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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VI
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και
αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές»
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.

2.

3.

4.

Τη διάταξη 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).
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.
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).
Το π.δ. 123/04-11-2016 (Α΄ 208) σχετικά με τη σύσταση και μετονομασία Υπουργείων.
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5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

Το π.δ. 141/2017 Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών (Α΄180).
Το π.δ. 147/2017 (Α’ 192) Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Το π.δ. 88/2018 (Α΄ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
Την υπ’ αριθμ. 91589/4.9.2018 (Β’ 3814) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευστάθιο Γιαννακίδη.
Tις διατάξεις του ν. 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Tις διατάξεις του ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» (Α΄ 147).
Την υπ’ αριθμ. 13022/19-04-2018 (Φ.Ε.Κ 1377/B’) 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 για την αποπληρωμή των δανείων από το ΠΔΕ και λοιπά
ζητήματα διαχείρισης προγράμματος».
Την υπ’ αριθμ. 44173/24-08-2018 (Φ.Ε.Κ 3656/B’) 1η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13022/1904-2018 (ΦΕΚ 1377/B’) κοινής απόφασης.
To π.δ. 95/1996 (Α’ 76) Οργανισμός του Τ.Π. και Δανείων.
Το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρ/κων
και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και
Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄113), 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» (Β΄ 55) 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.
Την KYA υπ’ αριθ. 31822/1542/Ε103/21-7-2010 (Β΄1108) με την οποία ενσωματώθηκε στο
εθνικό δίκαιο η Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την «Αξιολόγηση και Διαχείριση των κινδύνων
πλημμύρας».
Τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) των 14 Υδατικών
Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις
Πλημμύρες (2007/60/ΕΚ) και της εθνικής νομοθεσίας, όπως αυτά έχουν κυρωθεί με ΦΕΚ (Β
2640, 2691, 2692, 2686, 2684, 2693, 2682, 2685, 2689, 2638, 2690, 2688, 2687, 2683, 2639΄Εβρος) και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: http://floods.ypeka.gr/index.php/sxediadiaxeirisis.

ΚΑΛΕΙ
•
•

ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού
ΔΕΥΑ με αρμοδιότητα εκτέλεσης έργων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων
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για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα
Προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από
φυσικές καταστροφές».

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων
αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές, οι οποίες περιλαμβάνονται στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού
Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, όπως αυτές έχουν
χαρακτηριστεί και περιγράφονται στα εγκεκριμένα ΣΔΚΠ (α/α 16 στα έχοντας υπόψη της
παρούσας). Επισημαίνεται ότι τα ΣΔΚΠ είναι στρατηγικού χαρακτήρα με σκοπό την εδραίωση κοινής
πολιτικής και συντονισμένης δράσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας. Καταρτίζονται
σε επίπεδο Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΠΛΑΠ) ώστε να υπάρχει ενιαία δράση σε όλη την
έκταση των ρεμάτων στις περιοχές που υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι
πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα
Ειδικότερα, δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα :
•
•

•
•
•
•
•

Οριοθέτησης ποταμών και χειμάρρων,
Διευθέτησης ποταμών / χειμάρρων για την αύξηση της παροχετευτικότητάς τους, την
προστασία της κοίτης (επένδυση και αντιστήριξη πρανών και πυθμένα) και τη ρύθμιση της
ροής (όπως κατασκευή αναβαθμών για τη μείωση της κατά μήκος κλίσης και λεκανών
καταστροφής ενέργειας για την εκτόνωση της ροής),
Κατασκευής αντιπλημμυρικών αναχωμάτων για την ασφαλή παροχέτευση των πλημμυρικών
αιχμών,
Κατασκευής λιμνών κατακράτησης και φραγμάτων ανάσχεσης πλημμυρικών ροών,
Πλημμυρικής εκτόνωσης / αποθήκευσης των πλημμυρικών ροών για την αντιμετώπιση των
πλημμυρικών φαινομένων και την μείωση του πλημμυρικού κινδύνου,
Κατασκευής / βελτίωσης ορεινών αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων σε δάση /
δασικές εκτάσεις (έργα ορεινής υδρονομίας),
Συμπλήρωσης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (έργα συλλογής και διάθεσης των
ομβρίων υδάτων σε υφιστάμενους αποδέκτες) με προτεραιότητα σε περιοχές υψηλών
οικιστικών αναγκών και απαντήσεων εντός των ΖΔΥΚΠ.

που έχουν μελετηθεί και προγραμματίζεται να υλοποιηθούν στο Υδατικό Διαμέρισμα, κατά
προτεραιότητα στις ζώνες πλημμύρας 100ετίας εντός των ΖΔΥΚΠ και σε συμβατότητα με τα Σχέδια
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ).
[Σημειώνεται ότι η αναφορά στο Τ=100 αναφέρεται στη γεωγραφική επίδραση του μέτρου και δεν σχετίζεται με
το μέγεθος σχεδιασμού των αντιπλημμυρικών έργων, το οποίο ορίζεται με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες
κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές των μελετών των υπ’ όψιν έργων.]

Επιλέξιμα είναι νέα έργα, καθώς και έργα αναβάθμισης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 200.000.000 ευρώ (€).
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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 ή προμήθειες που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση
από άλλα προγράμματα. Επί πλέον, δεν εντάσσονται έργα ή προμήθειες που έχουν τη δυνατότητα
άμεσης ένταξης σε άλλα Προγράμματα. Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί
συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (όπως, 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.
Οι ΟΤΑ Β΄ Βαθμού μπορούν να υποβάλλουν μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, με
μέγιστο αιτούμενο προϋπολογισμό 10.000.000 € (προ ΦΠΑ). Η αίτηση αυτή δύναται να αποτελείται
από πλέον του ενός υποέργα, με ελάχιστο προϋπολογισμό υποέργου ύψους 2.000.000 € (προ ΦΠΑ).
Το ανωτέρω μέγιστο ποσό δύναται να αυξάνεται (αναλόγως) σε περιπτώσεις όπως, ενδεικτικά
παρεμβάσεις Διαπεριφερειακής εμβέλειας (δεδομένης της αναντιστοιχίας μεταξύ διοικητικών
ορίων Περιφερειών και των ΥΔ της χώρας) που έχουν αμοιβαία αποφασισθεί και συμφωνηθεί από
τους εμπλεκόμενους δικαιούχους και εξυπηρετούν αντιπλημμυρικές ανάγκες, σε συμβατότητα με
τα ΣΔΚΠ.
Σε ό,τι αφορά σε έργα συμπλήρωσης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (έργα συλλογής και
διάθεσης των ομβρίων υδάτων σε υφιστάμενους αποδέκτες), με προτεραιότητα πάντα σε περιοχές
υψηλών οικιστικών αναγκών και απαντήσεων εντός των ΖΔΥΚΠ, οι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και οι ΔΕΥΑ
(που έχουν αρμοδιότητα εκτέλεσης έργων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων) δύναται να υποβάλουν
μία (1) αίτηση χρηματοδότησης, ο μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός της οποίας δύναται να
ανέρχεται έως 2.500.000 € (προ ΦΠΑ).
Διακριτό υποέργο που αφορά σε Μέτρα Πρόληψης πλημμυρών (κατά το οικείο ΣΔΚΠ), δύναται να
υποβληθεί, είτε σε αίτηση ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή σε αίτηση ΟΤΑ Β΄ Βαθμού, με ύψος δαπάνης έως 10%
του κύριου (κατασκευαστικού) υποέργου Προστασίας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
αναφέρονται τέτοιες δράσεις Πρόληψης όπως: αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός δικτύου
συλλογής μετεωρολογικών και υδρομετρικών δεδομένων, μητρώο τεχνικών δεδομένων
αντιπλημμυρικών έργων, παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DTM) πολύ υψηλής ακρίβειας,
συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης / παρακολούθησης πολιτών – χρηστών, κατάρτιση γεωργών
και κτηνοτρόφων σε πρακτικές μείωσης των επιπτώσεων από τις πλημμύρες, ανάπτυξη δράσεων για
την αντιμετώπιση επιπτώσεων στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που υπερβαίνονται τα άνω ποσά και το έργο δηλώνεται ότι
χρηματοδοτείται και από άλλη πηγή χρηματοδότησης, θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι
πόροι του Προγράμματος Φιλόδημου και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των
υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του Δικαιούχου.
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Οι δαπάνες των έργων / προμηθειών μπορούν να περιλαμβάνουν και το κόστος αγοράς γης ή και
ολοκλήρωσης των απαλλοτριώσεων ως ξεχωριστό υποέργο. Στην περίπτωση αγοράς γης, 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. Σε περίπτωση απαλλοτριώσεων, ως δαπάνη αγοράς
νοείται η τιμή της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία καθορίζεται από τα αρμόδια δικαστήρια.
Οι δαπάνες των έργων / προμηθειών 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 / προμηθειών 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,
- Έργα αποστράγγισης οδικών αξόνων και άλλων τεχνικών έργων,
- Έργα συντήρησης – καθαρισμών υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων, τάφρων και
υδατορεμάτων.
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:
Υπουργείο Εσωτερικών
Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής
Σταδίου 27, Αθήνα, 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) υποβάλλονται υποχρεωτικά σε αποσπώμενο
εξωτερικό σκληρό δίσκο (memory stick) προς αποφυγή όγκου χαρτιού και αναγράφονται
λεπτομερώς στην αίτηση χρηματοδότησης.
Το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από:
•

Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Δήμου ή της Περιφέρειας, 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 υπ’ αριθμ.
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13022/19.4.2018 (Β΄1377) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και
Ανάπτυξης και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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
10.000.000 €, προ ΦΠΑ ανά ΟΤΑ Β΄ βαθμού ή/και 2.500.000 € ανά ΟΤΑ Α΄ βαθμού) δεν
επαρκεί για την κατασκευή του έργου, 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. Προς τούτο, θα
υποβληθούν σχετικά έγγραφα για την χρηματο-οικονομική δυνατότητα του δικαιούχου
(ενδεικτικά: εγγραφή σχετικής πίστωσης στο πρόγραμμα του Δικαιούχου). Επισημαίνεται
πάλι ότι σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του
Προγράμματος και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών
χρηματοδότησης του Δικαιούχου.
•

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 (όπως ενδεικτικά, κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά
φορέων) που τεκμηριώνουν ότι ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την
αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης,
- 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, τεύχη δηµοπράτησης (σχέδια ή εγκεκριμένα) και τις
εγκρίσεις και τις αδειοδοτήσεις που πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την
ωριµότητα του φακέλου της πρότασης προς άμεση δηµοπράτηση, αμέσως μετά την
ένταξη,
- Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα / αναγκαιότητα / συμβατότητα της
πρότασης με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ), όπως,
ενδεικτικά, ο τύπος παρέμβασης να περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Μέτρων
Προστασίας του οικείου ΣΔΚΠ ή η περιοχή να βρίσκεται εντός ΖΔΥΚΠ.,
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- Βεβαίωση κυριότητας της έκτασης όπου θα υλοποιηθεί το έργο / προμήθεια από
αρμόδιο φορέα, εφόσον απαιτείται,
- Απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής ή του Τεχνικού
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (εφόσον
στην αναθέτουσα αρχή δεν υφίσταται τεχνικό συμβούλιο) περί αποδοχής του
συστήματος «κατασκευής έργου με αξιολόγηση της μελέτης», όπου αυτό
εφαρμόζεται,
- Για τις προμήθειες, 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.
- 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 κατ΄
επέκταση, και στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα. Σε ό,τι 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. Επί πλέον,
θα πρέπει να δοθεί η εικόνα εμπειρίας του Δικαιούχου στην επίβλεψη και υλοποίηση
συναφών έργων.
- Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος πρόκειται να συμβάλει 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 αιτούμενου έργου από τον αρμόδιο φορέα.
- 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.
Ως έναρξη υποβολής των αιτημάτων ένταξης στο πρόγραμμα ορίζεται η 10η Δεκεμβρίου 2018
και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 18η Μαρτίου
2019. Καθώς στην παρούσα πρόσκληση ακολουθείται η άμεση αξιολόγηση, η ημερομηνία
υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο 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.
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Υπενθυμίζεται επίσης ότι τα εγκεκριμένα ΣΔΚΠ για κάθε υδατικό διαμέρισμα παρατίθενται
στην ειδική ιστοσελίδα floods.ypeka.gr της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση του
Τεχνικού Δελτίου και άλλες διευκρινίσεις παρέχονται από την Τεχνική Γραμματεία στα
τηλέφωνα επικοινωνίας : 2131501549, 2131501514 και 2131310122 καθώς και μέσω της
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : filodimos1@ypes.gr.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 13022/19.4.2018 (Β΄1377), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, 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).
Οι προτάσεις αξιολογούνται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας µε βάση το πρωτόκολλο
εισερχομένων του ΥΠΕΣ (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 (διευκρινίσεις / 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). Η Τεχνική Γραμματεία δύναται να ζητήσει πρόσθετες
πληροφορίες (διευκρινίσεις / 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.

•
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7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 της ΚΥΑ 13022/19.4.2018 (Β΄1377), όπως τροποποιήθηκε ) 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 η χορήγηση του δανείου και οι όροι συνομολόγησής του.

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 της ΚΥΑ 13022/19.4.2018 (Β΄1377), όπως τροποποιήθηκε 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 AE (www.mou.gr).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών
1. Οι ΟΤΑ Α’ 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)
Κοινοποίηση
1. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
2. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
3. 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
9
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Τεχνικό Δελτίο Έργου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
Τεχνικό Δελτίο Έργου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
ΚΩ∆. ΠΡΑΞΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα Αγγλικά):
Η ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ή ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ:
ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Ή
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΥΤΕ ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ
ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ναί/όχι, τεκµηρίωση) :
Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΥΝΗΤΙΚΟΥΣ
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
(τεκµηρίωση µε βάση κανονιστικά κείµενα):
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΧΩΝ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-Mail:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:
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ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-Mail:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-Mail:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ /
ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-Mail:

Συμπληρώνεται πρόσθετα όσες φορές εάν υπάρχουν πρόσθετοι συν-Δικαιούχοι (π.χ. Αρμόδια
Εφορεία Αρχαιοτήτων σε περίπτωση Υποέργου Σωστικών Αρχαιολογικών Εργασιών κλπ) :
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-Mail:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ /
ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-Mail:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ :

ΚΩΔΙΚΟΣ:

ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΩΔ.:

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-Mail:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αναφέρονται τα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά του προτεινόµενου έργου, µε
ιδιαίτερη έµφαση στα µετρήσιµα δεδοµένα και την ανιπληµµυρική προστασία που επιτυγχάνεται
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2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
µεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή µεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή επιµέρους
υποέργων αυτής, απαιτούµενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών), παραδοτέα της πράξης

3. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
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. ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
13
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Νέο έργο
Επέκταση / Αναβάθµιση υφιστάµενου έργου
Προµήθεια Εξοπλισµού
Άλλο (αναφορά είδους)

6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Άξονας Προτεραιότητας: «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και

αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές»
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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

ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
(ΑΡ. ΑΠΟΦ.

Μελέτη Σκοπιμότητας
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική
Εκτίμηση & Αξιολόγηση
Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Συμβατότητα έργου με
εγκεκριμένο ΣΔΚΠ
Τεχνικές Προμελέτες
Τεχνικές Οριστικές μελέτες
Τεχνικές μελέτες Εφαρμογής
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
Τεύχη Δημοπράτησης
Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας
Βεβαίωση Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας
Οικοδομική Άδεια
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

ΝΑΙ

Αρ. Απόφασης ................................................

έργου;
ΟΧΙ
Εάν ΟΧΙ σημειώστε με Χ τον τρόπο

Αγορά

απόκτησης

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 ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

9. ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ,
ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

10. ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
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11. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 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 και την
συσχέτιση µε τις ΖΔΥΚΠ των εγκεκριμένων ΣΔΚΠ του εν λόγω Υδατικού Διαμερίσματος

13. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
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14. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
(διάρθρωση Υποέργων)
α/α ΥΠΟΕΡΓΟΥ:
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:
ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:

Π.χ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΙΝΑΙ ή ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ:
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:

Π.χ.
ΚΥΡΙΟ/ΣΥΝΟΔΟ

Π.χ. Ν. 4412/2016

Π.χ. Διαγωνισμός Π/Υ άνω ή κάτω των ορίων (4412/2016))
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
(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

ΕΙΝΑΙ ή ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ:
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:

Π.χ.
ΚΥΡΙΟ/ΣΥΝΟΔΟ

Π.χ. Ν. 4412/2016

Π.χ. Διαγωνισμός Π/Υ άνω ή κάτω των ορίων (4412/2016))
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
(ΜΗΝΕΣ)
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ
ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ Ή ΠΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΙ
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. Έργου

ΚΩ∆. Συλλογικής Απόφασης
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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ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

•

Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών (υποέργο)

•

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΣΕ ΕΤΗ

ΚΟΣΤΟΣ

&
ΚΟΣΤΟΣ/ΥΠΟΕΡΓ
2018

Ο

2019

2020

ΥΠΟΕΡΓΟ 1/ΤΙΤΛΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 /ΤΙΤΛΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΥΠΟΕΡΓΟ 3 /ΤΙΤΛΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ
ΣΧΗΜΑ
21
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ
Σε περίπτωση που πρόκειται για έργο συνεργασίας µεταξύ των Φορέων (ΟΤΑ Α΄
βαθµού / ΟΤΑ Β΄ βαθµού / ∆ΕΥΑ µε σχετική αρµοδιότητα) 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/

ΠΕΡΙΦΕΡΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Α

ΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

(1)

(2)

(3)

∆ΗΜΟΣ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

(4)

(5)

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
(ΝΟΜΙΜΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ε-mail
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

Στη δεύτερη στήλη θα αναγραφούν οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄βαθµού και οι ∆ΕΥΑ που σχετίζονται µε το
προτεινόµενο αντιπληµµυρικό έργο. 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.

22
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΣΦΡΑΓΙ∆Α
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Φύλλα Αξιολόγησης – Κριτήρια Αξιολόγησης προτάσεων
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ΑΔΑ: ΩΥΣΖ465ΧΘ7-ΤΛΜ
ΣΤΑ∆ΙΟ Α: ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

Υποδοµές αντιπληµµυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζηµιών από φυσικές καταστροφές

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τιµή
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

Εξειδίκευση

ΝΑΙ
1

Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εµπίπτει
στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που
ορίζονται στην πρόσκληση.

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

2

Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει την
αρµοδιότητα εκτέλεσης - υλοποίησης της
πράξης για την οποία υποβάλλει την πρόταση.

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.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

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:
ΝΑΙ
- Η αίτηση χρηµατοδότησης πράξης.
(υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα)
ΟΧΙ
3

Τυπική Πληρότητα της υποβαλλόµενης
πρότασης.

ΝΑΙ
- Το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης (Τ∆Π).
ΟΧΙ

ΝΑΙ
- Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση του ΥΠΕΣ (πχ
µελέτες, εγκριτικές αποφάσεις, αδειοδοτήσεις, διοικητικές πράξεις, κλπ)
ΟΧΙ

4

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.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
5

Η Πράξη εµπίπτει στο στόχο και στο πεδίο
δράσεων της πρόσκλησης.

Εξετάζεται εάν η Πράξη εµπίπτει στο στόχο και στα πεδία παρέµβασης/
δράσεις της Πρόσκλησης.
ΟΧΙ

ΝΑΙ

6

Υποβολή αποφάσεων των αρµόδιων ή/και
Εξετάζεται εάν υποβάλλονται αποφάσεις των αρµόδιων ή και συλλογικών
συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων
οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρµόδιων οργάνων, όπου προβλέπεται
αρµόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από
από τη σχετική νοµοθεσία.
την οικεία νοµοθεσία.
ΟΧΙ

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

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. ∆ιαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται και ενηµερώνεται
σχετικά ο δυνητικός δικαιούχος.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ηµεροµηνία έναρξης εξέτασης παραδεκτού πρότασης:

Υπογραφή Στελέχους ΤΓ:

Ηµεροµηνία υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων:

Ονοµατ/νυµο Στελέχους ΤΓ:

Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης εξέτασης παραδεκτού πρότασης:

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΑΔΑ: ΩΥΣΖ465ΧΘ7-ΤΛΜ
ΣΤΑ∆ΙΟ Β: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Υποδοµές αντιπληµµυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζηµιών από φυσικές καταστροφές

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΣΤΑ∆ΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

Πληρότητα και σαφήνεια φυσικού
Α1 αντικειµένου της προτεινόµενης
πράξης.

Α2 Ρεαλιστικότητα Προϋπολογισµού.

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Εξειδίκευση κριτηρίου

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)

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 & Ο∆Ο Τλευταία Αναθεώρηση ∆11γ/o/9/7/7-2-2013 και ΦΕΚ 1746 Β 19-05-17), Οικοδοµικών και Πρασίνου, όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 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.

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
Α3 Ρεαλιστικότητα Χρονοδιαγράµµατος.
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.

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

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Κατάσταση

Τιµή

Εκπλήρωση.

ΝΑΙ

Μη εκπλήρωση.

ΟΧΙ

Εκπλήρωση.

ΝΑΙ

Μη εκπλήρωση.

ΟΧΙ

Εκπλήρωση.

ΝΑΙ

Μη εκπλήρωση.

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑ∆ΑΣ Α

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΤΑ∆ΙΟ Β: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Υποδοµές αντιπληµµυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζηµιών από φυσικές καταστροφές

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

0
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

B. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών
κανόνων ως προς τις δηµόσιες
συµβάσεις έργων, µελετών,
Εξετάζεται εάν το προτεινόµενο στο Τ∆Π θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των
Β1
προµηθειών και υπηρεσιών και υποέργων συνάδει µε το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
εθνικών κανόνων για την απασχόληση προσωπικού.

ΝΑΙ

∆ΕΝ τηρείται το εθνικό και το
ενωσιακό δίκαιο.

ΟΧΙ

∆εν εφαρµόζεται το κριτήριο.

Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών
ενισχύσεων και είναι συµβατή µε το
αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων.
Η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών
Συµβατότητα της πράξης µε τους
Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συµβατότητά ενισχύσεων και ∆ΕΝ είναι συµβατή µε
Β2 κανόνες του ανταγωνισµού και
της µε το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.
το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών
των κρατικών ενισχύσεων.
ενισχύσεων.
Η πράξη δεν ενέχει στοιχεία κρατικών
ενισχύσεων.

Β3 Αειφόρος ανάπτυξη.

Μη
εφαρµογή
κριτηρίου

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Μη
εφαρµογή
κριτηρίου

Η πράξη σέβεται την αρχή της
αειφόρου ανάπτυξης.

ΝΑΙ

Η πράξη ∆ΕΝ 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 ∆ΕΝ προασπίζει την
ισότητα µεταξύ ανδρών και
γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση
λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων,
αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου
προσανατολισµού.

ΟΧΙ

Η πράξη διαφαλίζει την προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία.

ΝΑΙ

Η πράξη ∆ΕΝ διαφαλίζει την προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία.

ΟΧΙ

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

Εξετάζεται εάν η προτεινόµενη πράξη προασπίζει την ισότητα µεταξύ ανδρών και
γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής
Προαγωγή της ισότητας µεταξύ καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου
Β4 ανδρών και γυναικών και της µη προσανατολισµού.
διάκρισης.
∆ιευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση (ΝΑΙ) καλύπτει τις περιπτώσεις, όπου το εν
λόγω 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.
Εξασφάλιση της προσβασιµότηΒ5
Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται σχετικό Παράρτηµα ΙΙ.
τας των ατόµων µε αναπηρία.
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)∆εν 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.

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)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τιµή

Κατάσταση
Τηρείται το εθνικό και ενωσιακό
δίκαιο.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑ∆ΑΣ B

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΔΑ: ΩΥΣΖ465ΧΘ7-ΤΛΜ

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Υποδοµές αντιπληµµυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζηµιών από φυσικές καταστροφές

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

0

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 0
ΣΤΑ∆ΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Εξειδίκευση κριτηρίου
Εξετάζεται η παρεχόµενη στο Τ∆Π 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.

Γ1

Αναγκαιότητα υλοποίησης της
πράξης.

Τιµή

Κατάσταση

Τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα της
υλοποίησης της πράξης.

Η αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης προκύπτει ενδεικτικά
: για έργα που έχουν µελετηθεί και προγραµµατίζεται να
υλοποιηθούν στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα, κατά προτεραιότητα
στις ζώνες πληµµύρας 100ετίας εντός των Ζ∆ΥΚΠ και σε
συµβατότητα µε τα Σχέδια ∆ιαχείρισης Κινδύνων
Πληµµύρας (Σ∆ΚΠ).
[Σηµειώνεται ότι η αναφορά στο Τ=100 αναφέρεται στη γεωγραφική ∆ΕΝ τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα
επίδραση του µέτρου και δεν σχετίζεται µε το µέγεθος σχεδιασµού
υλοποίησης της πράξης.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

των αντιπληµµυρικών έργων, το οποίο ορίζεται µε βάση τους
εκάστοτε ισχύοντες κανονισµούς και τις τεχνικές προδιαγραφές των
µελετών των υπ’ όψιν έργων.]

Γ2 Αποτελεσµατικότητα Πράξης.

Γ3 Αποδοτικότητα Πράξης.

Γ4

Βιωσιµότητα, λειτουργικότητα,
αξιοποίηση.

Γ5 Καινοτοµία.

Εξετάζεται η συµβολή της προτεινόµενης πράξης στην
επίτευξη του στόχου της Πρόσκλησης που είναι η
αντιπληµµυρική προστασία του µέγιστου δυνατού δυνατού
αριθµού κατοίκων / χρηστών στην περιοχή του
προτεινόµενου έργου.

Εξετάζεται η αποδοτικότητα της προτεινόµενης πράξης σε
σχέση µε το εύλογο του κόστους που προκύπτει για την
εξυπηρετούµενη περιοχή.

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά
αποτελεσµατική.

ΝΑΙ

Η πράξη ∆ΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά
αποτελεσµατική.

ΟΧΙ

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά
αποδοτική.

ΝΑΙ

Η πράξη ∆ΕΝ κρίνεται ικανοποιητικά
αποδοτική.

ΟΧΙ

Εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο τα παραδοτέα της πράξης θα Τεκµηριώνεται η αξιοποίηση των
παραδοτέων της πράξης.
αξιοποιηθούν και πιο συγκεκριµένα αν προκύπτει ύπαρξη
δοµών συντήρησης και λειτουργίας των παραδοτέων της
πράξης.
∆ΕΝ τεκµηριώνεται η αξιοποίηση των
παραδοτέων της πράξης.

Εξετάζεται η εισαγόµενη καινοτοµία της προτεινόµενης
πράξης.

Γ6

Συνέργεια & συµπληρωµατικότητα.

ΝΑΙ

ΜΗ Ικανοποιητικός Βαθµός της
Καινοτοµίας της Πράξης.

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Μη εφαρµογή
Κριτηρίου

Η πράξη έχει συνέργεια ή/και
συµπληρωµατικότητα µε άλλα έργα.

ΝΑΙ

Η πράξη ∆ΕΝ τεκµηριώνει συνέργεια
ή/και συµπληρωµατικότητα µε άλλα
έργα.

ΟΧΙ

∆εν εφαρµόζεται.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Η Πράξη πρέπει να ΜΗΝ λαµβάνει αρνητική τιµή (ΟΧΙ) σε κανένα από τα κριτήρια της οµάδας Γ'.
(Σκοπιµότητα της Πράξης)

ΟΧΙ

Αρκετά Ικανοποιητικός Βαθµός της
Καινοτοµίας της Πράξης.

∆εν εφαρµόζεται.

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.

ΝΑΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑ∆ΑΣ Γ

Μη εφαρµογή
Κριτηρίου
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΑΔΑ: ΩΥΣΖ465ΧΘ7-ΤΛΜ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Υποδοµές αντιπληµµυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζηµιών από φυσικές καταστροφές

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

0

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 0
ΣΤΑ∆ΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

Στάδιο εξέλιξης των απαιτού∆1 µενων ενεργειών ωρίµανσης
της πράξης.

∆. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Ικανοποιητικός βαθµός ωριµότητας 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
∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς η ωριµότητα της
υλοποίησής της.
πράξης.

Εξετάζεται ο βαθµός προόδου συγκεκριµένων
διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών
Βαθµός προόδου διοικητικών ή
∆2
που εξετάζονται στο κριτήριο ∆1, οι οποίες
άλλων ενεργειών.
είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Η Πράξη πρέπει να λαµβάνει θετική τιµή (ΝΑΙ) και στα 2 κριτήρια της οµάδας ∆'
(Ωριµότητα της Πράξης).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Τιµή

Κατάσταση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ικανοποιητικός βαθµός προόδου διοικητικών ή άλλων
ενεργειών της πράξης.

ΝΑΙ

∆ΕΝ τεκµηριώνεται επαρκώς ο βαθµός προόδου
διοικητικών ή άλλων ενεργειών της πράξης.

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΑΔΑ: ΩΥΣΖ465ΧΘ7-ΤΛΜ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Υποδοµές αντιπληµµυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζηµιών από φυσικές καταστροφές

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

0

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : 0
ΣΤΑ∆ΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή κριτηρίου

Ε. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΝΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Εξειδίκευση κριτηρίου

∆ιοικητική ικανότητα του φορέα Εξετάζεται κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την
Ε1 της πρότασης.
οργανωτική δοµή και τις απαραίτητες διαδικασίες για την
υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης.
(δυνητικός δικαιούχος)

Επιχειρησιακή ικανότητα του
Ε2
δυνητικού δικαιούχου.

Ε3

Χρηµατοοικονοµική ικανότητα
του δυνητικού δικαιούχου.

Ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει την οργανωτική δοµή και τις
απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της προτεινόµενης
πράξης.

ΝΑΙ

Ο δυνητικός δικαιούχος ∆ΕΝ διαθέτει την οργανωτική δοµή και
τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της
προτεινόµενης πράξης.

OXI

Ο δικαιούχος διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για την
Eξετάζεται µε τα ακόλουθα κριτήρια:
υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης.
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 – Ο δικαιούχος ∆ΕΝ διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα για την
επαγγελµατική εµπειρία) των στελεχών που θα
υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης.
απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης.

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.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΝΑΙ

OXI

Ο δικαιούχος δύναται να συµβάλλει µε ίδιους πόρους στην
υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης εφόσον απαιτείται η
καταβολή ιδίων πόρων.

ΝΑΙ

Ο δικαιούχος ∆ΕΝ δύναται να συµβάλλει µε ίδιους πόρους στην
υλοποίηση της προτεινόµενης πράξης εφόσον απαιτείται η
καταβολή ιδίων πόρων.

OXI

∆εν 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'.
(∆ιοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηµατοοικονοµική ικανότητα δυνητικού δικαιούχου)

Τιµή

Κατάσταση

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑ∆ΑΣ Ε

Μη
εφαρµογή
Κριτηρίου

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΑΔΑ: ΩΥΣΖ465ΧΘ7-ΤΛΜ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Υποδοµές αντιπληµµυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζηµιών από φυσικές καταστροφές

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

0

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

0
ΣΤΑ∆ΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Οµάδα κριτηρίων

α/α

Α

Β

Γ

∆

Ε

Τιµή

Κατάσταση
Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

Παρατηρήσεις

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.

ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΝΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

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

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 Αξιολόγησης:
Ονοµοµατεπώνυµο
Στέλεχος Τεχνικής Γραµµατείας

Υπογραφή

Ηµεροµηνία Υπογραφής

