
1 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,  22  Ιανουαρίου 2019 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ     Αρ. Πρωτ.: 4295 

ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε. 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ VIΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» 

 

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» 

 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και 

ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  
Έχοντας υπόψη:  

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 69 «Επενδυτικά δάνεια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) Α' και Β' βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και 

Συνδέσμων Ο.Τ.Α.» του ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από 

την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 201). 

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ταχ. Δ/νση        

Ταχ. Κώδικας   

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

Fax 

Email 

: Σταδίου 27 

: 101 83 ΑΘΗΝΑ 

: Τεχνική Γραμματεία 

: 2131364 726, 728   

: 2131364713 

:  filodimos1@ypes.gr 

 

 

                   

                   ΠΡΟΣ:  

                   Πίνακας Αποδεκτών 

                  (Να σταλεί με email) 
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98). 

4.  Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» (Α΄ 147). 

6. Το άρθρο 2 παρ. 3 του ν.3965/18-05-2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου 

Παρ/κων και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων 

και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ113/τ.Α΄/18-5-2011), την υπ΄αριθ. 34/13-1-2012 Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών περί «έγκρισης της υπ΄αρ. 3427/22-12-2011 απόφασης του Δ.Σ. του Τ.Π. και 

Δανείων με την οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού που 

εντάσσονται στον εμπορικό κλάδο του Ταμείου» (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Β’/ 24-1-2012) και την υπ΄ 

αριθ. 2/23510/0094/9-4-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός του Τ.Π. 

και Δανείων» κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3965/2011. 

7. Το ν. 3199/2003 Προστασία και Διαχείριση των υδάτων –Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000, 

(ΦΕΚ Α΄ 280/9.12.2003). 

8. Το π.δ 123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α΄2016) σχετικά με τη σύσταση και μετονομασία 

Υπουργείων. 

9. Το π.δ. 141/2017 (Α΄180). «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών»  

10. Το π.δ 147/2017( Α΄192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»  

11. Το π.δ. 88/2018 περί Διορισμού Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 

160). 

12. Το π.δ. 95/1996 Οργανισμός του Τ.Π. και Δανείων (Α’ 76).  

13. Το π.δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α`/8.3.2007) Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την 

ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής 

των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000. 

14. Την υπ΄αριθμ. 91589/3-9-2018 (ΦΕΚ Β 3814/2018) απόφαση του Πρωθυπουργού και 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας 

και Ανάπτυξης Ευστάθιο Γιαννακίδη». 

15. Την υπ’ αριθμ. 13022/19-04-2018 (Β’ 1377) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών 

Δανείων σε ΟΤΑ: σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, 

έλεγχος πορείας υλοποίησης των έργων, όροι και δικαιολογητικά χορήγησης των δόσεων 

των δανείων, τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, διαδικασία και δικαιολογητικά 
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για την αποπληρωμή των δανείων από το ΠΔΕ και λοιπά ζητήματα διαχείρισης 

προγράμματος». 

16. Την υπ’ αριθμ. 44173/24-08-2018 (B’ 3656) 1η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13022/19-04-

2018 (Β’ 1377)  κοινής απόφασης. 

17. Την Γ1(δ)/ΓΠοικ.67322/6.9.2017 Υγειονομική Διάταξη – Κ.Υ.Α. των Υπουργών 

Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 

3282/Β/19.9.2017) με θέμα: «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση 

προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης 

Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015), 

όπως ισχύει.  

 

 

ΚΑΛΕΙ  

 

 

Τους OTA A’ Βαθμού, τους ΟΤΑ Β’ Βαθμού, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης 

Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και τους Συνδέσμους Ύδρευσης  της χώρας για την υποβολή 

προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα 

Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης».  

  

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

 

Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των OTA A’ Βαθμού, των ΟΤΑ Β’ 

Βαθμού, των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και των 

Συνδέσμων Ύδρευσης  της χώρας  για την κατασκευή εμβληματικών έργων με 

στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη 

κατανάλωση.  

  

Με την παρούσα Πρόσκληση δύναται να χρηματοδοτηθούν ιδιαιτέρως σημαντικά 

(εμβληματικά) έργα και παρεμβάσεις στο πεδίο της ύδρευσης που πρόκειται να 

εξυπηρετήσουν τουλάχιστον 30.000 και άνω ενεργά υδρόμετρα, όπως θα τεκμηριωθεί 

αρμοδίως.  

 

Ενδεικτικά αναφέρονται παρεμβάσεις όπως: 

 

- Εξωτερικά υδραγωγεία: (α) νέα υδραγωγεία με τα οποία θα αξιοποιηθούν ύδατα 

υφιστάμενων ταμιευτήρων, (β) αντικαταστάσεις εξωτερικών υδραγωγείων ηλικίας άνω 

των 40ετών για τα οποία έχει παρέλθει η περίοδος σχεδιασμού (40ετία). Περιλαμβάνεται 

η απαιτούμενη καθοδική προστασία εξωτερικών αγωγών μεταφοράς νερού, 

αυτοματοποιημένη λειτουργία παρακολούθησης και μέτρησης θολότητας σε εξωτερικούς 

αγωγούς μεταφοράς νερού από σημείο υδροληψίας σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίου νερού 

κλπ.   

- Διυλιστήρια νερού με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.  

- Παρεμβάσεις στα εσωτερικά δίκτυα διανομής σε μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα, 

όπως: κατασκευή νέων αγωγών ή/και αντικατάσταση τμημάτων, έργα διασύνδεσης 
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αγωγών, έργα ενίσχυσης διατομών, έργα δημιουργίας ζωνών και επαρκών βρόγχων, με 

στόχο τη βελτίωση: (α) της ποιότητας του παρεχόμενου ύδατος, (β) των υδραυλικών 

χαρακτηριστικών λειτουργίας των εσωτερικών δικτύων διανομής, (γ) την καλύτερη 

λειτουργικότητα και ευελιξία των δικτύων σε περιπτώσεις βλάβης ή απομόνωσης 

τμημάτων για συντήρηση, ή ακόμα για την περίπτωση απομόνωσης της κεντρικής 

δεξαμενής, κεντρικού φρεατίου.  

- Κατασκευή υποδομών αποθήκευσης νερού (π.χ. λιμνοδεξαμενές, φράγματα, δεξαμενές 

αποθήκευσης νερού κλπ) με τα απαραίτητα έργα προσαγωγής και διασύνδεσης με το  

δίκτυο ύδρευσης μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων, ώστε το όλο σύστημα να είναι 

ολοκληρωμένο και λειτουργικό. 

- Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερού με τα αναγκαία έργα 

υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων, τυχόν νέο δίκτυο μεταφοράς (νέα 

χάραξη) αφαλατωμένου νερού με τα απαραίτητα αντλιοστάσια και δεξαμενές 

αποθήκευσης (εξωτερικό υδραγωγείο) ή αύξηση παροχετευτικότητας υφιστάμενου 

εξωτερικού υδραγωγείου που αποδεδειγμένα δεν επαρκεί μετά την κατασκευή των νέων 

εγκαταστάσεων αφαλάτωσης.    

- Δράσεις ΑΠΕ για την ενεργειακή αυτονομία του εξοπλισμού των ως άνω εγκαταστάσεων 

και υποδομών εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή οι προτεινόμενες δράσεις ΑΠΕ θα 

πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν ως όριο ισχύος τέτοιο που να αντιστοιχεί στη μέση 

κατανάλωση των εγκαταστάσεων.  

   

Το φυσικό αντικείμενο των εμβληματικών έργων πρέπει να ανταποκρίνεται σε μία 

ολιστική προσέγγιση επίλυσης ιεραρχημένων υδρευτικών προβλημάτων, να είναι 

συμβατό με το οικείο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 

(ΣΔΛΑΠ), τις κατευθύνσεις και αρχές της Οδηγίας – Πλαίσιο για τα ύδατα καθώς και 

των λοιπών Οδηγιών που σχετίζονται με τη διαχείριση υδάτων, να χαρακτηρίζεται 

από λειτουργικότητα και βιωσιμότητα και να συμβάλει στην πρόσβαση σε επαρκές 

και καλής ποιότητας νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.  

 

  

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ (€).  

     

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, με δυνατότητα παράτασης.    

  

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ  

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων έργων ορίζεται 

η ημερομηνία ένταξης στο Πρόγραμμα.   

  

Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα 

προγράμματα. Επιπλέον, δεν εντάσσονται έργα ή προμήθειες που έχουν τη δυνατότητα 

άμεσης ένταξης σε άλλα Προγράμματα. Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί 

συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Τομεακών, Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-

2020, Ειδικών Αναπτυξιακών) με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν 

είναι εφικτό να καλυφθούν από άλλα Προγράμματα.   
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Κάθε δυνητικός δικαιούχος, υποβάλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, με 

κατώτατο προϋπολογισμό κύριου υποέργου, 10.000.000 € (προ ΦΠΑ) και ανώτατο 

προϋπολογισμό κύριου υποέργου, 20.000.000 € (προ ΦΠΑ). 

  

Οι δαπάνες των έργων μπορούν να περιλαμβάνουν και την προμήθεια και εγκατάσταση 

συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλε-έλεγχος / τηλεχειρισμός) σε δίκτυα μεταφοράς και 

διανομής νερού (ενδεικτικά: κεντρικού μετρητικού συστήματος τροφοδοσίας του δικτύου 

ύδρευσης, συστήματος διαχείρισης της πίεσης του δικτύου ύδρευσης, παρακολούθησης και 

αυτομάτου ελέγχου των υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων, ψηφιακών υδρομέτρων 

καταναλωτών κλπ). Οι δαπάνες αυτές δύναται να είναι έως 10% του κόστους του κύριου 

υποέργου.  

 

Οι δαπάνες δράσεων ΑΠΕ δύναται να είναι έως 10% του κόστους του κύριου υποέργου.  

 

Οι δαπάνες των έργων μπορούν να περιλαμβάνουν και το κόστος αγοράς γής ή και 

ολοκλήρωσης των απαλλοτριώσεων ως ξεχωριστό υποέργο. Στην περίπτωση αγοράς γής, η 

αξία της εδαφικής έκτασης πιστοποιείται από ανεξάρτητο ειδικευμένο εμπειρογνώμονα ή 

δεόντως εξουσιοδοτημένο επίσημο φορέα που βεβαιώνει ότι η τιμή αγοράς δεν υπερβαίνει 

την εμπορική αξία της εδαφικής έκτασης και την αντικειμενική αξία για τις περιπτώσεις όπου 

εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού.  

  

Οι δαπάνες των έργων μπορούν να περιλαμβάνουν τυχόν απαιτούμενες αρχαιολογικές 

δαπάνες σωστικών εργασιών. Θα αποτελούν διακριτό υποέργο και η αιτούμενη δαπάνη θα 

τεκμηριώνεται με έγγραφο από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, σε σχέση με την φύση 

και το χρονοδιάγραμμα του έργου.  

 

Οι δαπάνες των έργων μπορούν να περιλαμβάνουν τις εργασίες αποκατάστασης των τυχόν 

θιγόμενων ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο ύδρευσης (υδρόμετρο, φρεάτιο ιδιωτικής 

σύνδεσης και διακλάδωση από την ρυμοτομική γραμμή μέχρι τη θέση του αγωγού όπως 

ορίζεται στον Ν. 1069/1980, αριθ. 15 και τροποποιήθηκε με τον Ν. 2307/1995 αριθ. 6, παρ. 

5 και ισχύει σήμερα). 

  

Τέλος, οι δαπάνες των έργων μπορούν να περιλαμβάνουν και εργασίες δικτύων ΟΚΩ. Θα 

αποτελούν διακριτό υποέργο και θα παρέχεται σχετική τεκμηρίωση για την εκτίμηση της 

αιτούμενης δαπάνης. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν χρηματοδοτούνται:  

 

- Μελέτες ωρίμανσης,  

- Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου,  

- Εργασίες τακτικής συντήρησης υφιστάμενων υποδομών και εξοπλισμού.  

   

 

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ  

Οι υποψήφιοι Δικαιούχοι υποβάλλουν τα αιτήματα ένταξης υπογεγραμμένα από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του δικαιούχου, στο Υπουργείο Εσωτερικών στην κάτωθι ταχυδρομική 

διεύθυνση:  
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Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Σταδίου 27, 

Αθήνα, Τ.Κ. 101 83.  

  

Η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με 

αυτοπρόσωπη κατάθεση στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών.  Συνημμένα στοιχεία 

της αίτησης (όπως προσδιορίζονται κατωτέρω) μπορεί να υποβληθούν σε CD/DVD προς 

αποφυγή όγκου χαρτιού και να αναγράφονται λεπτομερώς στην αίτηση χρηματοδότησης. 

Στην Αίτησή του ο Δικαιούχος θα επισημαίνει ευκρινώς σε ποια από τις δύο Ομάδες (Α ή Β) 

της παρ. 2 εμπίπτει.  

  

Το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από:  

 

 Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΟΤΑ Α’ Βαθμού ή ΟΤΑ Β’ Βαθμού ή 

ΔΕΥΑ ή Συνδέσμου Ύδρευσης, για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης. Οι 

αποφάσεις των συλλογικών οργάνων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών στη συνεδρίαση του οργάνου και δεσμεύουν μετά την έκδοση της 

απόφασης ένταξης τον δικαιούχο για τη συνομολόγηση του επενδυτικού δανείου, 

σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ. Οι φορείς που δε διαθέτουν την απαιτούμενη 

τεχνική επάρκεια του αναθέτοντα φορέα για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

έργων και προμηθειών, κατά το άρθρο 44 του ν.4412/2016, στο αίτημα για την 

ένταξή τους στο Πρόγραμμα, οφείλουν να προβλέπουν την ανάληψη των 

καθηκόντων του αναθέτοντα φορέα από τεχνική υπηρεσία άλλου φορέα. Το αίτημα 

θα συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα. 

Οι δύο φορείς θα συνυπογράφουν Προγραμματική Συμφωνία επ’ αυτού. Αν 

υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, τότε η 

Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια. Στην απόφαση ένταξης για τα 

αιτήματα αυτά θα υπάρχει σχετική πρόβλεψη.  

 

Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα (ανώτατο ποσό 

20.000.000 €, προ ΦΠΑ) δεν επαρκεί για την κατασκευή του έργου ή την 

προμήθεια του επιθυμητού εξοπλισμού, το αρμόδιο συλλογικό όργανο θα πρέπει να 

δηλώνει στην παραπάνω απόφασή του, ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει, ώστε τελικά, η 

προτεινόμενη παρέμβαση να είναι ολοκληρωμένη και λειτουργική.  

  

 Τεχνικό Δελτίο Έργου, πλήρως συμπληρωμένο και αρμοδίως υπογεγραμμένο, 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (Παράρτημα 1 της παρούσας 

Πρόσκλησης).  

 

 Έγγραφα υποστήριξης της πρότασης που είναι απαραίτητα ανάλογα με το είδος της 

πράξης, και ειδικότερα:   

  

- Στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ) 

που τεκμηριώνουν ότι ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την 

αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης,   
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- Βεβαίωση/υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι το προτεινόμενο έργο/προμήθεια το 

έργο δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση και ότι δεν υφίσταται άμεσα 

δυνατότητα να ενταχθεί,  

- Εγκεκριμένες τεχνικές µελέτες τελικού σταδίου, τεύχη δηµοπράτησης (σχέδια ή 

εγκεκριµένα) και τις εγκρίσεις και τις αδειοδοτήσεις που πιστοποιούν την 

πληρότητα, καθώς και την ωριµότητα του φακέλου της πρότασης προς 

δηµοπράτηση. Επισημαίνεται ότι οι προς ένταξη πράξεις θα πρέπει να είναι άμεσα 

δημοπρατήσιμες,  

- Τεκμηριωμένη και αναλυτική έκθεση σκοπιμότητας του έργου μέσα από 

την οποία προκύπτει ο σημαντικός–εμβληματικός χαρακτήρας της 

παρέμβασης, τα εξυπηρετούμενα ενεργά υδρόμετρα, τα στοιχεία 

παλαιότητας αγωγών και η τεκμηρίωση για την αντικατάστασή τους, τα 

διαχρονικά προβλήματα στον τομέα της ύδρευσης και ο τρόπος επίλυσής 

τους μέσα από την προτεινόμενη παρέμβαση, ο βαθμός επίπτωσης της 

πράξης σε επίπεδο: κάλυψης υδατικού ισοζυγίου, βελτίωσης της 

ποιότητας του παρεχόμενου νερού, βελτίωσης της υδραυλικής 

λειτουργίας του συστήματος, εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης του 

ατιμολόγητου νερού κλπ.  

- Πρόσφατα στοιχεία αναλύσεων ποιότητας νερού από διαπιστευμένα εργαστήρια, 

εφόσον απαιτείται,  

- Βεβαίωση κυριότητας της έκτασης όπου θα υλοποιηθεί το έργο από αρμόδιο 

φορέα, εφόσον απαιτείται,  

- Απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής ή του Τεχνικού 

Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (εφόσον στην 

αναθέτουσα αρχή δεν υφίσταται τεχνικό συμβούλιο) περί αποδοχής του 

συστήματος «κατασκευής έργου με αξιολόγηση της μελέτης», όπου αυτό 

εφαρμόζεται,  

- Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα / αναγκαιότητα / συμβατότητα της 

πρότασης με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 

(ΣΔΛΑΠ). Τέτοια στοιχεία, δύναται, ενδεικτικά, να είναι: (α) ο τύπος παρέμβασης 

να περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Βασικών Μέτρων, (β) η παρέμβαση να 

αιτιολογείται από τον χαρακτηρισμό ενός ΥΥΣ ή ΕΥΣ σε “ΚΑΚΗ” κατάσταση 

(ποσοτικά ή/και ποιοτικά), συνεπώς να στοιχειοθετείται π.χ. ανάγκη αλλαγής 

πόρου υδροληψίας ή πρόσθετης επεξεργασίας ώστε να καταστεί ο απολήψιμος 

όγκος ύδατος κατάλληλος για ανθρώπινη κατανάλωση,  

- Για τις τυχόν απαιτούμενες προμήθειες (π.χ. τηλεμετρίες έως 10% του π/υ του 

κύριου υποέργου, εξοπλισμού διυλιστηρίων κλπ), τεκμηρίωση του 

προϋπολογισμού της προμήθειας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να προσκομισθεί 

Πρακτικό επιτροπής διερεύνησης τιμών συνοδευόμενο από  Πίνακα 

προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών (από τουλάχιστον δύο ή τρεις προμηθευτές, 

ανά περίπτωση), ή/και από σχετικές προσφορές και τιμοκατάλογους υλικών, 

ενημερωτικά φυλλάδια, κλπ.  

- Διοικητική / Οργανωτική και Επιχειρησιακή επάρκεια του Δικαιούχου. Για την 

διοικητική και οργανωτική επάρκεια του Δικαιούχου είναι επαρκές το 

εφαρμοζόμενο «Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ» από το οποίο τεκμαίρεται ότι οι 

Αρχές/ φορείς εφαρμόζουν συγκεκριμένες Διαδικασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η 

χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020, συνεπώς, και 
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κατ΄ επέκταση, και στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα. Σε ότι αφορά στην Ομάδα 

Επίβλεψης του αιτούμενου έργου / προμήθειας, θα πρέπει να δηλωθεί η σχετική 

ομάδα, τα μέλη που την απαρτίζουν, η ειδικότητα των μελών και η εκτίμηση 

απασχόλησής τους (σε ανθρωπομήνες απασχόλησης ή το μέσο ποσοστό 

απασχόλησης) κατά τη διάρκεια της πράξης, καθώς επίσης και η απασχόληση 

(ποσοστιαία) του κύριου επιβλέποντα σε άλλα τεχνικά έργα την ίδια χρονική 

περίοδο με την προτεινόμενη πράξη.  Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί η εικόνα 

εμπειρίας του Δικαιούχου στην επίβλεψη και υλοποίηση συναφών έργων.   

- Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος πρόκειται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα πρέπει να παρασχεθούν σχετικά 

τεκμήρια για την χρηματο-οικονομική του ικανότητα.  

- Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.  

- Βεβαίωση λειτουργίας και συντήρησης του έργου/προμήθειας από τον αρμόδιο 

φορέα.  

- Πλάνο/Δράσεις Δημοσιότητας του αιτούμενου έργου / προμήθειας.  

- Δαπάνες ΟΚΩ: σχετικά έγγραφα με προεκτίμηση κόστους από τους Οργανισμούς 

Κοινής Ωφέλειας ή εκτιμήσεις της Υπηρεσίας για τα σχετικά κόστη.  

- Δαπάνες σωστικών αρχαιολογικών εργασιών: έγγραφο της αρμόδιας εφορείας 

αρχαιοτήτων, με αναφορά στην καταρχήν εκτίμηση/προσδιορισμό των 

απαιτούμενων αρχαιολογικών δαπανών έρευνας σε σχέση με τη φύση του έργου 

και το χρονοδιάγραμμα. 

- Για τις δαπάνες ΑΠΕ  η σχετική άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη 

ΡΑΕ, όπου απαιτείται.  

  

  

Ως έναρξη υποβολής των αιτημάτων ένταξης στο πρόγραμμα ορίζεται η 1η Φεβρουαρίου 

2019 και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 5η  

Απριλίου 2019.  

 

Καθώς στην παρούσα πρόσκληση ακολουθείται η άμεση αξιολόγηση, η ημερομηνία υποβολής 

των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο νωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης 

ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης του προς διάθεση προϋπολογισμού  

  

Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας 

www.filodimos.ypes.gr ή μέσω του  www.ypes.gr.   

 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση 

του Τεχνικού Δελτίου και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε:  

Τεχνική Γραμματεία: 2131364 726, 2131364 728.   

 

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ   

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 της ΚΥΑ 13022 (ΦΕΚ 1377Β/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με 

την υπ’ αριθμ. 44173 (ΦΕΚ 3656 B/ 27-8-2018) 1η τροποποίησή της, και ισχύει. 

 

ΑΔΑ: 65ΨΞ465ΧΘ7-8Ε0



9 

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης  πραγματοποιείται από την Τεχνική Γραμματεία, 

στη βάση των απαιτήσεων και των κριτηρίων αξιολόγησης της πρόσκλησης.   

  

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, η διαδικασία αξιολόγησης των έργων / προμηθειών 

και η ένταξή τους στο Πρόγραμμα θα γίνει στη βάση των Φύλλων / κριτηρίων που 

συνοδεύουν την πρόσκληση (Παράρτημα 2 της παρούσας Πρόσκλησης).   

  

Οι προτάσεις αξιολογούνται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας µε βάση το πρωτόκολλο 

εισερχομένων του ΥΠΕΣ, ανά Ομάδα επιλέξιμων δράσεων (Άμεση Αξιολόγηση).   

  

Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο, η διαδικασία για την ένταξη των 

πράξεων στο Πρόγραμμα ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:   

  

 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος σε δύο στάδια:  

 

- Α’ Στάδιο: Πληρότητα της Πρότασης. Η Τεχνική Γραμματεία δύναται να ζητήσει 

πρόσθετες πληροφορίες (διευκρινήσεις / συμπληρωματικά στοιχεία μικρής κλίμακας) 

στο Α’ Στάδιο εξέτασης πληρότητας της αιτούμενης πράξης θέτοντας χρονικό 

περιορισμό 5 εργάσιμων ημερών (από την ημέρα παραλαβής από το δικαιούχο του 

σχετικού εγγράφου του ΥΠΕΣ) για την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων. - 

Πρόταση που δεν καλύπτει τα κριτήρια της πληρότητας απορρίπτεται και 

ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος.   

 

- Β’ Στάδιο: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων. Η αξιολόγηση γίνεται με 

βάση τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση 

(Παράρτημα 2 της παρούσας Πρόσκλησης). Η Τεχνική Γραμματεία δύναται να ζητήσει 

πρόσθετες πληροφορίες (διευκρινήσεις / συμπληρωματικά στοιχεία μικρής κλίμακας) 

στο Β’ Στάδιο εξέτασης πληρότητας της αιτούμενης πράξης θέτοντας χρονικό 

περιορισμό 5 εργάσιμων ημερών (από την ημέρα παραλαβής από το δικαιούχο του 

σχετικού εγγράφου του ΥΠΕΣ) για την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων.  

  

Εισήγηση της Τεχνικής Γραμματείας (που διενεργεί την αξιολόγηση) για την ένταξη ή 

απόρριψη του έργου / προμήθειας προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών.   

Έκδοση Απόφασης Ένταξης ή Απόφασης Απόρριψης του έργου / προμήθειας από τον 

Υπουργό Εσωτερικών, σε συνέχεια της ανωτέρω αξιολόγησης/εισήγησης της Τεχνικής 

Γραμματείας.  

 

 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

Σύμφωνα με τα Άρθρα 7 και 8 της ΚΥΑ 13022 (ΦΕΚ 1377 B/ 24-4-2018), όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173 (ΦΕΚ 3656 B/ 27-8-2018) 1η τροποποίησή της, και 

ισχύει. 

 

Η απόφαση ένταξης αποστέλλεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών 

στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, προκειμένου να εγκριθεί από το Διοικητικό του 

Συμβούλιο αυτού η χορήγηση του δανείου και οι όροι συνομολόγησής του.  
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8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 

Σύμφωνα με τα Άρθρα 9 και 10 της ΚΥΑ 13022 (ΦΕΚ 1377 B/ 24-4-2018), όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173 (ΦΕΚ 3656 B/ 27-8-2018) 1η τροποποίησή της, και 

ισχύει.  

  

9. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.  

 

Η πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), του 

Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (www.tpd.gr) και της ΜΟΔ αε (www.mou.gr) .  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  

  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ 
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Συνημμένα:  

1. Τεχνικό Δελτίο Έργου  

2. Φύλλα / Κριτήρια πληρότητας και αξιολόγησης 

             

                        

Πίνακας Αποδεκτών 

1. Οι ΟΤΑ A’ Βαθμού όλης της Χώρας 

2. Οι ΟΤΑ Β’ βαθμού όλης της Χώρας  

3. Οι ΔΕΥΑ όλης της Χώρας (με την παράκληση να ενημερωθούν από τους Δήμους της χωρικής 

αρμοδιότητάς τους) 

4. Οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης όλης της Χώρας (με την παράκληση να ενημερωθούν από τους 

Δήμους της χωρικής αρμοδιότητάς τους) 

 

 

Κοινοποίηση 

1. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης 

2. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ   

3. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Ειδική Γραμματέας ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ 

4. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

              

               

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο κ. Υπουργού  

2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα  

3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Οικον. Τ.Α. & Α.Π. 

4. Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  

Τεχνικό Δελτίο Έργου – Προμήθειας 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

 

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ:   

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:   

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα Αγγλικά):  

Η ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ή ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ:    

ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Ή 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΟΥΤΕ ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ 

ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ναί/όχι, τεκμηρίωση) : 

 

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 
 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

(τεκμηρίωση με βάση κανονιστικά κείμενα): 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΧΩΝ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:  

 
 ΚΩΔΙΚΟΣ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

 
 E-Mail:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

 

  

  

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:  

 
 ΚΩΔΙΚΟΣ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

 
 E-Mail:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 
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ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  

 

 ΚΩΔΙΚΟΣ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

 
 E-Mail:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

 

  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
 

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  E-Mail:  
  

 

 

Συμπληρώνεται πρόσθετα όσες φορές εάν υπάρχουν πρόσθετοι συν-Δικαιούχοι (π.χ. Αρμόδια Εφορεία 

Αρχαιοτήτων σε περίπτωση Υποέργου Σωστικών Αρχαιολογικών Εργασιών) : 
 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:  

 
 ΚΩΔΙΚΟΣ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

 
 E-Mail:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

 

  

  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
 

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  E-Mail:  

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ :  ΚΩΔΙΚΟΣ: 

ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

ΑΔΑ: 65ΨΞ465ΧΘ7-8Ε0



3 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ:  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ 

& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

4.    

ΚΩΔ.:  

5. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:   

 

6. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

 
E-Mail:  

  

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

 Αναφέρονται τα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου / 
προμήθειας, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα δεδομένα 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

 μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή επιμέρους 
υποέργων αυτής, απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών), παραδοτέα της πράξης 
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3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου 

επιλεξιμότητας προγράμματος, όπως ορίζεται στην πρόσκληση 

 

 

 

 

 

 

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

 αναφορά των απαιτούμενων ενεργειών, με τις οποίες διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της πράξης, 

αναφορά του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Νέο έργο   

Επέκταση / Αναβάθμιση υφιστάμενου έργου  

Προμήθεια Εξοπλισμού  

Άλλο (αναφορά είδους) 

 
 

6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  

Άξονας Προτεραιότητας :«Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης»  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ (συμπληρώνονται οι πίνακες 7.1 και 7.2) 

7.1 ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ 

 ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

(ΑΡ. ΑΠΟΦ. 

Μελέτη Σκοπιμότητας     

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 

Εκτίμηση & Αξιολόγηση 

    

Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

    

Τεχνικές Προμελέτες     

Οριστικές     

Εφαρμογής     

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων     

Τεύχη Δημοπράτησης     

Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας     

Βεβαίωση Αρχαιολογικής 

Υπηρεσίας 

    

Οικοδομική Άδεια     

Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από ΡΑΕ (για ΑΠΕ) 

    

Άλλες     

7.2 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ ( ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΕΡΓΟ) 
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Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία του την 

απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του 

έργου; 

      

      ΝΑΙ               Αρ. Απόφασης  ................................................                   

      ΟΧΙ      

Εάν ΟΧΙ σημειώστε με Χ τον τρόπο 

απόκτησης 

Αγορά 

οικοπέδου 

Απαλλοτριώσεις Αναδασμός ‘Άλλος 

    

Εάν άλλος τρόπος,  να αναφέρετε ποιός: 

Αναφέρετε το ποσοστό ως προς τον προϋπολογισμό του έργου στην περίπτωση 

που αιτείστε χρηματοδότηση: 

 

Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης: 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

8. ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

9. ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, 

ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
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10. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

 

 

 

 

11. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

 

       

 

 

 

 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

 

12. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

 αναφορά της ανάγκης, του προβλήματος που θα αντιμετωπιστεί με την προτεινόμενη πράξη 

 

 

 

 

 

13. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ 

ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
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14. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

 

       

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

(διάρθρωση Υποέργων) 

 

α/α ΥΠΟΕΡΓΟΥ:   

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:  

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Π.χ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:  
Π.χ. 

ΚΥΡΙΟ/ΣΥΝΟΔΟ 

ΕΙΝΑΙ ή ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ:   
 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
Π.χ. Ν. 4412/2016 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Π.χ. Διαγωνισμός Π/Υ άνω ή κάτω των ορίων (4412/2016)) 

ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  

ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

(ΜΗΝΕΣ) 

    

 

Συμπληρώνεται πρόσθετα όσες φορές ανάλογα τον αριθμό των υποέργων: 
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α/α ΥΠΟΕΡΓΟΥ:   

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:  

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Π.χ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:  
Π.χ. 

ΚΥΡΙΟ/ΣΥΝΟΔΟ 

ΕΙΝΑΙ ή ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ:   
 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
Π.χ. Ν. 4412/2016 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Π.χ. Διαγωνισμός Π/Υ άνω ή κάτω των ορίων (4412/2016)) 

ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  

ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

(ΜΗΝΕΣ) 
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ  

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ Ή ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ 

 

15. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ 

(Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο υφιστάμενο 

έργο -συνέργεια & συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων υπάρχει όταν η λειτουργία ή τα αποτελέσματα του 

καθενός είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και  πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα του άλλου, είτε αποτελούν 

αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας του άλλου) 

 

Τίτλος / Τίτλοι  

Πρόγραμμα / Προγράμματα  

ΚΩΔ. Συλλογικής Απόφασης  ΚΩΔ. Έργου  

Φορέας Υλοποίησης  

 

 

 

 

 

 

16. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

(Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο έργο που 

προτείνεται  σε άλλο πρόγραμμα) 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

  Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών (υποέργο) 

  Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΕΤΗ 

ΚΟΣΤΟΣ & 

ΚΟΣΤΟΣ/ΥΠΟΕΡΓΟ 2019 2020 2021 2022 2023 

  

ΥΠΟΕΡΓΟ 1/ΤΙΤΛΟΣ       

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

      

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 /ΤΙΤΛΟΣ       

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

      

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 /ΤΙΤΛΟΣ       

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

      

ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΣΧΗΜΑ 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 
 

 

Σε περίπτωση που πρόκειται για έργο συνεργασίας μεταξύ των Φορέων (Δήμων / 
ΔΕΥΑ / Συνδέσμων Ύδρευσης) να αναφέρετε: 

 Τους Φορείς που συνεργάζονται και τη μορφή της συνεργασίας (δηλαδή, προγραμματική 
σύμβαση, σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας, συμπολιτεία, κ.λ.π.): 

 

 

 

 Τη χωροταξική κατανομή του  έργου1: 

Α/

Α 

ΠΕΡΙΦΕΡΕ

ΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

     

 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

(ΝΟΜΙΜΟΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ     

ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     

ΤΗΛΕΦΩΝΟ     

Ε-mail     

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ     

                                                 
1
 Στη δεύτερη στήλη θα αναγραφούν οι Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και οι Δήμοι, ΔΕΥΑ, 

Σύνδεσμοι Ύδρευσης που σχετίζονται με το έργο/προμήθεια. Στην τρίτη στήλη θα σημειωθούν με Χ 
αυτοί στους οποίους βρίσκεται το έργο, και στην τέταρτη, αυτοί των οποίων οι κάτοικοι θα ωφεληθούν 
από την υλοποίηση του έργου. 
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

    

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

α/α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

Εκπλήρωση. ΝΑΙ

Μη εκπλήρωση. ΟΧΙ

Εκπλήρωση. ΝΑΙ

Μη εκπλήρωση. ΟΧΙ

Εκπλήρωση. ΝΑΙ

Μη εκπλήρωση. ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α2 Ρεαλιστικότητα Προϋπολογισμού.

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το προτεινόμενο για χρηματοδότηση 

φυσικό της αντικείμενο.

Τα στοιχεία που αξιολογούνται είναι:

(α) η πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (εξετάζεται εάν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για 

την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου/ παραδοτέων),

(β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι εύλογη ,ήτοι,άν ο προϋπολογισμός προκύπτει 

από κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις αρμόδιου Υπουργού για την έγκριση, αναπροσαρμογή και 

τροποποίηση ενιαίων τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών (Ενιαία Τιμολόγια 2013 για εργα Υδρ & ΟΔΟ - 

Τλευταία Αναθεώρηση Δ11γ/o/9/7/7-2-2013 και ΦΕΚ 1746 Β 19-05-17), Οικοδομικών και Πρασίνου, και ο 

βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών δημοπράτησης).   

(γ) η ορθή κατανομή του Π/Υ στις επιμέρους εργασίες/είδη δαπανών και το εύλογο του Π/Υ σε εργασίες-είδη 

δαπανών σε σχέση με το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο/παραδοτέα.                                                                                   

(δ) τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας με : (i) Πρακτικό επιτροπής διερεύνησης τιμών, (ii) 

Πίνακας προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών, (iii) Σχετικές προσφορές και τιμοκατάλογοι υλικών 

συνοδευόμενα από ενημερωτικά φυλλάδια.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑΣ Α

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της ομάδας Α' (Πληρότητα και Σαφήνεια περιεχομένου Πρότασης).

Α3

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

α) το φυσικό αντικείμενο 

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

γ) τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της πράξης π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα ή 

πιθανές καθυστερήσεις σχετικά με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση 

της πράξης όπως κήρυξη απαλλοτριώσεων κλπ

δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης

Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, με βάση 

την πρότερη εμπειρία της Υπηρεσίας.

ΣΤΑΔΙΟ Β: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Α1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

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

α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της, 

β) στη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή επιμέρους 

υποέργων αυτής, απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών), 

γ) στην αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης, 

δ) στα μέτρα δημοσιότητας / επικοινωνίας της προτεινόμενης πράξης.

   (καταλληλότητα δράσεων επικοινωνίας, ανάλογης έκτασης με την προτεινόμενη πράξη)

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης

Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση

ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Περιγραφή Κριτηρίου

Πληρότητα και σαφήνεια φυσικού 

αντικειμένου της προτεινόμενης 

πράξης.

Τιμή

Ρεαλιστικότητα Χρονοδιαγράμματος.

Α.  ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΑΔΑ: 65ΨΞ465ΧΘ7-8Ε0



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

α/α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

Τηρείται το εθνικό και ενωσιακό 

δίκαιο.
ΝΑΙ

ΔΕΝ τηρείται  το  εθνικό και  το 

ενωσιακό δίκαιο.
ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται το κριτήριο.

Μη

εφαρμογή

κριτηρίου

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών  

ενισχύσεων  και είναι συμβατή με το 

αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο των 

κρατικών ενισχύσεων.

ΝΑΙ

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων και ΔΕΝ είναι συμβατή με 

το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών 

ενισχύσεων.

ΟΧΙ

Η πράξη δεν ενέχει στοιχεία κρατικών 

ενισχύσεων.

Μη

εφαρμογή

κριτηρίου

Η  πράξη  σέβεται  την  αρχή της 

αειφόρου ανάπτυξης.
ΝΑΙ

Η πράξη  ΔΕΝ  σέβεται  την αρχή  της 

αειφόρου ανάπτυξης.
ΟΧΙ

Η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την  

ισότητα   μεταξύ  ανδρών και 

γυναικών και αποτρέπει κάθε 

διάκριση λόγω φύλου, φυλής, 

εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, 

γενετήσιου προσανατολισμού.

ΝΑΙ

Η προτ/νη πράξη ΔΕΝ προασπίζει την  

ισότητα   μεταξύ  ανδρών και 

γυναικών και αποτρέπει κάθε 

διάκριση λόγω φύλου, φυλής, 

εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, 

γενετήσιου προσανατολισμού.

ΟΧΙ

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των 

υποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η 

συμβατότητά της με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. 

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ 

ανδρών και γυναικών και της μη 

διάκρισης. 

Β4

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.

Διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση (ΝΑΙ) καλύπτει τις περιπτώσεις, όπου το εν 

λόγω κριτήριο δεν δύναται να εφαρμοστεί.

ΤιμήΠεριγραφή Κριτηρίου

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών 

κανόνων  ως προς τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών και 

εθνικών κανόνων για την απα-

σχόληση προσωπικού.

Β1

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου 

ανάπτυξης.

ΣΤΑΔΙΟ Β: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ B.  ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση

Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

0

0

Β2

Β3

Συμβατότητα της πράξης με 

τους κανόνες του ανταγωνισμού 

και των κρατικών ενισχύσεων.

Αειφόρος ανάπτυξη. 
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α/α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση/ΠαρατηρήσειςΤιμήΠεριγραφή Κριτηρίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ B.  ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Η πράξη διαφαλίζει την προσβα-

σιμότητα των ατόμων με  αναπη-   

ρία.

ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ διαφαλίζει την προ-

σβασιμότητα  των ατόμων με ανα-

πηρία.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

Η Πράξη πρέπει να ΜΗΝ λαμβάνει αρνητική τιμή (ΟΧΙ) σε κανένα από τα κριτήρια της ομάδας Β'.

(Τήρηση Θεσμικού Πλαισίου και Ενσωμάτωση Οριζόντιων Πολιτικών)

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑΣ B

Β5
Εξασφάλιση της προσβασιμότη-

τας των ατόμων με αναπηρία.   

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. 

Για την αξιολόγηση  του κριτηρίου αυτού  επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα ΙΙ.

Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») 

καλύπτει την ακόλουθη περίπτωση:

(α)Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ.

(β)Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα 

ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της Πράξης, βάσει της οποίας δεν κωλύεται 

ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

α/α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

Τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της 

υλοποίησης της πράξης. 
ΝΑΙ

ΔΕΝ τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης. 
ΟΧΙ

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσματική.
ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποτελεσματική.
ΟΧΙ

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά 

αποδοτική.
ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά 

αποδοτική.
ΟΧΙ

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη του 

στόχου της Πρόσκλησης που είναι η ικανοποίηση αναγκών υδρευτικών 

υποδομών του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού καταναλωτών / χρηστών 

στην περιοχή του προτεινόμενου έργου / προμήθειας.

Γ3

Γ2 Αποτελεσματικότητα Πράξης.

Εξετάζεται η αποδοτικότητα της προτεινόμενης πράξης σε σχέση με το 

εύλογο του μοναδιαίου κόστος (€/κάτοικο) που προκύπτει. Αποδοτικότητα Πράξης.

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ.  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης

Γ1

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

0

Περιγραφή Κριτηρίου

Αναγκαιότητα υλοποίησης της 

πράξης.

Τιμή

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 στόχου που έχει προσδιοριστεί.

Η αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης προκύπτει ενδεικτικά : (α) από 

το αν τα έργα θα εξυπηρετήσουν τουλάχιστον 30.000 και άνω ενεργά 

υδρόμετρα, όπως τεκμηριώνεται αρμοδίως, (β) από το αν εμπίπετι στο 

πεδίο και στη σκοπιμότητα της Πρόσκλησης κλπ, (γ) από το 

εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) 

και ειδικότερα από το Πρόγραμμα Βασικών Μέτρων, τον χαρακτηρισμό 

ενός ΥΥΣ ή ΕΥΣ σε “ΚΑΚΗ” κατάσταση κλπ.

0
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α/α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ.  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή Κριτηρίου Τιμή

Τεκμηριώνεται η αξιοποίηση των 

παραδοτέων της πράξης. 
ΝΑΙ

ΔΕΝ τεκμηριώνεται η αξιοποίηση των 

παραδοτέων της πράξης. 
ΟΧΙ

Αρκετά Ικανοποιητικός Βαθμός της

Καινοτομίας της Πράξης.
ΝΑΙ

ΜΗ Ικανοποιητικός Βαθμός της 

Καινοτομίας της Πράξης.
ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται.
Μη εφαρμογή 

Κριτηρίου

Η πράξη έχει συνέργεια ή/και 

συμπληρωματικότητα με άλλα έργα.
ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ τεκμηριώνει συνέργεια 

ή/και συμπληρωματικότητα με άλλα 

έργα.

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται.
Μη εφαρμογή 

Κριτηρίου

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑΣ Γ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας της 

προτεινόμενης πράξης με άλλες πράξεις που είναι ολοκληρωμένες ή σε 

εξέλιξη, στο πλαίσιο του παρόντος ή άλλων προγραμμάτων, ώστε να 

εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από 

την υλοποίησή της.

Καινοτομία.

Γ6
Συνέργεια & συμπληρωματικό-

τητα.

Γ5

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

Η Πράξη πρέπει να ΜΗΝ λαμβάνει αρνητική τιμή (ΟΧΙ) σε κανένα από τα κριτήρια της ομάδας Γ'.

(Σκοπιμότητα της Πράξης)

Γ4

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα παραδοτέα της πράξης θα 

αξιοποιηθούν και πιο συγκεκριμένα αν προκύπτει ύπαρξη δομών 

συντήρησης και λειτουργίας των παραδοτέων της πράξης.

Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, 

αξιοποίηση.

Εξετάζεται η εισαγόμενη καινοτομία της προτεινόμενης πράξης.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

α/α Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

Ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης. ΝΑΙ

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η ωριμότητα της πράξης. ΟΧΙ

Ικανοποιητικός βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών 

της πράξης. 
ΝΑΙ

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών της πράξης.
ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Δ2

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων 

διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών 

που εξετάζονται στο κριτήριο Δ1, οι οποίες 

είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προ- 

τεινόμενης πράξης.

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσηςΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Τιμή

Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση

0

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.

Δ1

Δ.  ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

0

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Βαθμός προόδου διοικητικών ή 

άλλων ενεργειών.

Στάδιο εξέλιξης των απαιτού-

μενων ενεργειών ωρίμανσης 

της πράξης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή (ΝΑΙ) και στα 2 κριτήρια της ομάδας Δ'

(Ωριμότητα της Πράξης).

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑΣ Δ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

α/α Κατάσταση Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

Ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δομή και τις 

απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόμενης 

πράξης.

ΝΑΙ

Ο δυνητικός δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει την οργανωτική δομή και 

τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης.

OXI

Ο δικαιούχος διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.
OXI

Ο δικαιούχος δύναται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης εφόσον απαιτείται η 

καταβολή ιδίων πόρων.

ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ΔΕΝ δύναται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης εφόσον απαιτείται η 

καταβολή ιδίων πόρων.

OXI

Δεν απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.

Μη 

εφαρμογή 

Κριτηρίου

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης

Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση

0

Ε1

ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την 

οργανωτική δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες για την 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

0

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Τιμή

Ε2
Επιχειρησιακή ικανότητα του 

δυνητικού δικαιούχου.

Eξετάζεται με τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Την προηγούμενη εμπειρία του δυν/κού δικαιούχου 

στην υλοποίηση παρόμοιων πράξεων.

β. Τη διαθεσιμότητα / επάρκεια προσωπικού (ομάδα 

έργου), δηλαδή το πλήθος και τα προσόντα (εκπαίδευση – 

επαγγελματική εμπειρία) των στελεχών που θα 

απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

Εξειδίκευση κριτηρίουΠεριγραφή κριτηρίου

Διοικητική ικανότητα του φορέα 

της πρότασης.

(δυνητικός δικαιούχος)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ε3

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.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

Η Πράξη πρέπει να ΜΗΝ λαμβάνει αρνητική τιμή (ΟΧΙ) σε κανένα από τα κριτήρια της ομάδας Ε'.

(Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου)

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑΣ Ε

Χρηματοοικονομική ικανότητα 

του δυνητικού δικαιούχου.

ΑΔΑ: 65ΨΞ465ΧΘ7-8Ε0



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  : 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

α/α Κατάσταση Παρατηρήσεις

Θετική ΝΑΙ

Αρνητική ΟΧΙ

Θετική ΝΑΙ

Αρνητική ΟΧΙ

Θετική ΝΑΙ

Αρνητική ΟΧΙ

Θετική ΝΑΙ

Αρνητική ΟΧΙ

Θετική ΝΑΙ

Αρνητική ΟΧΙ

Θετική ΝΑΙ

Αρνητική ΟΧΙ

Ονομοματεπώνυμο

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης

Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση

ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

0

Β ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ.

Γ

0

Τιμή

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

Η Πράξη πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή (ΝΑΙ) και στις 5 ομάδες Κριτηρίων.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ομάδα κριτηρίων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.Ε

Ημερομηνία Υπογραφής

(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 )

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ.

Α

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Στέλεχος Τεχνικής Γραμματείας

Υπογραφή

Ημερομηνία  Αξιολόγησης:
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α/α Περιγραφή Κριτηρίου Εξειδίκευση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης

Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη 

κατανάλωση

- Η αίτηση χρηματοδότησης πράξης.

  (υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα)

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την 

αρμοδιότητα εκτέλεσης - υλοποίησης της 

πράξης για την οποία υποβάλλει την πρόταση.
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

- Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση του ΥΠΕΣ (πχ 

μελέτες, εγκριτικές αποφάσεις, αδειοδοτήσεις, διοικητικές πράξεις, κλπ)

Τυπική Πληρότητα της υποβαλλόμενης 

πρότασης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 

Εξετάζεται εάν o φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την 

αρμοδιότητα εκτέλεσης της Πράξης. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία 

τεκμηρίωσης (π.χ. κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κλπ) 

που υποβάλλονται συνημμένα κατά την υποβολή του αιτήματος και τα 

οποία προσδιορίζονται στην πρόσκληση.
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

- Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ).

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η 

προβλεπόμενη διαδικασία, αν έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά 

έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση και 

ειδικότερα:

ΣΤΑΔΙΟ Α: ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Τιμή Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις 

κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων  που  ορίζονται στην πρόσκληση.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει 

στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που 

ορίζονται στην πρόσκληση.

ΑΔΑ: 65ΨΞ465ΧΘ7-8Ε0



α/α Περιγραφή Κριτηρίου Εξειδίκευση

Τιμή Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Υπογραφή Στελέχους ΤΓ:

Ονοματ/νυμο Στελέχους ΤΓ:

Εξετάζεται εάν η Πράξη εμπίπτει στο στόχο και στα πεδία παρέμβασης/ 

δράσεις της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:                                                   

Όλα τα παραπάνω κριτήρια του Σταδίου Α΄ έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και η θετική τους αξιολόγηση (ΝΑΙ) αποτελεί απαραίτητη

προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β΄ της αξιολόγησης της πρότασης. Διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται

σχετικά ο δυνητικός δικαιούχος.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού πρότασης:

Η Πράξη εμπίπτει στο στόχο και στο πεδίο 

δράσεων της πρόσκλησης.
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Ημερομηνία υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων:

Ημερομηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού πρότασης:

Υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή/και 

συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων 

αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από 

την οικεία νομοθεσία.

Εξετάζεται εάν υποβάλλονται αποφάσεις των αρμόδιων ή και συλλογικών 

οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου προβλέπεται 

από τη σχετική νομοθεσία.

Περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης 

εντός περιόδου επιλεξιμότητας της Πρόσκλησης.

Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης 

εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας προγράμματος, όπως 

ορίζεται στην πρόσκληση.
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