση "ΝΑΙ" καλύπτει και τις περιπτώσεις όπου το 
κριτήριο δεν δύναται να εφαρμοστεί λόγω της φύσης της πράξης).

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια πλην του κριτηρίου Β.3.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

10.2 (9iii)  Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

10.2.1  Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής 
ασθένειας

10.2.1.01  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία. 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Επιτακτική/επείγουσα 7-10

Συνήθης 4-6

Χαμηλή 1-3

Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης

Κατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Γ.1

    Γ. Σκοπιμότητα Πράξης

Εξετάζεται η παρεχόμενη 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. Ειδικότερα θα πρέπει να υπάρχει 
επαρκής ανάλυση α) του βαθμού κάλυψης 
των αναγκών σε σχέση και με την 
κρισιμότητα του αντίστοιχου προβλήματος, 
β) των ιδιαίτερων αναγκών του πληθυσμού 
στόχου στον οποίο απευθύνεται και του 
τρόπου επίτευξης των αναγκών αυτών. 
Μέσω της πράξης θα ενισχυθούν κατά κύριο 

Έλλειψη τεκμηρίωσης 0

Μέσω της πράξης θα ενισχυθούν κατά κύριο 
λόγο μειονεκτούντα άτομα που βιώνουν ή 
κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό 
αποκλεισμό. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε 
μειονεκτούντα άτομα που βιώνουν 
πολλαπλά μειονεκτήματα.                                                                                                         
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι 0,55 ≤ και  ≤ 1,00 7-10

Γ.2 Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,20  ≤ και  ≤ 0,55 4-6

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης 
πράξης στην επίτευξη των στόχων που 
έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως 
προσδιορίζονται στην Πρόσκληση.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο 
των τιμών του δείκτη εκροής για την πράξη 
προς το σύνολο του δείκτη εκροής της 
πρόσκλησης : Πν= (δείκτης εκροής ν 
πράξης) / (δείκτης εκροής Πρόσκλησης).. 
Στην περίπτωση που η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δείκτες εκροών της 
επενδυτικής προτεραιότητας, εκ των οποίων 
ο ένας συμβάλλει στο πλαίσιο επίδοσης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος, θα 
σταθμίστουν οι παραπάνω δείκτες ως εξής: 
ο δείκτης που συμβάλλει στο πλαίσιο 
επίδοσης  60% = α
ο δείκτης που δεν συμβάλλει στο πλαίσο 

 Αποτελεσματικότητα πράξης

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,20 0-3

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00 7-10

Γ.3

επίδοσης 40% = β
Ως εκ τούτου υπολογίζεται ως εξής: 
Πν=αxΠν1+βxΠν2 όπου α, β οι 
συντελεστές στάθμισης.

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 / 

 Αποδοτικότητα Πράξης 

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,75 ≤ και  ≤ 1,00 4-6
ως το πηλίκο Π= (δείκτης εκροών πράξης / 
δείκτης εκροών πρόσκλησης) προς 
(προϋπολογισμό πράξης / προϋπολογισμό 
πρόσκλησης)
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,75 0-3

Σημαντική 8-10

Μέση 4-7

Χαμηλή 1-3

Εξετάζονται τα ευρύτερα κοινωνικά και 
οικονομικά οφέλη που ενδεχομένως 
προκύπτουν από την υλοποίηση της 
προτεινόμενης πράξης, όπως ενδεικτικά:

- Αντιμετώπιση του πυρήνα των 
οικονομικών εμποδίων και των φραγμών 
ένταξης στην αγορά εργασίας των 
ωφελουμένων. Διατήρηση θέσεων 
απασχόλησης αμέσως μετά την λήξη της 
συμμετοχής τους στην παρέμβαση
- Πρόσβαση στην απασχόληση 
συμπεριλαμβανομένων και των 
αυτοαπασχολούμενων
- Συμμετοχή σε προγράμματα ενεργητικών Γ.4

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

Έλλειψη τεκμηρίωσης 0

Σημαντική 7-10

Μέση 4-6Η πράξη θα πρέπει να προάγει την 
κοινωνική καινοτομία  
Αξιολογείται η καινοτομία της 
προτεινόμενης πράξης.

0-3

Γ.5  Καινοτομία 

- Συμμετοχή σε προγράμματα ενεργητικών 
πολιτικών

Χαμηλή

Γ.4

Συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με άλλα έργα ΝΑΙΕξετάζεται η συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης 
πράξης με άλλα έργα που είναι είτε 
ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο 
του ΕΠ ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να 

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
Γ.6
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Μη συνέργεια/ συμπληρωματικότητα με άλλα έργα ΌΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

του ΕΠ ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να 
εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την 
υλοποίησή της.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδέν (0)  και στο 
Γ.6 την απάντηση "ΝΑΙ".                                                                                                           Η 
μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει μία πράξη είναι: 50 βαθμο                                                                                                                       
Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός ≥ 21

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις 

Γ.6
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

10.2 (9iii)  Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

10.1.1.02  Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που 
βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

4-6

0-3

4-6

0-3

Περιγραφή κριτηρίου

Υψηλή

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Δ1

7-10

Χαμηλή 

Βαθμός ολοκλήρωσης διοικητικών ή άλλων 
ενεργειώνγια το σύνολο της πράξης

Υψηλή

Μέση

Δ2
Μέση

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

Χαμηλή 

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης από 
την άποψη της εξέλιξης των απαιτούμενων 
προπαρασκευστικών ενεργειών για την έναρξη της 
υλοποίησής της. Ενδεικτικά εξετάζεται η ύπαρξη 
του νομικού και θεσμικού πλαισίου για την 
υλοποίησή της, στάδιο εξέλιξης 
προπαρασκευαστικών ενεργειών για διαχείριση, 
παρακολούθηση κλπ.

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων 
διοικητικών ή άλλων ενεργειών,  οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης 
πράξης (π.χ. Αποφάσεις αρμόδιων Οργάνων, 
ενημέρωση εμπλεκομένων ατόμων και φορέων για 
την πράξη κλπ.).

7-10

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδέν (0). ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Η πράξη πρέπει να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδέν (0).
Ως ελάχιστο όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός  ≥8. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

10.2 (9iii)  Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

10.2.1  Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής 
ασθένειας

10.2.1.01  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία. 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

ΟΧΙ

Ε.2

ΝΑΙ

ΕΕξετάζεται :
• Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων 
πράξεων 
• Η διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού 
(ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα 
προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Επιχειρησιακή ικανότητα 

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός 
δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Διοικητική ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙΕ.3

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο 
αυτό εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 

Χρηματοοικονομική ικανότητα

απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

ΝΑΙΕκπλήρωση κριτηρίου 
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την καταβολή ιδίων 
πόρων από το δικαιούχο Δ.Α

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"" σε όλα τα κριτήρια, εκτός του κριτηρίου Ε.3 όπου γίνεται 
δεκτή και η τιμή  "Δεν Απαιτείται"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

αυτό εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 
καταβολή ίδιων πόρων.

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 10.2.1.01 ΕπΠα 06-2015 (02) 2Ε. ΔΕΧ ικανότητα  
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων
Συντελεστής 
Στάθμισης

Τιμή/Βαθμολογία
Συνολική 

Βαθμολογία

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε 
διάκρισης (ΕΚΤ)

10.2 (9iii)  Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας 
των ευκαιριών

10.2.1  Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και 
εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας

10.2.1.01  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία. 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Στάθμισης Βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                          i) 
Ομάδα Κριτηρίων (Α) ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ : Συνολική Βαθμολογία (ΝΑΙ)                                                                                                        
ii)Ομάδα Κριτηρίων (Β) ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ: 
Συνολική Βαθμολογία (ΝΑΙ)                                                                                                                                                        
iii)Ομάδα Κριτηρίων (Γ) ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ: Συνολική Βαθμολογία (ΝΑΙ)& 
≥21,0                                                                                                      
iv)Ομάδα Κριτηρίων (Δ) ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ: Συνολική Βαθμολογία ≥ 8,0                         
v) Ομάδα Κριτηρίων (Ε): Συνολική βαθμολογία: (ΝΑΙ)                                                                                                                                                                                                                                  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα 
οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

Ημερομηνία Υπογραφές Επιτροπής
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Θεματικός Στόχος  10
Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την 
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Επενδυτική Προτεραιότητα  
11.1

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

Δράση  11.1.1.01 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων για υποβολή της πρότασης όπου αυτό προβλέπεται 
από τη σχετική νομοθεσία.

11- Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

11.1 (10α) Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

11.1.1- Δημιουργία σύγχρονών υποδομών Γ' θμιας εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α' βαμθιας και Β' βαθμιας 
εκπαίδευσης

11.1.1.01 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Τιμή
Κριτήριο

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 Εξετάζεται αν 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 αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση

1.1

1.2

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

2.3

Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

2.2  Αίτηση Χρηματοδότησης 
Προτεινόμενης Πράξης

Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι 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 

2.1

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 

επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 

ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 

δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 
Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 

η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 

1η επιλεξιμότητα  

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.9

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.4

2.3

Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου

η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική 
πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 

στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης.

ΟΧΙ

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

2.10

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

2.8

Περίοδος Υλοποίησης

Η Πράξη εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ 
δράσεις της πρόσκλησης.

2.6

2.7

Επιλεξιμότητα Πράξης2

2.5

Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.11 Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για τη συνάφεια

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές 
Επιτροπής

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ. 
Αφορά στα στοιχεία που ορίζονται αναλυτικά στα έντυπα Δ1 και 
Δ2, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
επιβάλλεται λόγω της φύσης της πράξης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια πληρότητας, η 
απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αποφάσεις αρμοδίων ή/ και συλλογικών οργάνων για συνάφεια 
της πράξης με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δικαιούχου ή τον 
Εθνικό Σχεδιασμό, εφόσον προβλέπεται.

Πληρότητα Πράξης3
Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

3.1
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Α3
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

ολοκλήρωσης της πράξης 

Εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της 
πράξης και στα επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται 
αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
πλήρους και λειτουργικού φυσικού αντικειμένου  
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι 
εύλογη. 
Πιο συγκεκριμένα:
Β.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από 
κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την 
έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων 
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, 
και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης) τόσο τα μοναδιαία κόστη όσο και ο συνολικός 
προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
β.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως: πραγματικό κόστος από 
παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της 
πρότασης ή μη δεσμευτικές προσφορές (πχ  τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
γ) 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.

Α2
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 

πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος  εξετάζεται σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο 
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ)
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά 
με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της πράξης όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ.
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των 
κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την 
ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες 
που ορίζονται στον Ν. 4314/2014(άρθρο 28), ενώ για πράξεις για την 
υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 §4 του ιδίου Νόμου.
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

11- Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και 
11.1 (10α) Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση 
δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της τεχνικής περιγραφής του 
φυσικού αντικειμένου στο ΤΔΠΠ για το σύνολο των υποέργων:
α) όσον αφορά τα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της 
προτεινόμενης πράξης σε αντιστοιχία με τα διακριτά παραδοτέα του 
έργου και τους δείκτες εκροών
β) τη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη).

Α1

ΔΡΑΣΗ

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

11.1.1- Δημιουργία σύγχρονών υποδομών Γ' θμιας εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α' βαμθιας και Β' βαθμιας 
εκπαίδευσης

11.1.1.01 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Έχουν τηρηθεί/ προβλεφθεί οι 
αντίστοιχοι κανόνες 

ΝΑΙ

Δεν έχουν τηρηθεί/προβλεφθεί 
οι  αντίστοιχοι κανόνες 

ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 
(με σχετική τεκμηρίωση)

Δ.Α.

Είναι συμβατή ΝΑΙ

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

Β.1

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

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

11- Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
11.1 (10α) Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου 
μάθηση
11.1.1- Δημιουργία σύγχρονών υποδομών Γ' θμιας εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α' βαμθιας και Β' βαθμιας 
εκπαίδευσης

11.1.1.01 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 11.1.1.01 ΕπΠα 06-2015 (02).xls 2Β. Ενσωμάτωση πολιτικών
[71275/4/20-01-2012]  Σελ. 7/19



Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν είναι συμβατή ΟΧΙ

Δεν ενέχει στοιχεία Κ.Ε Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΝΑΙ

Δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΟΧΙ

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

Μη συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

Β.4

Β.3

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς 
και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Ε.Π. της ΠΔΜ 2014-2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ 
πρωτ. οικ.145739/27-01-2015 ΚΥΑ

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης

Β.2

Εξετάζεται πώς 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. Ειδικά για το εν λόγω 
κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 

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

Αειφόρος ανάπτυξη   

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

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.

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι 
κανόνες ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:
1. στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 
αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ
2. στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων
3. στις μεταφορές
4. στις υπηρεσίες
5. στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
6. στην πληροφόρηση
• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Β.5
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΝΑΙ

Μη κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΟΧΙ

    Γ. Σκοπιμότητα ΠράξηςΚατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

11.1.1.01 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Γ.1

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

11- Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη 
11.1 (10α) Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 
και τη διά βίου μάθηση
11.1.1- Δημιουργία σύγχρονών υποδομών Γ' θμιας εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α' βαμθιας 
και Β' βαθμιας εκπαίδευσης

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ 
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. 

Νέες υποδομές και εξοπλισμός 
θα επιλέγονται μετά από 

αιτιολόγηση στη βάση της 
χαρτογράφησης των 

υφιστάμενων υποδομών και των 
αναγκών της περιφέρειας και θα 

πρέπει να είναι σύμφωνες με 
την ασκούμενη πολιτική στον 

τομέα υγείας – πρόνοιας. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 

δίνεται στη χωροθέτηση της 
υποδομής (προσβασιμότητα, 
εξυπηρετούμενος πληθυσμός, 
δυνατότητα επέκτασης), στη 
σχέση κόστους – οφέλους και 

στην εξασφάλιση του 
απαραίτητου προσωπικού για τη 

λειτουργία της.
Οι δράσεις που θα επιλεγούν θα 
πρέπει να είναι εναρμονισμένες  

με τους στόχους και τις 
προτεραιότητες της Εθνικής 
Στρατηγικής για την παιδεία.

Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Υψηλή συμβολή: Πν >07 10 ΝΑΙ

Μέση συμβολή: 0,4 < Πν <07 8 ΝΑΙ

Χαμηλή συμβολή : Πν <0,4 6 ΝΑΙ

Ο δείκτης εκροών της πράξης δεν συμβάλλει στον δείκτη 
εκροών της πρόσκλησης  Πν=0 0 ΟΧΙ

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00 10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,75 ≤ και  < 1,00 8

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,50 ≤ και  < 0,75 5

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,50 0 ΟΧΙ

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

 Αποτελεσματικότητα πράξης

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών 
τα πηλίκα Πνi συντίθενται με 

κατάλληλους συντελεστές 
στάθμισης: 

Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, 
β… οι συντελεστές στάθμισης. 

Στην περίπτωση αυτή η ΔΑ 
καθορίζει τους συντελεστές 

στάθμισης συνεκτιμώντας μία 
σειρά από παράγοντες όπως, το 
αν ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται 

στο πλαίσιο επίδοσης ή αν 
συμβάλλει στην στρατηγική 

έξυπνης εξειδίκευσης, 
προσδίδοντας στους δείκτες 

αυτούς υψηλότερο συντελεστή 
στάθμισης.

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). 

Γ.2

Γ.3

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών, 
τα πηλίκα Πi συντίθενται με 
κατάλληλους συντελεστές 

στάθμισης, σύμφωνα με την 
πρόσκληση.

Αποδοτικότητα Πράξης 

ΝΑΙ
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων

ΝΑΙ

Μη Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Μη Αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων

ΟΧΙ

Παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα της  
πράξης με άλλα έργα ΝΑΙ

Δεν παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με  
άλλα έργα ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

Εξετάζεται αν και με ποιο τρόπο κατά την 
ολοκλήρωση της πράξης εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητά της.  Πχ σε περίπτωση 
πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται 
συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών 
φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή 
να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που 
δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να 
επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων.  

Εξετάζεται η συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης 
πράξης με άλλα έργα που είναι είτε 
ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο 
του ΕΠ και ειδικότερα με τους Θ.Σ. 2,4,6,8 
ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να 
εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την 
υλοποίησή της 

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις 

Γ.5

Γ.4
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Πολύ υψηλή ωριμότητα :
Εγκεκριμένοι όροι διακήρυξης 9

Υψηλή Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης)                                                                                                                                                               

8

11.1 (10α) Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

11.1.1- Δημιουργία σύγχρονών υποδομών Γ' θμιας εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α' βαμθιας και Β' βαθμιας 
εκπαίδευσης

11.1.1.01 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Περιγραφή κριτηρίου

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

11- Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Υπ
οέ

ργ
ο 

1

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.
 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση τιμής μονάδας ή στην 
περίπτωση εξαγοράς γης υπάρχει συμβολαιογραφικό 
προσύμφωνο

6

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί ΚΥΑ

5

Αν η πράξη περιλαμβάνει υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "μελέτη/ έρευνα" για το 
οποίο υπάρχει εγκεκριμένος και πλήρης φάκελος έργου 
σύμφωνα με το Ν.3316/2005

4

Μη ώριμες πράξεις 0 ΟΧΙ

Υ
π

οέ
ργ

ο 
2

Ολοκληρωμένες διαδικασίες ή δεν απαιτούνται 
άλλες ενέργειες πέραν αυτών που εξετάζονται 

στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου,
10

 Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
αλλά δεν επηρεάζουν την έναρξη υλοποίησης της 
πράξης

6
Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

Δ1

ΝΑΙ

Δ2

ως ανωτέρω

ΝΑΙ7

Μέση Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης) με 
μικρές ελλείψεις που δεν επηρρεάζουν την αξιολόγηση)

 
Η αξιολόγηση της ωριμότητας της 
προτεινόμενης πράξης  διενεργείται ανά 
υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής 
ωριμότητας της πράξης προκύπτει από  τον 
σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους 
τιμών.
 
Ο συντελεστής στάθμισης για το υποέργο 
που συμβάλλει στο δείκτη εκροών της 
πράξης είναι 70%, ο βαθμός στάθμισης των 
υποστηρικτικών υποέργων (πχ. προμήθεια 
εξοπλισμού) αθροίζεται στο 30%.
Για την περίπτωση ύπαρξης ενός μόνο 
κυρίως υποέργου ο συντελεστής στάθμισης 
είναι 100%

Σημειώνεται ότι υποέργα που αφορούν σε 
προπαρασκευαστικές ενέργειες (π.χ. 
μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις) καθώς 
και υποέργων ΟΚΩ, Αρχαιολογίας κλπ δε 
λαμβάνονται υπόψη. 

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου 
συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται 
στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης( πχ  έγκρισης 
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
και επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση της 
πράξης

0 ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Δ = 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Εφόσον μία πράξη λάβει τη τιμή ΝΑΙ και στα δύο κριτήρια . 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

της προτεινόμενης πράξης( πχ  έγκρισης 
από συμβούλια κλπ) .
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την καταβολή ιδίων 
πόρων από το δικαιούχο Δ.Α

11.1.1.01 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διοικητική ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός 
δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

11- Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη 
11.1 (10α) Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 
και τη διά βίου μάθηση
11.1.1- Δημιουργία σύγχρονών υποδομών Γ' θμιας εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α' βαμθιας 
και Β' βαθμιας εκπαίδευσης

ΟΧΙ

Ε.2

ΝΑΙ

Εξετάζεται :
• Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων 
πράξεων 
• Η διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού 
(ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα 
προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Επιχειρησιακή ικανότητα 

Ε.3

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό 
εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 
καταβολή ίδιων πόρων.

Χρηματοοικονομική ικανότητα

ΝΑΙΕκπλήρωση κριτηρίου 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"" σε όλα τα κριτήρια, εκτός του κριτηρίου Ε.3 όπου γίνεται 
δεκτή και η τιμή  "Δεν Απαιτείται"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων
Συντελεστής 
Στάθμισης

Τιμή/Βαθμολογία
Συνολική 

Βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ημερομηνία Υπογραφές Επιτροπής

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα 
οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

11- Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση 
για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

11.1 (10α) Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

11.1.1- Δημιουργία σύγχρονών υποδομών Γ' θμιας εκπαίδευσης και βελτίωση - 
ολοκλήρωση υποδομών Α' βαμθιας και Β' βαθμιας εκπαίδευσης

11.1.1.01 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Θεματικός Στόχος  10
Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την 
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Επενδυτική Προτεραιότητα  
11.1

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

Δράση  11.1.1.02 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

2.1

2.2  Αίτηση Χρηματοδότησης 
Προτεινόμενης Πράξης

Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι 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 

1.2

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1

1.1

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση2.3

Κριτήριο

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

Εξετάζεται αν 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 αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση

Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

11- Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

11.1 (10α) Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

11.1.1- Δημιουργία σύγχρονών υποδομών Γ' θμιας εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α' βαμθιας και Β' βαθμιας 
εκπαίδευσης

11.1.1.02 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης

Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων για υποβολή της πρότασης όπου αυτό προβλέπεται 
από τη σχετική νομοθεσία.

Τιμή

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Κριτήριο

Τιμή

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επιλεξιμότητα Πράξης2

2.5

Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

2.10

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

2.8

Περίοδος Υλοποίησης

Η Πράξη εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ 
δράσεις της πρόσκλησης.

2.6

η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική 
πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 

στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης.

ΟΧΙ

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

2.9

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση2.4

2.3

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 

επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 

ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 

δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 
Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 

η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 

1η επιλεξιμότητα  

2.7
  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Κριτήριο

Τιμή

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αποφάσεις αρμοδίων ή/ και συλλογικών οργάνων για συνάφεια 
της πράξης με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δικαιούχου ή τον 
Εθνικό Σχεδιασμό, εφόσον προβλέπεται.

Πληρότητα Πράξης3
Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

3.1

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ. 
Αφορά στα στοιχεία που ορίζονται αναλυτικά στα έντυπα Δ1 και 
Δ2, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
επιβάλλεται λόγω της φύσης της πράξης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια πληρότητας, η 
απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές 
Επιτροπής

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

2.11 Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για τη συνάφεια
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

11.1.1- Δημιουργία σύγχρονών υποδομών Γ' θμιας εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α' βαμθιας και Β' βαθμιας 
εκπαίδευσης

11.1.1.02 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

11- Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και 
11.1 (10α) Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση 
δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της τεχνικής περιγραφής του 
φυσικού αντικειμένου στο ΤΔΠΠ για το σύνολο των υποέργων:
α) όσον αφορά τα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της 
προτεινόμενης πράξης σε αντιστοιχία με τα διακριτά παραδοτέα του 
έργου και τους δείκτες εκροών
β) τη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη).

ΔΡΑΣΗ

Α1

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Α2
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 

πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της 
πράξης και στα επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται 
αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
πλήρους και λειτουργικού φυσικού αντικειμένου  
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι 
εύλογη. 
Πιο συγκεκριμένα:
Β.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από 
κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την 
έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων 
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, 
και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης) τόσο τα μοναδιαία κόστη όσο και ο συνολικός 
προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
β.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως: πραγματικό κόστος από 
παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της 
πρότασης ή μη δεσμευτικές προσφορές (πχ  τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
γ) 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.

Α3
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

ολοκλήρωσης της πράξης 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος  εξετάζεται σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο 
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ)
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά 
με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της πράξης όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ.
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των 
κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την 
ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες 
που ορίζονται στον Ν. 4314/2014(άρθρο 28), ενώ για πράξεις για την 
υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 §4 του ιδίου Νόμου.
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Έχουν τηρηθεί/ προβλεφθεί οι 
αντίστοιχοι κανόνες 

ΝΑΙ

Δεν έχουν τηρηθεί/προβλεφθεί 
οι  αντίστοιχοι κανόνες 

ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 
(με σχετική τεκμηρίωση)

Δ.Α.

Είναι συμβατή ΝΑΙ

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

11- Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
11.1 (10α) Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου 
μάθηση
11.1.1- Δημιουργία σύγχρονών υποδομών Γ' θμιας εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α' βαμθιας και Β' βαθμιας 
εκπαίδευσης

11.1.1.02 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

Β.1

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

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν είναι συμβατή ΟΧΙ

Δεν ενέχει στοιχεία Κ.Ε Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΝΑΙ

Δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΟΧΙ

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

Μη συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

Β.2

Εξετάζεται πώς 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. Ειδικά για το εν λόγω 
κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 

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

Αειφόρος ανάπτυξη   

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

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.

Β.4

Β.3

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς 
και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Ε.Π. της ΠΔΜ 2014-2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ 
πρωτ. οικ.145739/27-01-2015 ΚΥΑ

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι 
κανόνες ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:
1. στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 
αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ
2. στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων
3. στις μεταφορές
4. στις υπηρεσίες
5. στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
6. στην πληροφόρηση
• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β.5
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΝΑΙ

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

11- Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη 
11.1 (10α) Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 
και τη διά βίου μάθηση
11.1.1- Δημιουργία σύγχρονών υποδομών Γ' θμιας εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α' βαμθιας 
και Β' βαθμιας εκπαίδευσης

Κατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

    Γ. Σκοπιμότητα Πράξης

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ 
τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον 

Νέες υποδομές και εξοπλισμός 
θα επιλέγονται μετά από 

αιτιολόγηση στη βάση της 
χαρτογράφησης των 

υφιστάμενων υποδομών και των 
αναγκών της περιφέρειας και θα 

πρέπει να είναι σύμφωνες με 
την ασκούμενη πολιτική στον 
αντίστοιχο τομέα.  Ιδιαίτερη 

προσοχή θα πρέπει να δίνεται 
στη χωροθέτηση της υποδομής 

(προσβασιμότητα, 

11.1.1.02 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Μη κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΟΧΙ

Υψηλή συμβολή: Πν >07 10 ΝΑΙ

Μέση συμβολή: 0,4 < Πν <07 8 ΝΑΙ

Χαμηλή συμβολή : Πν <0,4 6 ΝΑΙ

Ο δείκτης εκροών της πράξης δεν συμβάλλει στον δείκτη 
εκροών της πρόσκλησης  Πν=0 0 ΟΧΙ

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00 10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,75 ≤ και  < 1,00 8

Γ.3

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών, 
τα πηλίκα Πi συντίθενται με Αποδοτικότητα Πράξης 

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 

ΝΑΙ

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

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών 
τα πηλίκα Πνi συντίθενται με 

κατάλληλους συντελεστές 
στάθμισης: 

Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, 
β… οι συντελεστές στάθμισης. 

Στην περίπτωση αυτή η ΔΑ 
καθορίζει τους συντελεστές 

στάθμισης συνεκτιμώντας μία 
σειρά από παράγοντες όπως, το 
αν ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται 

στο πλαίσιο επίδοσης ή αν 
συμβάλλει στην στρατηγική 

έξυπνης εξειδίκευσης, 
προσδίδοντας στους δείκτες 

αυτούς υψηλότερο συντελεστή 
στάθμισης.

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. 

(προσβασιμότητα, 
εξυπηρετούμενος πληθυσμός, 
δυνατότητα επέκτασης), στη 
σχέση κόστους – οφέλους και 

στην εξασφάλιση του 
απαραίτητου προσωπικού για τη 

λειτουργία της.
Οι δράσεις που θα επιλεγούν θα 
πρέπει να είναι εναρμονισμένες  

με τους στόχους και τις 
προτεραιότητες της Εθνικής 
Στρατηγικής για την παιδεία.

Γ.1

 Αποτελεσματικότητα πράξηςΓ.2

Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,50 ≤ και  < 0,75 5

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,50 0 ΟΧΙ

Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων

ΝΑΙ

Μη Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Μη Αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων

ΟΧΙ

Παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα της  
πράξης με άλλα έργα ΝΑΙ

Δεν παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με  
άλλα έργα ΟΧΙ

ΝΑΙ

Εξετάζεται η συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης 
πράξης με άλλα έργα που είναι είτε 
ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο 
του ΕΠ και ειδικότερα με τους Θ.Σ. 2,4,6,8 
ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να 
εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την 
υλοποίησή της 

Γ.3 τα πηλίκα Πi συντίθενται με 
κατάλληλους συντελεστές 

στάθμισης, σύμφωνα με την 
πρόσκληση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 

Αποδοτικότητα Πράξης 

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις 

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

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

Εξετάζεται αν και με ποιο τρόπο κατά την 
ολοκλήρωση της πράξης εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητά της.  Πχ σε περίπτωση 
πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται 
συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών 
φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή 
να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που 
δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να 
επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων.  

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ

Γ.5

Γ.4
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Πολύ υψηλή ωριμότητα :
Εγκεκριμένοι όροι διακήρυξης 9

Υψηλή Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης)                                                                                                                                                               

8

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

11- Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Υπ
οέ

ργ
ο 

1

11.1 (10α) Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

11.1.1- Δημιουργία σύγχρονών υποδομών Γ' θμιας εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α' βαμθιας και Β' βαθμιας 
εκπαίδευσης

11.1.1.02 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης

Περιγραφή κριτηρίου

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.
 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Περιγραφή κριτηρίου

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση τιμής μονάδας ή στην 
περίπτωση εξαγοράς γης υπάρχει συμβολαιογραφικό 
προσύμφωνο

6

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί ΚΥΑ

5

Αν η πράξη περιλαμβάνει υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "μελέτη/ έρευνα" για το 
οποίο υπάρχει εγκεκριμένος και πλήρης φάκελος έργου 
σύμφωνα με το Ν.3316/2005

4

Μη ώριμες πράξεις 0 ΟΧΙ

Υ
π

οέ
ργ

ο 
2

Ολοκληρωμένες διαδικασίες ή δεν απαιτούνται 
άλλες ενέργειες πέραν αυτών που εξετάζονται 

στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου,
10

 Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
αλλά δεν επηρεάζουν την έναρξη υλοποίησης της 
πράξης

6

7

Μέση Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης) με 
μικρές ελλείψεις που δεν επηρρεάζουν την αξιολόγηση)

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

ΝΑΙ

Δ2

ΝΑΙ

Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών

 
Η αξιολόγηση της ωριμότητας της 
προτεινόμενης πράξης  διενεργείται ανά 
υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής 
ωριμότητας της πράξης προκύπτει από  τον 
σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους 
τιμών.
 
Ο συντελεστής στάθμισης για το υποέργο 
που συμβάλλει στο δείκτη εκροών της 
πράξης είναι 70%, ο βαθμός στάθμισης των 
υποστηρικτικών υποέργων (πχ. προμήθεια 
εξοπλισμού) αθροίζεται στο 30%.
Για την περίπτωση ύπαρξης ενός μόνο 
κυρίως υποέργου ο συντελεστής στάθμισης 
είναι 100%

Σημειώνεται ότι υποέργα που αφορούν σε 
προπαρασκευαστικές ενέργειες (π.χ. 
μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις) καθώς 
και υποέργων ΟΚΩ, Αρχαιολογίας κλπ δε 
λαμβάνονται υπόψη. 

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

ως ανωτέρω

Δ1
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
και επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση της 
πράξης

0 ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Δ = 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

της προτεινόμενης πράξης( πχ  έγκρισης 
από συμβούλια κλπ) .

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Εφόσον μία πράξη λάβει τη τιμή ΝΑΙ και στα δύο κριτήρια . 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την καταβολή ιδίων 
πόρων από το δικαιούχο Δ.Α

Ε.3

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό 
εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 
καταβολή ίδιων πόρων.

Χρηματοοικονομική ικανότητα

ΟΧΙ

Ε.2

ΝΑΙ

Εξετάζεται :
• Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων 
πράξεων 
• Η διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού 
(ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα 
προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Επιχειρησιακή ικανότητα 

ΝΑΙΕκπλήρωση κριτηρίου 

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός 
δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

11- Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη 
11.1 (10α) Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 
και τη διά βίου μάθηση
11.1.1- Δημιουργία σύγχρονών υποδομών Γ' θμιας εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α' βαμθιας 
και Β' βαθμιας εκπαίδευσης

11.1.1.02 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης

Διοικητική ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"" σε όλα τα κριτήρια, εκτός του κριτηρίου Ε.3 όπου γίνεται 
δεκτή και η τιμή  "Δεν Απαιτείται"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων
Συντελεστής 
Στάθμισης

Τιμή/Βαθμολογία
Συνολική 

Βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ημερομηνία Υπογραφές Επιτροπής

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

11- Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση 
για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

11.1 (10α) Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

11.1.1- Δημιουργία σύγχρονών υποδομών Γ' θμιας εκπαίδευσης και βελτίωση - 
ολοκλήρωση υποδομών Α' βαμθιας και Β' βαθμιας εκπαίδευσης

11.1.1.02 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα 
οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Θεματικός Στόχος  10
Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την 
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Επενδυτική Προτεραιότητα  
11.1

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

Δράση  11.1.1.03 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων αρμόδιων συλλογικών 
οργάνων για υποβολή της πρότασης όπου αυτό προβλέπεται 
από τη σχετική νομοθεσία.

11- Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

11.1 (10α) Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

11.1.1- Δημιουργία σύγχρονών υποδομών Γ' θμιας εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α' βαμθιας και Β' βαθμιας 
εκπαίδευσης

11.1.1.03 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης

Τιμή
Κριτήριο

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 Εξετάζεται αν 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 αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση

1.1

1.2

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

2.3

Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

2.2  Αίτηση Χρηματοδότησης 
Προτεινόμενης Πράξης

Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι 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 

2.1

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 

επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 

ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 

δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 
Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 

η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 

1η επιλεξιμότητα  

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.9

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.4

2.3

Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου

η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική 
πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 

στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης.

ΟΧΙ

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

2.10

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

2.8

Περίοδος Υλοποίησης

Η Πράξη εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ 
δράσεις της πρόσκλησης.

2.6

2.7

Επιλεξιμότητα Πράξης2

2.5

Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.11 Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για τη συνάφεια

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές 
Επιτροπής

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ. 
Αφορά στα στοιχεία που ορίζονται αναλυτικά στα έντυπα Δ1 και 
Δ2, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
επιβάλλεται λόγω της φύσης της πράξης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια πληρότητας, η 
απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αποφάσεις αρμοδίων ή/ και συλλογικών οργάνων για συνάφεια 
της πράξης με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δικαιούχου ή τον 
Εθνικό Σχεδιασμό, εφόσον προβλέπεται.

Πληρότητα Πράξης3
Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

3.1
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

11- Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και 
11.1 (10α) Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση 
δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της τεχνικής περιγραφής του 
φυσικού αντικειμένου στο ΤΔΠΠ για το σύνολο των υποέργων:
α) όσον αφορά τα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της 
προτεινόμενης πράξης σε αντιστοιχία με τα διακριτά παραδοτέα του 
έργου και τους δείκτες εκροών
β) τη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη).

Α1

ΔΡΑΣΗ

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

11.1.1- Δημιουργία σύγχρονών υποδομών Γ' θμιας εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α' βαμθιας και Β' βαθμιας 
εκπαίδευσης

11.1.1.03 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Α3
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

ολοκλήρωσης της πράξης 

Εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της 
πράξης και στα επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται 
αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
πλήρους και λειτουργικού φυσικού αντικειμένου  
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι 
εύλογη. 
Πιο συγκεκριμένα:
Β.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από 
κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την 
έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων 
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, 
και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης) τόσο τα μοναδιαία κόστη όσο και ο συνολικός 
προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
β.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως: πραγματικό κόστος από 
παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της 
πρότασης ή μη δεσμευτικές προσφορές (πχ  τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
γ) 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.

Α2
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 

πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος  εξετάζεται σε σχέση με:
α) το φυσικό αντικείμενο 
β) την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης (αυτεπιστασία, ανάθεση κλπ)
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή πιθανές καθυστερήσεις σχετικά 
με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της πράξης όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ.
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των 
κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα για την 
ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες 
που ορίζονται στον Ν. 4314/2014(άρθρο 28), ενώ για πράξεις για την 
υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 §4 του ιδίου Νόμου.
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Έχουν τηρηθεί/ προβλεφθεί οι 
αντίστοιχοι κανόνες 

ΝΑΙ

Δεν έχουν τηρηθεί/προβλεφθεί 
οι  αντίστοιχοι κανόνες 

ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 
(με σχετική τεκμηρίωση)

Δ.Α.

Είναι συμβατή ΝΑΙ

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

Β.1

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

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

11- Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
11.1 (10α) Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου 
μάθηση
11.1.1- Δημιουργία σύγχρονών υποδομών Γ' θμιας εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α' βαμθιας και Β' βαθμιας 
εκπαίδευσης

11.1.1.03 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν είναι συμβατή ΟΧΙ

Δεν ενέχει στοιχεία Κ.Ε Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΝΑΙ

Δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΟΧΙ

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

Μη συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

Β.4

Β.3

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς 
και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Ε.Π. της ΠΔΜ 2014-2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ 
πρωτ. οικ.145739/27-01-2015 ΚΥΑ

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 
συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

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.

Β.2

Εξετάζεται πώς 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. Ειδικά για το εν λόγω 
κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:
• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 

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

Αειφόρος ανάπτυξη   

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 11.1.1.03 ΕπΠα 06-2015 (02).xls 2Β. Ενσωμάτωση πολιτικών
[71275/4/20-01-2012]  Σελ. 8/19



Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι 
κανόνες ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:
1. στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 
αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ
2. στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων
3. στις μεταφορές
4. στις υπηρεσίες
5. στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα
6. στην πληροφόρηση
• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

Β.5
Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΝΑΙ

    Γ. Σκοπιμότητα ΠράξηςΚατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

11.1.1.03 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

11- Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη 
11.1 (10α) Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 
και τη διά βίου μάθηση
11.1.1- Δημιουργία σύγχρονών υποδομών Γ' θμιας εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α' βαμθιας 
και Β' βαθμιας εκπαίδευσης

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ 
τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα 
υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον 

Νέες υποδομές και εξοπλισμός 
θα επιλέγονται μετά από 

αιτιολόγηση στη βάση της 
χαρτογράφησης των 

υφιστάμενων υποδομών και των 
αναγκών της περιφέρειας και θα 

πρέπει να είναι σύμφωνες με 
την ασκούμενη πολιτική στον 
αντίστοιχο τομέα.  Ιδιαίτερη 

προσοχή θα πρέπει να δίνεται 
στη χωροθέτηση της υποδομής 

(προσβασιμότητα, 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Μη κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης .

ΟΧΙ

Υψηλή συμβολή: Πν >07 10 ΝΑΙ

Μέση συμβολή: 0,4 < Πν <07 8 ΝΑΙ

Χαμηλή συμβολή : Πν <0,4 6 ΝΑΙ

Ο δείκτης εκροών της πράξης δεν συμβάλλει στον δείκτη 
εκροών της πρόσκλησης  Πν=0 0 ΟΧΙ

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι ≥ 1,00 10

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,75 ≤ και  < 1,00 8

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

Γ.1

 Αποτελεσματικότητα πράξης

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών 
τα πηλίκα Πνi συντίθενται με 

κατάλληλους συντελεστές 
στάθμισης: 

Πν=αxΠν1+βxΠν2+… όπου α, 
β… οι συντελεστές στάθμισης. 

Στην περίπτωση αυτή η ΔΑ 
καθορίζει τους συντελεστές 

στάθμισης συνεκτιμώντας μία 
σειρά από παράγοντες όπως, το 
αν ο δείκτης συμπεριλαμβάνεται 

στο πλαίσιο επίδοσης ή αν 
συμβάλλει στην στρατηγική 

έξυπνης εξειδίκευσης, 
προσδίδοντας στους δείκτες 

αυτούς υψηλότερο συντελεστή 
στάθμισης.

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 

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. 

(προσβασιμότητα, 
εξυπηρετούμενος πληθυσμός, 
δυνατότητα επέκτασης), στη 
σχέση κόστους – οφέλους και 

στην εξασφάλιση του 
απαραίτητου προσωπικού για τη 

λειτουργία της.
Οι δράσεις που θα επιλεγούν θα 
πρέπει να είναι εναρμονισμένες  

με τους στόχους και τις 
προτεραιότητες της Εθνικής 
Στρατηγικής για την παιδεία.

Γ.2

Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης

Γ.3

Εφόσον η προτεινόμενη πράξη 
συνεισφέρει σε δύο ή 

περισσότερους δείκτες εκροών, 
τα πηλίκα Πi συντίθενται με Αποδοτικότητα Πράξης 

ΝΑΙ
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι  0,50 ≤ και  < 0,75 5

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι < 0,50 0 ΟΧΙ

Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων

ΝΑΙ

Μη Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Μη Αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων

ΟΧΙ

Παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα της  
πράξης με άλλα έργα ΝΑΙ

Δεν παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με  
άλλα έργα ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

Εξετάζεται αν και με ποιο τρόπο κατά την 
ολοκλήρωση της πράξης εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητά της.  Πχ σε περίπτωση 
πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται 
συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών 
φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή 
να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που 
δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να 
επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων.  

Εξετάζεται η συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης 
πράξης με άλλα έργα που είναι είτε 
ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο 
του ΕΠ και ειδικότερα με τους Θ.Σ. 2,4,6,8 
ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να 
εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την 
υλοποίησή της 

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις 

Γ.5

Γ.4

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

Γ.3 τα πηλίκα Πi συντίθενται με 
κατάλληλους συντελεστές 

στάθμισης, σύμφωνα με την 
πρόσκληση.

Αποδοτικότητα Πράξης 
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Απόλυτη ωριμότητα: Σύμβαση σε εξέλιξη 10

Πολύ υψηλή ωριμότητα :
Εγκεκριμένοι όροι διακήρυξης 9

Υψηλή Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης)                                                                                                                                                               

8

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.
 

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

11.1 (10α) Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

11.1.1- Δημιουργία σύγχρονών υποδομών Γ' θμιας εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α' βαμθιας και Β' βαθμιας 
εκπαίδευσης

11.1.1.03 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης

11- Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Υπ
οέ

ργ
ο 

1

Περιγραφή κριτηρίου

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 11.1.1.03 ΕπΠα 06-2015 (02).xls 2Δ. Ωριμότητα 
[71275/4/20-01-2012]  Σελ. 14/19



Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Περιγραφή κριτηρίου

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση τιμής μονάδας ή στην 
περίπτωση εξαγοράς γης υπάρχει συμβολαιογραφικό 
προσύμφωνο

6

Το κυρίως υποέργο να παρουσιάζει υψηλή ή μέση 
ωριμότητα και στην Πράξη να περιλαμβάνεται υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "απαλλοτριώσεις" για 
τις οποίες έχει εκδοθεί ΚΥΑ

5

Αν η πράξη περιλαμβάνει υποέργο 
προπαρασκευαστικής ενέργειας "μελέτη/ έρευνα" για το 
οποίο υπάρχει εγκεκριμένος και πλήρης φάκελος έργου 
σύμφωνα με το Ν.3316/2005

4

Μη ώριμες πράξεις 0 ΟΧΙ

Υ
π

οέ
ργ

ο 
2

Ολοκληρωμένες διαδικασίες ή δεν απαιτούνται 
άλλες ενέργειες πέραν αυτών που εξετάζονται 

στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου,
10

 Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
αλλά δεν επηρεάζουν την έναρξη υλοποίησης της 
πράξης

6
Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών

Δ1

ΝΑΙ

Δ2

 
Η αξιολόγηση της ωριμότητας της 
προτεινόμενης πράξης  διενεργείται ανά 
υποέργο και η εκτίμηση της συνολικής 
ωριμότητας της πράξης προκύπτει από  τον 
σταθμισμένο μέσο όρο των επιμέρους 
τιμών.
 
Ο συντελεστής στάθμισης για το υποέργο 
που συμβάλλει στο δείκτη εκροών της 
πράξης είναι 70%, ο βαθμός στάθμισης των 
υποστηρικτικών υποέργων (πχ. προμήθεια 
εξοπλισμού) αθροίζεται στο 30%.
Για την περίπτωση ύπαρξης ενός μόνο 
κυρίως υποέργου ο συντελεστής στάθμισης 
είναι 100%

Σημειώνεται ότι υποέργα που αφορούν σε 
προπαρασκευαστικές ενέργειες (π.χ. 
μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις) καθώς 
και υποέργων ΟΚΩ, Αρχαιολογίας κλπ δε 
λαμβάνονται υπόψη. 

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

ως ανωτέρω

7

Μέση Ωριμότητα: 
Ώριμο προς δημοπράτηση (Υπάρχει πλήρης σειρά 
μελετών, αδειοδοτήσεων, τευχών δημοπράτησης) με 
μικρές ελλείψεις που δεν επηρρεάζουν την αξιολόγηση)

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

ΝΑΙ
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές ενέργειες 
και επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση της 
πράξης

0 ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Δ = 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Εφόσον μία πράξη λάβει τη τιμή ΝΑΙ και στα δύο κριτήρια . 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

της προτεινόμενης πράξης( πχ  έγκρισης 
από συμβούλια κλπ) .
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την καταβολή ιδίων 
πόρων από το δικαιούχο Δ.Α

11.1.1.03 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης

Διοικητική ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός 
δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

11- Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη 
11.1 (10α) Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων 
και τη διά βίου μάθηση
11.1.1- Δημιουργία σύγχρονών υποδομών Γ' θμιας εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α' βαμθιας 
και Β' βαθμιας εκπαίδευσης

ΟΧΙ

Ε.2

ΝΑΙ

ΕΕξετάζεται :
• Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων 
πράξεων 
• Η διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού 
(ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα 
προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Επιχειρησιακή ικανότητα 

Ε.3

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό 
εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 
καταβολή ίδιων πόρων.

Χρηματοοικονομική ικανότητα

ΝΑΙΕκπλήρωση κριτηρίου 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"" σε όλα τα κριτήρια, εκτός του κριτηρίου Ε.3 όπου γίνεται 
δεκτή και η τιμή  "Δεν Απαιτείται"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων
Συντελεστής 
Στάθμισης

Τιμή/Βαθμολογία
Συνολική 

Βαθμολογία

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ημερομηνία Υπογραφές Επιτροπής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα 
οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

11- Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση 
για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

11.1 (10α) Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

11.1.1- Δημιουργία σύγχρονών υποδομών Γ' θμιας εκπαίδευσης και βελτίωση - 
ολοκλήρωση υποδομών Α' βαμθιας και Β' βαθμιας εκπαίδευσης

11.1.1.03 Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής 
εκπαίδευσης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020
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Θεματικός Στόχος  12 Τεχνική Βοήθεια

Δράση  12.1.1.01 Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

12. Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)

 - 

12.1.1 Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος

12.1.1.01 Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογης, παρακολουθησης, επιθεώρησης

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

Τιμή
Κριτήριο

Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 Εξετάζεται αν 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 αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση

1.1

1.2

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

Το κριτήριο δεν εφαρμόζεται για πράξεις της Τεχνικής Βοήθειας.2.1

ΔΕΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

 Αίτηση Χρηματοδότησης 
Προτεινόμενης Πράξης

Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

2.2
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση2.4

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 
επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 

2.3

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι 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 στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 
στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

2.7
  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 
ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 
δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 
Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 
η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 
1η επιλεξιμότητα  

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 

2.6

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

Επιλεξιμότητα Πράξης2

2.5

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

2.9

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης.

Η Πράξη εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ 
δράσεις της πρόσκλησης.

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 

2.8

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 12.1.1.01 ΕπΠα 06-2015 (02) 1. Πληρότητα Στοιχείων 

[71272/120-01-2012]  Σελ. 2/17



Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.11 Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για τη συνάφεια

ΟΧΙ

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

2.10 Περίοδος Υλοποίησης

 Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων οργάνων αρμόδιων για 
τον συντονισμό και σχεδιασμό των πολιτικών του αντίστοιχου 
τομέα. Το έργο περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Ετήσιο 
Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του φορέα που 
αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα από το οποίο 
χρηματοδοτείται;  

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ. 
Αφορά στα στοιχεία που ορίζονται αναλυτικά στα έντυπα Δ1 και 
Δ2, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
επιβάλλεται λόγω της φύσης της πράξης. Για τα συγκεκριμένα 
είδει δρασεων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια, ΠΛΗΝ ΤΟΥ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2.1, η απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές

Πληρότητα Πράξης3
Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

3.1

στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

12. Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)

 - 

ΔΡΑΣΗ

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

12.1.1 Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος

12.1.1.01 Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογης, παρακολουθησης, επιθεώρησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Α1

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της τεχνικής περιγραφής του 
φυσικού αντικειμένου στο ΤΔΠΠ για το σύνολο των υποέργων:
α) όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης πράξης σε 
αντιστοιχία με τα διακριτά παραδοτέα του έργου και τους δείκτες 
εκροών
β) τη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη).
δ) Εξετάζεται η σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης όπως 
περιγράφεται στο ΤΔΠΠ σε σχέση με το Eτήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής 
Υποστήριξης Εφαρμογής.                                                                                                                                 

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της 
πράξης και στα επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται 
αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
πλήρους και λειτουργικού φυσικού αντικειμένου  
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι 
εύλογη. 
Πιο συγκεκριμένα:
Β.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από 
κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την 
έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων 
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, 
και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης) τόσο τα μοναδιαία κόστη όσο και ο συνολικός 
προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
β.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως: πραγματικό κόστος από 
παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 

Α2
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 

πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Α3
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της 
πρότασης ή μη δεσμευτικές προσφορές (πχ  τουλάχιστον δύο 
προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που 
υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
γ) 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.

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος εξετάζεται  σε σχέση με:
α) το είδος του προς εκτέλεση φυσικού αντικειμένου.  
β)την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης 
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης  .                                                                                Θα 
εκτιμηθεί η πραγματική εκκίνηση και διάρκεια της υλοποίησης 
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α3

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α

ολοκλήρωσης της πράξης 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, 

συνεκτιμώντας χρονικά και τις διοικητικές ενέργειες που 
προαπαιτούνται πριν την διαδικασία δημοπράτησης / ανάθεσης, την 
υπογραφή της  σύμβασης και την εκτέλεση και ολοκλήρωση της 
Πράξης. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

12.1.1 Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος

12.1.1.01 Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογης, παρακολουθησης, επιθεώρησης

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

12. Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)

 - 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Έχουν τηρηθεί/ προβλεφθεί οι 
αντίστοιχοι κανόνες 

ΝΑΙ

Δεν έχουν 
τηρηθεί/προβλεφθεί οι  
αντίστοιχοι κανόνες 

ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 
(με σχετική τεκμηρίωση)

Δ.Α.

Είναι συμβατή ΝΑΙ

Β.1

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠΠ θεσμικό πλαίσιο 

υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές 

ενέργειες, 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 του Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ. 

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την 

τήρηση των κανόνων, η ΔΑ δύναται να εντάξει την πράξη 

εφαρμόζοντας αναλογική ή κατ΄ αποκοπή μείωση της 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν είναι συμβατή ΟΧΙ

Δεν ενέχει στοιχεία Κ.Ε Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΝΑΙ

Δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΟΧΙ

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

Β.2

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 

συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

Β.4

Β.3

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 

αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς 

και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων του Ε.Π. της ΠΔΜ 2014-2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ 

πρωτ. οικ.145739/27-01-2015 ΚΥΑ

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 

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

Αειφόρος ανάπτυξη   

Μη συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

Εξετάζεται πώς 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. Ειδικά για το εν λόγω 

κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 

γυναικών και της μη διάκρισης
Β.4

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου 
προσανατολισμού. (Η θετική απάντηση "ΝΑΙ" καλύπτει και τις 
περιπτώσεις όπου το κριτήριο δεν δύναται να εφαρμοστεί).
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι 
κανόνες ΟΧΙ

Β.5

ακόλουθες περιπτώσεις:

• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:

1. στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 

αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ

2. στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων

3. στις μεταφορές

4. στις υπηρεσίες

5. στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα

6. στην πληροφόρηση

• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης 

βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής 

τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα 

ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

 (Η θετική απάντηση "ΝΑΙ" καλύπτει και τις περιπτώσεις όπου το 

κριτήριο δεν δύναται να εφαρμοστεί λόγω της φύσης της πράξης).

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια πλην του κριτηρίου Β.1.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

12. Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)

 - 

12.1.1 Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος

12.1.1.01 Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογης, παρακολουθησης, επιθεώρησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης (η πράξη περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα 
Τεχνικής Υποστήριξης).

ΝΑΙ

Μη κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης (η πράξη ΔΕΝ περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα 
Τεχνικής Υποστήριξης).

ΟΧΙ

Γ.1

    Γ. Σκοπιμότητα Πράξης

Συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη 

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠΠ 
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. 
Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη 
περιλαμβάνεται στο Ετήσιο Προγραμμα 
Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής.

Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης

Κατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη 
των στόχων και Ορθολογική σχέση αναμενόμενων 
εκροών προς τον  προϋπολογισμό

Γ.2

ΝΑΙ

 Αποτελεσματικότητα πράξης Αποδοτικότητα 
Πράξης 

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης 
πράξης στην επίτευξη των στόχων που 
έχουν τεθεί  σε επίπεδο δεικτών και η σχέση 
των αναμενόμενων εκροών της 
προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό

Συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη 
των στόχων ή όχι και Μη ορθολογική σχέση ΟΧΙ
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων

ΝΑΙ

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

Εξετάζεται αν και με ποιο τρόπο κατά την 
ολοκλήρωση της πράξης εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητά της.  Πχ σε περίπτωση 
πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται 
συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών 
φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή 
να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που 
δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να 

Γ.4

των στόχων ή όχι και Μη ορθολογική σχέση 
αναμενόμενων εκροών προς τον προϋπολογισμό

ΟΧΙ

Μη Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Μη Αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων

ΟΧΙ

Παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα της  

πράξης με άλλα έργα 
ΝΑΙ

Δεν παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με  

άλλα έργα
ΟΧΙ

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις 

Γ.5

επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων.  

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

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

12. Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

12.1.1.01 Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογης, παρακολουθησης, επιθεώρησης

 - 

12.1.1 Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες 
προπαρασκευαστικες ενέργειες

ΟΧΙ

Υ
π

ο
έ
ρ

γ
ο
 2

Δ1

ΝΑΙ
Έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διοικητικές 

ενέργειες

ΝΑΙ

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου 

συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Υ
π

ο
έ
ρ

γ
ο
 

1

Περιγραφή κριτηρίου

Έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες 
προπαρασκευαστικες ενέργειες

ως ανωτέρω

 Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της 

πράξης ως προς την εξέλιξη των 

απαιτούμενων προπαρασκευαστικών 

ενεργειών για την έναρξη υλοποίησης της 

βάσει του Π.Δ. 4/2002 όπως κάθε φορά 

ισχύει. 
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες 
διοικητικές ενέργειες

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Εφόσον μία πράξη λάβει τη τιμή ΝΑΙ και στα δύο κριτήρια . 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

Δ2

ενέργειεςσυγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται 

στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι 

οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση 

της προτεινόμενης πράξης εφόσον 

απαιτούνται.

Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

12.1.1.01 Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογης, παρακολουθησης, επιθεώρησης

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

12. Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)

 - 

12.1.1 Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Διοικητική ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός 
δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

ΟΧΙ

Ε.2

ΝΑΙ

ΕΕξετάζεται :
• Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων 
πράξεων 
• Η διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού 
(ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα 
προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Επιχειρησιακή ικανότητα 

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την καταβολή ιδίων 

πόρων από το δικαιούχο 
Δ.Α

ΝΑΙΕκπλήρωση κριτηρίου 

Ε.3

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο 
αυτό εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 
καταβολή ίδιων πόρων.

Χρηματοοικονομική ικανότητα
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"" σε όλα τα κριτήρια, εκτός του κριτηρίου Ε.3 όπου γίνεται 
δεκτή και η τιμή  "Δεν Απαιτείται"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων
Συντελεστής 
Στάθμισης

Τιμή/Βαθμολογία
Συνολική 

Βαθμολογία

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

12. Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)

 - 

12.1.1 Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του 
προγράμματος

12.1.1.01 Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογης, παρακολουθησης, επιθεώρησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα 
οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

Ημερομηνία Υπογραφές Επιτροπής
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Θεματικός Στόχος  12 Τεχνική Βοήθεια

Δράση  12.1.1.03 Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

12. Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)

 -

12.1.1 Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος

12.1.1.03 Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1.1

1.2

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 Εξετάζεται αν 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 αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση

Τιμή
Κριτήριο

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ
2.2  Αίτηση Χρηματοδότησης 

Προτεινόμενης Πράξης
Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

Το κριτήριο δεν εφαρμόζεται για πράξεις της Τεχνικής Βοήθειας.2.1

ΔΕΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Τιμή

Κριτήριο

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι 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 στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 
στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

2.3

2.4

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 
επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επιλεξιμότητα Πράξης2

2.5

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

2.6

Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 
ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 
δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 
Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 
η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 
1η επιλεξιμότητα  

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.7
  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 

2.8

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης.

Η Πράξη εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ 
δράσεις της πρόσκλησης.

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως

2.9
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Τιμή

Κριτήριο

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων οργάνων αρμόδιων για 
τον συντονισμό και σχεδιασμό των πολιτικών του αντίστοιχου 
τομέα. Το έργο περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Ετήσιο 
Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του φορέα που 
αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα από το οποίο 
χρηματοδοτείται;  

ΟΧΙ

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

2.10 Περίοδος Υλοποίησης

2.11 Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για τη συνάφεια

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Πληρότητα Πράξης3
Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

3.1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια, ΠΛΗΝ ΤΟΥ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2.1, η απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές
Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ. 
Αφορά στα στοιχεία που ορίζονται αναλυτικά στα έντυπα Δ1 και 
Δ2, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
επιβάλλεται λόγω της φύσης της πράξης.

Υπογραφές
στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

12.1.1 Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος

12.1.1.03 Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος.ΔΡΑΣΗ

12. Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)

 -

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

Α1

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της τεχνικής περιγραφής του 
φυσικού αντικειμένου στο ΤΔΠΠ για το σύνολο των υποέργων:
α) όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης πράξης σε 
αντιστοιχία με τα διακριτά παραδοτέα του έργου και τους δείκτες 
εκροών
β) τη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη).
δ) Εξετάζεται η σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης όπως 
περιγράφεται στο ΤΔΠΠ σε σχέση με το Eτήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής 
Υποστήριξης Εφαρμογής.                                                                                                                                 
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της 
πράξης και στα επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται 
αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
πλήρους και λειτουργικού φυσικού αντικειμένου  
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι 
εύλογη. 
Πιο συγκεκριμένα:
Β.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από 
κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την 
έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων 
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, 
και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης) τόσο τα μοναδιαία κόστη όσο και ο συνολικός 
προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
β.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως: πραγματικό κόστος από 
παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 

Α2
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 

πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της 
πρότασης ή μη δεσμευτικές προσφορές (πχ  τουλάχιστον δύο 
προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που 
υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
γ) 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.

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος εξετάζεται  σε σχέση με:
α) το είδος του προς εκτέλεση φυσικού αντικειμένου.  
β)την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης 
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης  .                                                                                Θα 
εκτιμηθεί η πραγματική εκκίνηση και διάρκεια της υλοποίησης 

Α3
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, 

συνεκτιμώντας χρονικά και τις διοικητικές ενέργειες που 
προαπαιτούνται πριν την διαδικασία δημοπράτησης / ανάθεσης, την 
υπογραφή της  σύμβασης και την εκτέλεση και ολοκλήρωση της 
Πράξης. 

Α3

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α

ολοκλήρωσης της πράξης 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

12.1.1 Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος

12.1.1.03 Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος.

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

12. Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)

 -

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Έχουν τηρηθεί/ προβλεφθεί οι 
αντίστοιχοι κανόνες 

ΝΑΙ

Δεν έχουν 
τηρηθεί/προβλεφθεί οι  
αντίστοιχοι κανόνες 

ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 
(με σχετική τεκμηρίωση)

Δ.Α.

Είναι συμβατή ΝΑΙ

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

Β.1

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠΠ θεσμικό πλαίσιο 

υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές 

ενέργειες, 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 του Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ. 

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την 

τήρηση των κανόνων, η ΔΑ δύναται να εντάξει την πράξη 

εφαρμόζοντας αναλογική ή κατ΄ αποκοπή μείωση της 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν είναι συμβατή ΟΧΙ

Δεν ενέχει στοιχεία Κ.Ε Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΝΑΙ

Δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΟΧΙ

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

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 

Β.2

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 

συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

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

Β.4

Αειφόρος ανάπτυξη   Β.3

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 

αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς 

και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων του Ε.Π. της ΠΔΜ 2014-2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ 

πρωτ. οικ.145739/27-01-2015 ΚΥΑ

Μη συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου 
προσανατολισμού. (Η θετική απάντηση "ΝΑΙ" καλύπτει και τις 
περιπτώσεις όπου το κριτήριο δεν δύναται να εφαρμοστεί).

Εξετάζεται πώς 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. Ειδικά για το εν λόγω 

κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 

γυναικών και της μη διάκρισης
Β.4
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι 
κανόνες ΟΧΙ

ακόλουθες περιπτώσεις:

• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:

1. στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 

αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ

2. στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων

3. στις μεταφορές

4. στις υπηρεσίες

5. στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα

6. στην πληροφόρηση

• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης 

βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής 

τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα 

ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

 (Η θετική απάντηση "ΝΑΙ" καλύπτει και τις περιπτώσεις όπου το 

κριτήριο δεν δύναται να εφαρμοστεί λόγω της φύσης της πράξης).

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία

Β.5

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια πλην του κριτηρίου Β.1.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 12.1.1.03 ΕπΠα 06-2015 (02) 2Β. Ενσωμάτωση πολιτικών

[71275/4/20-01-2012]  Σελ. 9/17



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

12. Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)

 -

12.1.1 Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος

12.1.1.03 Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης (όταν η πράξη περιλαμβάνεται στο 
πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης και είναι σε 
εναρμονηση με  τη στρατηγική επικοινωνίας του ΕΠ 
ΠΔΜ 2014 2020).

ΝΑΙ

Μη κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης (όταν η πράξη ΔΕΝ περιλαμβάνεται στο 
πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης ή ΔΕΝ είναι σε 
εναρμονηση με  τη στρατηγική επικοινωνίας του ΕΠ 
ΠΔΜ 2014 2020).

ΟΧΙ

Κατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Γ.1

    Γ. Σκοπιμότητα Πράξης

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠΠ 
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. 
Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη 
περιλαμβάνεται στο Ετήσιο Προγραμμα 
Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής και 
επιπλέον εάν οι δράσεις πληροφόρησης και 
δημοσιότητας του προγράμματος είναι σε 
εναρμόνιση με τη στρατηγική επικοινωνίας 
του ΕΠ ΠΔΜ 2014 2020.

Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης

ΝΑΙ

 Αποτελεσματικότητα πράξης Αποδοτικότητα 

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης 
πράξης στην επίτευξη των στόχων που 
έχουν τεθεί  σε επίπεδο δεικτών και η σχέση 

Συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη 
των στόχων και Ορθολογική σχέση αναμενόμενων 
εκροών προς τον  προϋπολογισμό
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων

ΝΑΙ

 Αποτελεσματικότητα πράξης Αποδοτικότητα 
Πράξης 

έχουν τεθεί  σε επίπεδο δεικτών και η σχέση 
των αναμενόμενων εκροών της 
προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό

Συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη 
των στόχων ή όχι και Μη ορθολογική σχέση 
αναμενόμενων εκροών προς τον προϋπολογισμό

ΟΧΙ

Εξετάζεται αν και με ποιο τρόπο κατά την 
ολοκλήρωση της πράξης εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητά της.  Πχ σε περίπτωση 
πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται 
συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών 
φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή 

Γ.2

Μη Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Μη Αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων

ΟΧΙ

Παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα της  

πράξης με άλλα έργα 
ΝΑΙ

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή 
να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που 
δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να 
επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων.  

Εξετάζεται η συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης 
πράξης με άλλα έργα που είναι είτε 
ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο 
του ΕΠ ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να 

Γ.4

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
Γ.5

Δεν παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με  

άλλα έργα
ΟΧΙ

ΝΑΙ

του ΕΠ ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να 
εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την 
υλοποίησή της.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις 

Γ.5
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

12. Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)

 -

12.1.1 Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος

12.1.1.03 Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες 
προπαρασκευαστικες ενέργειες

ΟΧΙ

Υ
π

ο
έ
ρ

γ
ο
 2

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Υ
π

ο
έ
ρ

γ
ο
 

1

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου 

συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

ως ανωτέρω

 Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της 

πράξης ως προς την εξέλιξη των 

απαιτούμενων προπαρασκευαστικών 

ενεργειών για την έναρξη υλοποίησης της 

βάσει του Π.Δ. 4/2002 όπως κάθε φορά 

ισχύει. 

Δ1

ΝΑΙ

Περιγραφή κριτηρίου

Έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διοικητικές 
ενέργειες

ΝΑΙ
Έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες 
προπαρασκευαστικες ενέργειες
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες 
διοικητικές ενέργειες

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται 

στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι 

οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση 

της προτεινόμενης πράξης εφόσον 

απαιτούνται.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Εφόσον μία πράξη λάβει τη τιμή ΝΑΙ και στα δύο κριτήρια . 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

Δ2

ενέργειες

Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

12. Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)

 -

12.1.1 Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος

12.1.1.03 Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

ΟΧΙ

Ε.2

ΝΑΙ

ΕΕξετάζεται :
• Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων 
πράξεων 
• Η διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού 
(ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα 
προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Επιχειρησιακή ικανότητα 

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός 
δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Διοικητική ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την καταβολή ιδίων 

πόρων από το δικαιούχο 
Δ.Α

Ε.3

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο 
αυτό εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 
καταβολή ίδιων πόρων.

Χρηματοοικονομική ικανότητα

ΝΑΙΕκπλήρωση κριτηρίου 
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"" σε όλα τα κριτήρια, εκτός του κριτηρίου Ε.3 όπου γίνεται 
δεκτή και η τιμή  "Δεν Απαιτείται"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων
Συντελεστής 
Στάθμισης

Τιμή/Βαθμολογία
Συνολική 

Βαθμολογία

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

12. Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)

 -

12.1.1 Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του 
προγράμματος

12.1.1.03 Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα 
οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

Ημερομηνία Υπογραφές Επιτροπής
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Θεματικός Στόχος  12 Τεχνική Βοήθεια

Δράση  13.1.1.01 Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης (ΕΚΤ)



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

13. Τεχνική Βοήθεια (ΕKT)

 - 

13.1.1  Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος (ΕΚΤ)

13.1.1.01 Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογης, παρακολουθησης, επιθεώρησης (EKT). 

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

Τιμή
Κριτήριο

Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 Εξετάζεται αν 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 αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση

1.1

1.2

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

Το κριτήριο δεν εφαρμόζεται για πράξεις της Τεχνικής Βοήθειας.2.1

ΔΕΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

 Αίτηση Χρηματοδότησης 
Προτεινόμενης Πράξης

Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

2.2
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση2.4

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 
επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 

2.3

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι 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 στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 
στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

2.7
  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 
ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 
δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 
Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 
η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 
1η επιλεξιμότητα  

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 

2.6

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

Επιλεξιμότητα Πράξης2

2.5

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

2.9

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης.

Η Πράξη εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ 
δράσεις της πρόσκλησης.

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 

2.8

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 13.1.1.01 ΕπΠα 06-2015 (02) 1. Πληρότητα Στοιχείων 

[71272/120-01-2012]  Σελ. 2/17



Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Τιμή

Κριτήριο
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2.11 Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για τη συνάφεια

ΟΧΙ

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

2.10 Περίοδος Υλοποίησης

 Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων οργάνων αρμόδιων για 
τον συντονισμό και σχεδιασμό των πολιτικών του αντίστοιχου 
τομέα. Το έργο περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Ετήσιο 
Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του φορέα που 
αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα από το οποίο 
χρηματοδοτείται;  

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ. 
Αφορά στα στοιχεία που ορίζονται αναλυτικά στα έντυπα Δ1 και 
Δ2, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
επιβάλλεται λόγω της φύσης της πράξης. Για τα συγκεκριμένα 
είδει δρασεων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια, ΠΛΗΝ ΤΟΥ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2.1, η απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές

Πληρότητα Πράξης3
Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

3.1

στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

13. Τεχνική Βοήθεια (ΕKT)

 - 

ΔΡΑΣΗ

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

13.1.1  Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος (ΕΚΤ)

13.1.1.01 Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογης, παρακολουθησης, επιθεώρησης (EKT). 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Α1

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της τεχνικής περιγραφής του 
φυσικού αντικειμένου στο ΤΔΠΠ για το σύνολο των υποέργων:
α) όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης πράξης σε 
αντιστοιχία με τα διακριτά παραδοτέα του έργου και τους δείκτες 
εκροών
β) τη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη).
δ) Εξετάζεται η σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης όπως 
περιγράφεται στο ΤΔΠΠ σε σχέση με το Eτήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής 
Υποστήριξης Εφαρμογής.                                                                                                                                 

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της 
πράξης και στα επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται 
αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
πλήρους και λειτουργικού φυσικού αντικειμένου  
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι 
εύλογη. 
Πιο συγκεκριμένα:
Β.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από 
κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την 
έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων 
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, 
και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης) τόσο τα μοναδιαία κόστη όσο και ο συνολικός 
προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
β.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως: πραγματικό κόστος από 
παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 

Α2
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 

πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Α3
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της 
πρότασης ή μη δεσμευτικές προσφορές (πχ  τουλάχιστον δύο 
προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που 
υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
γ) 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.

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος εξετάζεται  σε σχέση με:
α) το είδος του προς εκτέλεση φυσικού αντικειμένου.  
β)την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης 
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης  .                                                                                Θα 
εκτιμηθεί η πραγματική εκκίνηση και διάρκεια της υλοποίησης 
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α3

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α

ολοκλήρωσης της πράξης 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, 

συνεκτιμώντας χρονικά και τις διοικητικές ενέργειες που 
προαπαιτούνται πριν την διαδικασία δημοπράτησης / ανάθεσης, την 
υπογραφή της  σύμβασης και την εκτέλεση και ολοκλήρωση της 
Πράξης. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

13. Τεχνική Βοήθεια (ΕKT)

 - 

13.1.1  Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος (ΕΚΤ)

13.1.1.01 Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογης, παρακολουθησης, επιθεώρησης (EKT). 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Έχουν τηρηθεί/ προβλεφθεί οι 
αντίστοιχοι κανόνες 

ΝΑΙ

Δεν έχουν 
τηρηθεί/προβλεφθεί οι  
αντίστοιχοι κανόνες 

ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 
(με σχετική τεκμηρίωση)

Δ.Α.

Είναι συμβατή ΝΑΙ

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠΠ θεσμικό πλαίσιο 

υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές 

ενέργειες, 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 του Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ. 

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την 

τήρηση των κανόνων, η ΔΑ δύναται να εντάξει την πράξη 

εφαρμόζοντας αναλογική ή κατ΄ αποκοπή μείωση της 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

Β.1

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν είναι συμβατή ΟΧΙ

Δεν ενέχει στοιχεία Κ.Ε Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΝΑΙ

Δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΟΧΙ

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

Αειφόρος ανάπτυξη   

Β.2

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 

συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

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

Β.4

Β.3

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 

αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς 

και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων του Ε.Π. της ΠΔΜ 2014-2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ 

πρωτ. οικ.145739/27-01-2015 ΚΥΑ

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 

Μη συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

Εξετάζεται πώς 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. Ειδικά για το εν λόγω 

κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 

γυναικών και της μη διάκρισης
Β.4

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου 
προσανατολισμού. (Η θετική απάντηση "ΝΑΙ" καλύπτει και τις 
περιπτώσεις όπου το κριτήριο δεν δύναται να εφαρμοστεί).
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτιολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι 
κανόνες ΟΧΙ

Β.5

ακόλουθες περιπτώσεις:

• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:

1. στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 

αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ

2. στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων

3. στις μεταφορές

4. στις υπηρεσίες

5. στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα

6. στην πληροφόρηση

• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης 

βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής 

τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα 

ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

 (Η θετική απάντηση "ΝΑΙ" καλύπτει και τις περιπτώσεις όπου το 

κριτήριο δεν δύναται να εφαρμοστεί λόγω της φύσης της πράξης).

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια πλην του κριτηρίου Β.1.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

13. Τεχνική Βοήθεια (ΕKT)

 - 

13.1.1  Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος (ΕΚΤ)

13.1.1.01 Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογης, παρακολουθησης, επιθεώρησης (EKT). 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης (η πράξη περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα 
Τεχνικής Υποστήριξης).

ΝΑΙ

Μη κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης (η πράξη ΔΕΝ περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα 
Τεχνικής Υποστήριξης).

ΟΧΙ

Γ.1

    Γ. Σκοπιμότητα Πράξης

Συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη 

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠΠ 
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. 
Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη 
περιλαμβάνεται στο Ετήσιο Προγραμμα 
Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής.

Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης

Κατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη 
των στόχων και Ορθολογική σχέση αναμενόμενων 
εκροών προς τον  προϋπολογισμό

Γ.2

ΝΑΙ

 Αποτελεσματικότητα πράξης Αποδοτικότητα 
Πράξης 

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης 
πράξης στην επίτευξη των στόχων που 
έχουν τεθεί  σε επίπεδο δεικτών και η σχέση 
των αναμενόμενων εκροών της 
προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό

Συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη 
των στόχων ή όχι και Μη ορθολογική σχέση ΟΧΙ

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 13.1.1.01 ΕπΠα 06-2015 (02) 2Γ. Σκοπιμότητα

[71275/4/20-01-2012]  Σελ. 10/17



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων

ΝΑΙ

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

Εξετάζεται αν και με ποιο τρόπο κατά την 
ολοκλήρωση της πράξης εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητά της.  Πχ σε περίπτωση 
πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται 
συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών 
φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή 
να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που 
δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να 

Γ.4

των στόχων ή όχι και Μη ορθολογική σχέση 
αναμενόμενων εκροών προς τον προϋπολογισμό

ΟΧΙ

Μη Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Μη Αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων

ΟΧΙ

Παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα της  

πράξης με άλλα έργα 
ΝΑΙ

Δεν παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με  

άλλα έργα
ΟΧΙ

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις 

Γ.5

επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων.  

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

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

 - 

13.1.1  Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος (ΕΚΤ)

13.1.1.01 Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογης, παρακολουθησης, επιθεώρησης (EKT). 

13. Τεχνική Βοήθεια (ΕKT)

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες 
προπαρασκευαστικες ενέργειες

ΟΧΙ

Υ
π

ο
έ
ρ

γ
ο
 2

Έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διοικητικές 
ενέργειες

ΝΑΙ

Δ1

ΝΑΙ

Περιγραφή κριτηρίου

Έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες 
προπαρασκευαστικες ενέργειες

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου 

συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

ως ανωτέρω

 Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της 

πράξης ως προς την εξέλιξη των 

απαιτούμενων προπαρασκευαστικών 

ενεργειών για την έναρξη υλοποίησης της 

βάσει του Π.Δ. 4/2002 όπως κάθε φορά 

ισχύει. 

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Υ
π

ο
έ
ρ

γ
ο
 

1
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή ΑιτολόγησηΠεριγραφή κριτηρίου

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες 
διοικητικές ενέργειες

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ενέργειες

Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Εφόσον μία πράξη λάβει τη τιμή ΝΑΙ και στα δύο κριτήρια . 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

Δ2

συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται 

στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι 

οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση 

της προτεινόμενης πράξης εφόσον 

απαιτούνται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

13.1.1.01 Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογης, παρακολουθησης, επιθεώρησης (EKT). 

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

13. Τεχνική Βοήθεια (ΕKT)

 - 

13.1.1  Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος (ΕΚΤ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Διοικητική ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός 
δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

ΟΧΙ

Ε.2

ΝΑΙ

ΕΕξετάζεται :
• Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων 
πράξεων 
• Η διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού 
(ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα 
προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Επιχειρησιακή ικανότητα 

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την καταβολή ιδίων 

πόρων από το δικαιούχο 
Δ.Α

ΝΑΙΕκπλήρωση κριτηρίου 

Ε.3

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο 
αυτό εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 
καταβολή ίδιων πόρων.

Χρηματοοικονομική ικανότητα
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"" σε όλα τα κριτήρια, εκτός του κριτηρίου Ε.3 όπου γίνεται 
δεκτή και η τιμή  "Δεν Απαιτείται"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων
Συντελεστής 
Στάθμισης

Τιμή/Βαθμολογία
Συνολική 

Βαθμολογία

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

13. Τεχνική Βοήθεια (ΕKT)

 - 

13.1.1  Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του 
προγράμματος (ΕΚΤ)

13.1.1.01 Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογης, παρακολουθησης, επιθεώρησης 
(EKT). 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα 
οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

Ημερομηνία Υπογραφές Επιτροπής
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Θεματικός Στόχος  12 Τεχνική Βοήθεια

Δράση  13.1.1.03 Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης των δράσεων ΕΚΤ



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :

ΔΡΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

  Λ1: Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας  Πρότασης 

13. Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)

 - 

13.1.1 Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος (ΕΚΤ)

13.1.1.03 Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης των δράσεων ΕΚΤ.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1.1

1.2

Επιλεξιμότητα Δικαιούχου και 
Αρμοδιότητα Εκτέλεσης Πράξης 

Εξετάζεται αν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην 
πρόσκληση

Δικαιούχος που εμπίπτει 
στην πρόσκληση

Αρμοδιότητα δικαιούχου 
για υλοποίηση πράξης

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 Εξετάζεται αν 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 αυτά προσδιορίζονται στην 
πρόσκληση

Τιμή
Κριτήριο

Έχει ικανοποιηθεί ο αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης κατά την ηλεκτρονική της υποβολή

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ
2.2  Αίτηση Χρηματοδότησης 

Προτεινόμενης Πράξης
Εξετάζεται αν η αίτηση χρηματοδότησης πράξης είναι 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα 

Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για υποβολή 
Πρότασης

Το κριτήριο δεν εφαρμόζεται για πράξεις της Τεχνικής Βοήθειας.2.1

ΔΕΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Τιμή

Κριτήριο

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Μη επικάλυψη των 
χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων

Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη επικάλυψης των 
χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων με άλλα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία

Μη ύπαρξη 
δραστηριοτήτων που 
αποτελούν τμήμα πράξης, 
η οποία έχει υποβληθεί ή 
θα έπρεπε να υποβληθεί 
σε διαδικασία ανάκτησης

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι 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 στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 
στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το 
άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)

2.3

2.4

Βεβαίωση του δικαιούχου ότι δεν έχει περαιωθεί το φυσικό 
αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης,  σύμφωνα με τον Καν. 
1303/2013, άρθρο 65, παράγραφος 6: «Οι πράξεις δεν 
επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ σε περίπτωση που 
έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Επιλεξιμότητα Πράξης2

2.5

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 

 Δήλωση Τήρησης Κοινοτικών και Εθνικών Κανόνων
 Δήλωση Τήρησης 
Κοινοτικών και Εθνικών 
Κανόνων

2.6

Μη Περαίωση φυσικού 
αντικειμένου

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβάλει 
ο δικαιούχος στη διαχειριστική αρχή την αίτηση 
χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος, ανεξάρτητα αν ο 
δικαιούχος έχει εκτελέσει όλες τις σχετικές πληρωμές». 
Περαίωση για τα τεχνικά έργα θεωρείται η βεβαίωση περαίωσης, 
για πράξεις ΕΚΤ έγγραφο δικαιούχου, για υπηρεσίες /προμήθειες 
η οριστική παραλαβή. Για υποέργα με δοκιμαστική περίοδο η 
ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής. Για τα τμηματοποιημένα η 
1η επιλεξιμότητα  

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 

Να περιλαμβάνεται στην αίτηση

2.7
  Βεβαίωση μη Παραγωγής 
Εσόδων ή 
Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

  Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική 
ανάλυση για έργα που παράγουν έσοδα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

 Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
(ΤΔΠ) 

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 

2.8

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και Ειδικούς στόχους ή/ και στα 
πεδία παρέμβασης/ δράσεις της πρόσκλησης.

Η Πράξη εμπίπτει στους 
Θεματικούς Στόχους, τις 
Επενδυτικές 
Προτεραιότητες και 
Ειδικούς στόχους ή/ και 
στα πεδία παρέμβασης/ 
δράσεις της πρόσκλησης.

 Εξετάζεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου 
Πράξης (ΤΔΠ) και αν είναι υπογεγραμμένο αρμοδίως

2.9
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Α/Α Περιγραφή Εξειδίκευση
Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Τιμή

Κριτήριο

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων οργάνων αρμόδιων για 
τον συντονισμό και σχεδιασμό των πολιτικών του αντίστοιχου 
τομέα. Το έργο περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Ετήσιο 
Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του φορέα που 
αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα από το οποίο 
χρηματοδοτείται;  

ΟΧΙ

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς 
συγχρηματοδότηση πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας δαπανών όπως ορίζεται στην πρόσκληση.

2.10 Περίοδος Υλοποίησης

2.11 Αποφάσεις Αρμοδίων 
Οργάνων για τη συνάφεια

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Πληρότητα Πράξης3
Λοιπά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στην  
πρόσκληση

3.1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                          
Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια, ΠΛΗΝ ΤΟΥ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2.1, η απάντηση πρέπει να είναι θετική "ΝΑΙ"  Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο Δικαιούχος. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:

Υπογραφές
Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων:

Εξετάζεται η ύπαρξη των στοιχείων που ορίζονται στην 
Πρόσκληση και αφορούν στην επαρκή πληρότητα και ωριμότητα 
της προτεινόμενης Πράξης  όπως μελέτες, αδειοδοτήσεις, 
διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, κλπ. 
Αφορά στα στοιχεία που ορίζονται αναλυτικά στα έντυπα Δ1 και 
Δ2, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δεν αναφέρεται ρητά αλλά 
επιβάλλεται λόγω της φύσης της πράξης.

Υπογραφές
στοιχείων:
Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού 
πρότασης:
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Λίστα Αξιολόγησης Πράξης ανά ομάδα κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Ομάδας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

13.1.1 Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος (ΕΚΤ)

13.1.1.03 Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης των δράσεων ΕΚΤ.ΔΡΑΣΗ

13. Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)

 - 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Πληρότητα και Σαφήνεια  του φυσικού 
αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης

Α1

Εξετάζεται η πληρότητα και η σαφήνεια της τεχνικής περιγραφής του 
φυσικού αντικειμένου στο ΤΔΠΠ για το σύνολο των υποέργων:
α) όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης πράξης σε 
αντιστοιχία με τα διακριτά παραδοτέα του έργου και τους δείκτες 
εκροών
β) τη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της 
υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, 
απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
γ) στα μέτρα δημοσιότητας/ επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης 
(καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την 
προτεινόμενη πράξη).
δ) Εξετάζεται η σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης όπως 
περιγράφεται στο ΤΔΠΠ σε σχέση με το Eτήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής 
Υποστήριξης Εφαρμογής.                                                                                                                                 
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

Εξετάζονται τα ακόλουθα:
α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού στο σύνολο της 
πράξης και στα επιμέρους προτεινόμενα υποέργα. Ειδικότερα εξετάζεται 
αν η πράξη  περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
πλήρους και λειτουργικού φυσικού αντικειμένου  
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι 
εύλογη. 
Πιο συγκεκριμένα:
Β.1) Στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός προκύπτει από 
κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την 
έγκριση, αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων 
Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου, 
και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης) τόσο τα μοναδιαία κόστη όσο και ο συνολικός 
προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
β.2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως: πραγματικό κόστος από 
παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 

Α2
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της 

πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο 

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

Εκπλήρωση του 
κριτηρίου

ΝΑΙ

παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της 
πρότασης ή μη δεσμευτικές προσφορές (πχ  τουλάχιστον δύο 
προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που 
υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
γ) 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.

Η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος εξετάζεται  σε σχέση με:
α) το είδος του προς εκτέλεση φυσικού αντικειμένου.  
β)την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης 
γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της 
πράξης  .                                                                                Θα 
εκτιμηθεί η πραγματική εκκίνηση και διάρκεια της υλοποίησης 

Α3
Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων   Α. Πληρότητα και Σαφήνεια του Περιεχομένου της Πρότασης

Σε αντίθετη 
περίπωση

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει την τιμή ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια, 

συνεκτιμώντας χρονικά και τις διοικητικές ενέργειες που 
προαπαιτούνται πριν την διαδικασία δημοπράτησης / ανάθεσης, την 
υπογραφή της  σύμβασης και την εκτέλεση και ολοκλήρωση της 
Πράξης. 

Α3

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α

ολοκλήρωσης της πράξης 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

13. Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)

 - 

13.1.1 Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος (ΕΚΤ)

13.1.1.03 Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης των δράσεων ΕΚΤ.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Έχουν τηρηθεί/ προβλεφθεί οι 
αντίστοιχοι κανόνες 

ΝΑΙ

Δεν έχουν 
τηρηθεί/προβλεφθεί οι  
αντίστοιχοι κανόνες 

ΟΧΙ

Δεν απαιτείται 
(με σχετική τεκμηρίωση)

Δ.Α.

Είναι συμβατή ΝΑΙ

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως 
προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και εθνικών 
κανόνων για την απασχόληση προσωπικού

Περιγραφή κριτηρίου

Β.1

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠΠ θεσμικό πλαίσιο 

υλοποίησης των υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

Εφόσον έχουν προηγηθεί της αίτησης χρηματοδότησης σχετικές 

ενέργειες, 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 του Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ. 

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνονται αποκλίσεις από την 

τήρηση των κανόνων, η ΔΑ δύναται να εντάξει την πράξη 

εφαρμόζοντας αναλογική ή κατ΄ αποκοπή μείωση της 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. 
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν είναι συμβατή ΟΧΙ

Δεν ενέχει στοιχεία Κ.Ε Δ.Α.

Εϊναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΝΑΙ

Δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές της 
αειφορίας ΟΧΙ

Συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΝΑΙ

Β.4

Β.3

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της 

αειφόρου ανάπτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς 

και κατευθύνσεις της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων του Ε.Π. της ΠΔΜ 2014-2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ 

πρωτ. οικ.145739/27-01-2015 ΚΥΑ

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 

Β.2

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και της μη διάκρισης

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 

συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

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

Αειφόρος ανάπτυξη   

Μη συμβολή στην ισότητα και μη 
διάκριση ΟΧΙ

Έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι 
κανόνες ΝΑΙ

Β.4
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου 
προσανατολισμού. (Η θετική απάντηση "ΝΑΙ" καλύπτει και τις 
περιπτώσεις όπου το κριτήριο δεν δύναται να εφαρμοστεί).

Εξετάζεται πώς 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. Ειδικά για το εν λόγω 

κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 

γυναικών και της μη διάκρισης
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Β. Ενσωμάτωση ορζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλασίου

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν έχουν τηρηθεί οι  αντίστοιχοι 
κανόνες ΟΧΙ

ακόλουθες περιπτώσεις:

• Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση:

1. στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβ. 

αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ

2. στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους  χώρους οικοπέδων

3. στις μεταφορές

4. στις υπηρεσίες

5. στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα

6. στην πληροφόρηση

• Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης 

βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση ανακατασκευής 

τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα 

ΑμεΑ (π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

 (Η θετική απάντηση "ΝΑΙ" καλύπτει και τις περιπτώσεις όπου το 

κριτήριο δεν δύναται να εφαρμοστεί λόγω της φύσης της πράξης).

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία

Β.5

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια πλην του κριτηρίου Β.1.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Β

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

13. Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)

 - 

13.1.1 Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος (ΕΚΤ)

13.1.1.03 Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης των δράσεων ΕΚΤ.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης (όταν η πράξη περιλαμβάνεται στο 
πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης και είναι σε 
εναρμονηση με  τη στρατηγική επικοινωνίας του ΕΠ 
ΠΔΜ 2014 2020).

ΝΑΙ

Μη κάλυψη των αναγκών μέσω της προτεινόμενης 
πράξης (όταν η πράξη ΔΕΝ περιλαμβάνεται στο 
πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης ή ΔΕΝ είναι σε 
εναρμονηση με  τη στρατηγική επικοινωνίας του ΕΠ 
ΠΔΜ 2014 2020).

ΟΧΙ

Κατηγορία Κριτηρίων

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Γ.1

    Γ. Σκοπιμότητα Πράξης

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠΠ 
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. 
Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη 
περιλαμβάνεται στο Ετήσιο Προγραμμα 
Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής  και 
επιπλέον εάν οι δράσεις πληροφόρησης και 
δημοσιότητας είναι σε εναρμόνιση με τη 
στρατηγική επικοινωνίας του ΕΠ ΠΔΜ 2014 
2020.

Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης

ΝΑΙ

 Αποτελεσματικότητα πράξης Αποδοτικότητα 

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης 
πράξης στην επίτευξη των στόχων που 
έχουν τεθεί  σε επίπεδο δεικτών και η σχέση 

Συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη 
των στόχων και Ορθολογική σχέση αναμενόμενων 
εκροών προς τον  προϋπολογισμό

ΕΥΔ ΕΠ_ΠΔΜ Κριτήρ 13.1.1.03 ΕπΠα 06-2015 (02) 2Γ. Σκοπιμότητα

[71275/4/20-01-2012]  Σελ. 10/17



Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων

ΝΑΙ

 Αποτελεσματικότητα πράξης Αποδοτικότητα 
Πράξης 

έχουν τεθεί  σε επίπεδο δεικτών και η σχέση 
των αναμενόμενων εκροών της 
προτεινόμενης πράξης με τον αντίστοιχο 
προϋπολογισμό

Συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη 
των στόχων ή όχι και Μη ορθολογική σχέση 
αναμενόμενων εκροών προς τον προϋπολογισμό

ΟΧΙ

Εξετάζεται αν και με ποιο τρόπο κατά την 
ολοκλήρωση της πράξης εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητά της.  Πχ σε περίπτωση 
πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται 
συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών 
φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή 

Γ.2

Μη Εξασφάλιση λειτουργικότητας/ Μη Αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων

ΟΧΙ

Παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα της  

πράξης με άλλα έργα 
ΝΑΙ

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση

φορέων/ δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή 
να προβλέπει τις αναγκαίες ενέργειες με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση 
και λειτουργία. Σε περίπτωση πράξεων που 
δεν ενέχουν λειτουργία θα πρέπει να 
επεξηγείται ο τρόπος αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων.  

Εξετάζεται η συνέργεια και 
συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης 
πράξης με άλλα έργα που είναι είτε 
ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο 
του ΕΠ ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να 

Γ.4

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
Γ.5

Δεν παρουσιάζουν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με  

άλλα έργα
ΟΧΙ

ΝΑΙ

του ΕΠ ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να 
εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την 
υλοποίησή της.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες 
πράξεις 

Γ.5
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

ΟΧΙ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ  
    Γ = 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

13.1.1.03 Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης των δράσεων ΕΚΤ.

13. Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)

 - 

13.1.1 Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος (ΕΚΤ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες 
προπαρασκευαστικες ενέργειες

ΟΧΙ

Υ
π

ο
έ
ρ

γ
ο
 2

ως ανωτέρω

 Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της 

πράξης ως προς την εξέλιξη των 

απαιτούμενων προπαρασκευαστικών 

ενεργειών για την έναρξη υλοποίησης της 

βάσει του Π.Δ. 4/2002 όπως κάθε φορά 

ισχύει. 

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Υ
π

ο
έ
ρ

γ
ο
 

1

Περιγραφή κριτηρίου

Έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες 
προπαρασκευαστικες ενέργειες

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου 

συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών 
ωρίμανσης της πράξης

Δ1

ΝΑΙ
Έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διοικητικές 

ενέργειες

ΝΑΙ
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Α/Α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Δ. Ωριμότητα Πράξης

Περιγραφή κριτηρίου

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες 
διοικητικές ενέργειες

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων 

ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται 

στο πλαίσιο του ανωτέρω κριτηρίου, οι 

οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση 

της προτεινόμενης πράξης εφόσον 

απαιτούνται.

Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων 
ενεργειών

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Εφόσον μία πράξη λάβει τη τιμή ΝΑΙ και στα δύο κριτήρια . 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

Δ2

ενέργειες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

13. Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)

 - 

13.1.1 Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος (ΕΚΤ)

13.1.1.03 Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης των δράσεων ΕΚΤ.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Εκπλήρωση κριτηρίου ΝΑΙ

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

ΟΧΙ

Ε.2

ΝΑΙ

ΕΕξετάζεται :
• Η προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού 
δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων 
πράξεων 
• Η διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού 
(ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και τα 
προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική 
εμπειρία) των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Επιχειρησιακή ικανότητα 

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός 
δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή 
και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 
υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

Διοικητική ικανότητα 

Εκπλήρωση κριτηρίου 

Αξιολόγηση σε Επίπεδο Κατηγορίας Κριτηρίων

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

Ε.1

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου

Μη Εκπλήρωση κριτηρίου ΟΧΙ

Η υλοποίηση των πράξεων δεν απαιτεί την καταβολή ιδίων 

πόρων από το δικαιούχο 
Δ.Α

Ε.3

Εξετάζεται η δυνατότητα του δικαιούχου να 
συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση 
της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο 
αυτό εξετάζεται μόνο εφόσον απαιτείται η 
καταβολή ίδιων πόρων.

Χρηματοοικονομική ικανότητα

ΝΑΙΕκπλήρωση κριτηρίου 
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Α/Α Περιγραφή κριτηρίου
Πεδίο 
ΤΔΕ

Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση

Κατηγορία Κριτηρίων     Ε. Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα φορέα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ"" σε όλα τα κριτήρια, εκτός του κριτηρίου Ε.3 όπου γίνεται 
δεκτή και η τιμή  "Δεν Απαιτείται"

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Α/Α Ομάδα Κριτηρίων
Συντελεστής 
Στάθμισης

Τιμή/Βαθμολογία
Συνολική 

Βαθμολογία

Λ2: Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης 

13. Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)

 - 

13.1.1 Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του 
προγράμματος (ΕΚΤ)

13.1.1.03 Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης των δράσεων ΕΚΤ.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μονάδα Α2: Προγρ/σμού και Αξιολόγησης Πράξεων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020

Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                                                                                                                                                                                           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (συμπληρώνονται τυχόν αλλαγές που προτείνονται από τον αξιολογητή σε επιμέρους στοιχεία της υποβαλλόμενης πρότασης και τα 
οποία αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της συγκεκριμένης βαθμολογίας )

Ημερομηνία Υπογραφές Επιτροπής
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