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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Η μεθοδολογία αξιολόγησης των Πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα 

«Μεταφορές» 2021-2027 βασίζεται στον «Οδηγό για την Αξιολόγηση των προτάσεων (πλην 

κρατικών ενισχύσεων) που συγχρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα που υποστηρίζο-

νται από τα Ταμεία ΕΤΠΑ (στόχος «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη»), ΕΚΤ+, 

ΤΣ, ΤΔΜ και ΕΤΘΑΥ» που συνέταξε η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-

δύσεων.  

Η Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) εισηγείται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 

Προγράμματος τη μεθοδολογία αξιολόγησης καθώς και τα κριτήρια επιλογής Πράξεων για 

τις δράσεις του Προγράμματος.  

1. Επιλογή Μεθοδολογίας Αξιολόγησης 

Για τα έργα του Προγράμματος επιλέγεται η άμεση αξιολόγηση, καθώς οι Προσκλήσεις θα 

απευθύνονται σε συγκεκριμένους δυνητικούς δικαιούχους λόγω της θεσμικής αρμοδιότητάς 

τους. Πρόκειται για φορείς Υπουργείων σχετικών με την εφαρμοζόμενη πολιτική μεταφορών, 

οι οποίοι, εκ του νόμου, έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα υλοποίησης των αντίστοιχων 

έργων. Σημειώνεται ότι οι Προσκλήσεις θα αφορούν έργα τα οποία περιλαμβάνονται στο 

Πρόγραμμα και συνεισφέρουν άμεσα στην επίτευξη των Ειδικών Στόχων και Δεικτών των 

Προτεραιοτήτων.  

Κατά την άμεση αξιολόγηση, στην Πρόσκληση ορίζεται η αρχική καθώς και η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων. Κάθε πρόταση που 

υποβάλλεται αξιολογείται άμεσα χωρίς να απαιτείται να παρέλθει η προθεσμία υποβολής. 

Εφόσον η πρόταση ικανοποιεί τα κριτήρια που ορίζονται στην Πρόσκληση, προωθείται για 

ένταξη στο Πρόγραμμα.  

2. Στάδια Επιλογής Πράξεων 

Η διαδικασία επιλογής των προς χρηματοδότηση Πράξεων διενεργείται σε δύο (2) Στάδια:  

Στάδιο Α’: Έλεγχος Πληρότητας και Επιλεξιμότητας Πρότασης  

Στάδιο Β’: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο / ομάδα κριτηρίων.  
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Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τα αρμόδια στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής ή από 

εξωτερικούς αξιολογητές με απόφαση της ΔΑ, για τους οποίους διασφαλίζεται ότι δεν 

υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων. 

Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης, η ΔΑ δύναται να ζητήσει σε οποιοδήποτε Στάδιο της 

αξιολόγησης την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων ενημερώνοντας 

εγγράφως τον δικαιούχο, σύμφωνα με τη διαδικασία: «Επιλογή και έγκριση πράξης (πλην ΚΕ)» 

του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Ο δικαιούχος θα πρέπει να αποστείλει τα αιτηθέντα 

στοιχεία εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, πέραν της οποίας η πρόταση απορρίπτεται. Στη 

συνέχεια, η πρόταση αξιολογείται με βάση την ημερομηνία παραλαβής των 

συμπληρωματικών στοιχείων. 

3. Κριτήρια Επιλογής των Πράξεων 

 

Οι προτάσεις υποβάλλονται, αποκλειστικά, ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από τους δυνητικούς 

δικαιούχους, εντός της προθεσμίας που προσδιορίζεται από τη ΔΑ στην Πρόσκληση. Κατά 

την κρίση της ΔΑ και για διευκόλυνση του έργου της, δύναται να ζητηθεί, κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης, η υποβολή συγκεκριμένων εγγράφων και σε έντυπη μορφή. Επιπλέον, όσα 

συνημμένα της πρότασης δεν είναι τεχνικά εφικτό να υποβληθούν/ επισυναφθούν 

ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ, αποστέλλονται στη ΔΑ σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.  

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, γίνεται από το πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) 

ένας αρχικός έλεγχος συμβατότητας της πρότασης, προκειμένου να επιτραπεί ή όχι η 

υποβολή της, με τον οποίο επιβεβαιώνεται ότι: 

▪ Η ημερομηνία υποβολής της πρότασης είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην 

Πρόσκληση. 

▪ Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης είναι εντός ορίων, εφόσον τίθενται 

στην Πρόσκληση.  

▪ Το Τεχνικό Δελτίο είναι πλήρως συμπληρωμένο. 

▪ Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση Πράξης 

εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών, όπως αυτή ορίζεται στην 

Πρόσκληση. 

▪ Έχει συμπληρωθεί το πεδίο που αφορά στη μη ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου 

της προτεινόμενης Πράξης (σύμφωνα με την παρ. 6, άρθρο 63 του καν. 2021/1060) 

(πεδίο στην υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύει το Τεχνικό Δελτίο Πράξης). 
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▪ Έχει συμπληρωθεί το πεδίο που αφορά στη βεβαίωση του δικαιούχου ότι η 

προτεινόμενη Πράξη δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες οι οποίες αποτελούσαν τμήμα 

πράξης που υπόκειται σε μετεγκατάσταση (σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρο 66 του 

καν. 2021/1060), ή οι οποίες θα συνιστούσαν μεταφορά παραγωγικής 

δραστηριότητας (σύμφωνα με το στοιχείο α), παρ. 1, άρθρο 65 του καν. 2021/1060) 

(πεδίο στην υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύει το Τεχνικό Δελτίο Πράξης). 

▪ Έχει συμπληρωθεί το πεδίο που αφορά στη διασφάλιση της μη διπλής 

χρηματοδότησης της ίδιας δαπάνης από άλλο Ταμείο ή μέσο της Ένωσης ή από άλλο 

πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης 

προγραμματικής περιόδου (σύμφωνα με την παρ. 9, του άρθρου 63 του καν. 

2021/1060) (πεδίο στην υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύει το Τεχνικό Δελτίο Πράξης). 

Μετά τον αρχικό ηλεκτρονικό έλεγχο συμβατότητας που διενεργείται από το ΟΠΣ ακολουθεί 

το Στάδιο Α’.  

 

ΣΤΑΔΙΟ Α’: ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

Στο Στάδιο αυτό διασφαλίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 

κανονιστικό πλαίσιο και την Πρόσκληση, προκειμένου η πρόταση να περάσει στο επόμενο 

Στάδιο της αξιολόγησης.  

Κατά τη διάρκεια εξέτασης του σταδίου Α’ συμπληρώνεται το έντυπο «Λίστα Ελέγχου 

Πληρότητας και Επιλεξιμότητας Πράξης» με το οποίο εξετάζεται: 

✓ Αν ο Δικαιούχος εμπίπτει στην Πρόσκληση 

✓ Η τυπική πληρότητα της υποβαλλόμενης πρότασης 

✓ Αν η Πράξη εμπίπτει στο στόχο πολιτικής, στην προτεραιότητα, στους ειδικούς 

στόχους, στα πεδία παρέμβασης, καθώς και στους τύπους των δράσεων και στους 

όρους της εκάστοτε Πρόσκλησης 

✓ Η μη επικάλυψη των χορηγουμένων χρηματοδοτήσεων (cef, TAA, ΠΠ κλπ) 

✓ Η υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή 

άλλων αρμοδίων οργάνων (εφόσον απαιτείται). 

Όλα τα κριτήρια του Σταδίου Α΄, με εξαίρεση το κριτήριο που σχετίζεται με αποφάσεις 

αρμοδίων οργάνων, το οποίο ενδέχεται να μην εφαρμόζεται, έχουν υποχρεωτική εφαρμογή 

και η θετική αξιολόγησή τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β΄.  
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Σε περίπτωση που δεν εκπληρώνονται όλα τα κριτήρια, η πρόταση απορρίπτεται και 

ενημερώνεται ο δικαιούχος.  

ΣΤΑΔΙΟ Β΄: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Κατά το Στάδιο Β΄ διενεργείται η αξιολόγηση των προτάσεων σύμφωνα με τα κριτήρια 

αξιολόγησης τα οποία διακρίνονται σε τέσσερις (4) βασικές ομάδες. Οι ομάδες αυτές όπως 

περιγράφονται στον Οδηγό αποτελούν ξεχωριστές ενότητες του εντύπου «Φύλλο 

Αξιολόγησης Πράξεων» ως ακολούθως:  

Α. Εμπλεκόμενοι φορείς και πληρότητα περιεχομένου της πρότασης 

Β. Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών 

Γ. Σκοπιμότητα Πράξης  

Δ. Ωριμότητα Πράξης  

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων του σταδίου Β’ έχουν εξειδικευτεί ανά 

Προτεραιότητα, Ειδικό Στόχο και Δράση και αποτυπώνονται στα Φύλλα Αξιολόγησης 

Πράξεων που συνοδεύουν τη μεθοδολογία.  

Στην περίπτωση Δράσεων με τα ίδια χαρακτηριστικά εφαρμόζεται ο ίδιος τύπος κριτηρίων.  

Τα κριτήρια έχουν εξειδικευτεί πέραν του Οδηγού Αξιολόγησης και συνοδεύονται από 

υποστηρικτικούς πίνακες/εκθέσεις οι οποίοι αφορούν:  

α. στον έλεγχο της συμβατότητας της Πράξης με τη ΣΜΠΕ του Προγράμματος με τη 

συμπλήρωση του Πίνακα Β3 (κριτήριο Β3) 

β. στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ με την υποβολή σχετικής έκθεσης 

(κριτήριο Β8) 

γ. στην τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης με την υποβολή 

Μελέτης Σκοπιμότητας ή σχετικής έκθεσης (ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση του 

έργου) (κριτήριο Γ1) 

δ. στη διασφάλιση της βιωσιμότητας, λειτουργικότητας, αξιοποίησης της Πράξης με την 

υποβολή βεβαίωσης ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του έργου από τον 

αρμόδιο φορέα (κριτήριο Γ4) 

ε. στον έλεγχο ωριμότητας των έργων του Προγράμματος με τη συμπλήρωση των 

Πινάκων Δ1 και Δ2 (κριτήρια Δ1, Δ2)  

Επίσης έχουν προστεθεί ειδικά κριτήρια τα οποία αφορούν:  
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▪ στην τήρηση του θεσμικού πλαισίου για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας στα 

έργα μεταφορών με την υποβολή σχετικής έκθεσης (κριτήριο Β9)  

▪ στην ικανοποίηση των ειδικών δεσμεύσεων που απορρέουν από το εγκεκριμένο 

Πρόγραμμα «Μεταφορές» όπως αυτές προσδιορίζονται στην οικεία Πρόσκληση. 

Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στις ειδικές δεσμεύσεις που προβλέπονται για την επιλογή 

και ένταξη των Πράξεων και στον τρόπο που αυτές ικανοποιούνται, εφόσον απαιτείται 

(κριτήριο Β10)  

▪ στην τεκμηρίωση της συμβατότητας της Πράξης με τις αντίστοιχες στρατηγικές και 

έγγραφα προγραμματισμού που έχουν καθοριστεί με στόχο την πλήρωση του 

αναγκαίου πρόσφορου όρου (κριτήριο Γ1) 

▪ στην εξέταση της κοινωνικοοικονομικής απόδοσης της Πράξης, με την υποβολή των 

προβλεπόμενων κοινωνικοοικονομικών αναλύσεων, ανάλογα με το μέγεθος και τη 

φύση του έργου, εφόσον απαιτείται (π.χ. CBA, SCBA) (κριτήριο Γ3) 

Η διαδικασία αξιολόγησης εφαρμόζεται διαδοχικά για τις επιμέρους κατηγορίες κριτηρίων.  

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και η τεκμηρίωση του κάθε κριτηρίου καταγράφεται 

αναλυτικά στο έντυπο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξεων.  

Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" ή "Δεν αφορά" σε όλα τα κριτήρια 

προκειμένου η αξιολόγηση να αποβεί θετική. 

Σε περίπτωση που η πρόταση αποκλείεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα αξιολόγησης μιας 

κατηγορίας κριτηρίων, η Διαχειριστική Αρχή διακόπτει την αξιολόγηση. Ωστόσο, μπορεί κατά 

την κρίση της και εφόσον οι συνθήκες επιτρέπουν να προβεί στην αξιολόγηση και άλλων 

κατηγοριών κριτηρίων ώστε η αιτιολογημένη απόρριψή της να περιλαμβάνει κρίση σε 

μεγαλύτερο εύρος της πρότασης. 

Η Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) εισηγείται για έγκριση στη παρούσα 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης τα κριτήρια επιλογής νέων Πράξεων (Στάδιο Α’ και Β’) (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), 

καθώς και τα κριτήρια επιλογής Πράξεων Τεχνικής Βοήθειας (Στάδιο Α’ και Β’) (βλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), για τις Δράσεις του Προγράμματος που παρατίθενται στον παρακάτω 

Πίνακα: 
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α/α 
Κωδικός 

Δράσης 
Τίτλος Δράσης 

Μεθοδολογία 

Αξιολόγησης 

1 1.1 Νέες / επεκτάσεις γραμμών ΜΕΤΡΟ Αθήνας και Θεσ/κης Άμεση 

2 1.2 Αναβάθμιση στόλου και τροχαίου υλικού Άμεση 

3 2.1 
Αναβάθμιση συστήματος αστικών μεταφορών σε Αθήνα 

και Θεσ/κη 
Άμεση 

4 2.2 
Αναβάθμιση συστήματος αστικών μεταφορών σε 

άλλους ΟΤΑ 
Άμεση 

5 3.1 
Ανάπτυξη προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου εκτός 

ΔΕΔ-Μ 
Άμεση 

6 3.2 Ανάπτυξη υπεραστικού σιδηροδρομικού δικτύου ΔΕΔ-Μ Άμεση 

7 4.1 Ολοκλήρωση σιδηροδρομικού ΠΑΘΕ/Π Άμεση 

8 4.2 

Εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης, 

τηλεπικοινωνιών και διαχείρισης στο κεντρικό 

σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ 

Άμεση 

9 5.1 
Κατασκευή ελλειπόντων τμημάτων του αναλυτικού οδικού 

ΔΕΔ-Μ 
Άμεση 

10 5.2 
Κατασκευή ελλειπόντων τμημάτων του κεντρικού οδικού 

ΔΕΔ-Μ 
Άμεση 

11 6.1 Κατασκευή / Αναβάθμιση αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ Άμεση 

12 6.2 Παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Αττικής Άμεση 

13 7.1 Οδικές συνδέσεις με λιμένες Άμεση 

14 7.2 Σιδηροδρομικές συνδέσεις με λιμένες και αεροδρόμια Άμεση 

15 8.1 Ανάπτυξη νησιωτικών λιμενικών υποδομών Άμεση 

16 9.1 Συστήματα ναυσιπλοΐας Άμεση 

17 9.2 Συστήματα αεροναυτιλίας Άμεση 

18 10 & 11 Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Άμεση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ)

ΣΤΑΔΙΟ Α': ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:   
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:   
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:   
ΔΡΑΣΗ:   
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:    
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:   
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:   

  

  Ομάδα Κριτηρίων Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Τιμή Αιτιολόγηση 

1 

Έλεγχος πληρότητας και επιλεξι-
μότητας πρότασης 

Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρό-
σκληση  

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση 
εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που ο-
ρίζονται στην πρόσκληση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ     

2 
Τυπική πληρότητα της υποβαλλό-
μενης πρότασης 

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακο-
λουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και έχουν επι-
συναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. εγκριτικές 
αποφάσεις μελετών, διοικητικές πράξεις, τυποποιη-
μένα έντυπα, κ.λπ.) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη 
σχετική πρόσκληση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ     

3 

Η πράξη εμπίπτει στο στόχο πολιτι-
κής, στην προτεραιότητα, στους ει-
δικούς στόχους, στα πεδία παρέμ-
βασης, καθώς και στους τύπους 
των δράσεων και στους όρους της 
εκάστοτε πρόσκλησης 

Εξετάζεται εάν η πράξη εμπίπτει στο στόχο πολιτικής, 
στην προτεραιότητα, στους ειδικούς στόχους, στα πε-
δία παρέμβασης, καθώς και στους τύπους των δρά-
σεων και στους όρους της εκάστοτε πρόσκλησης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ     

4 
Μη επικάλυψη των χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων (cef, TAA, ΠΠ 
κλπ) 

Διασφαλίζεται η μη διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δα-
πάνης από άλλο Ταμείο ή μέσο της Ένωσης ή από 
άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό, στο πλαίσιο της 
τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιό-
δου (πεδίο στην υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύει το 
τεχνικό δελτίο πράξης) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ     

5 

Υποβολή αποφάσεων των αρμό-
διων ή και συλλογικών οργάνων 
του δικαιούχου ή άλλων αρμοδίων 
οργάνων 

Εξετάζεται η υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή 
και συλλογικών οργάνων του δικαιούχου ή άλλων αρ-
μόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη 
σχετική νομοθεσία 

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΕΝ Ε-
ΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

    

       
   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:   
       
   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:   
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ΣΤΑΔΙΟ Β': ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:   

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:   

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:   

ΔΡΑΣΗ:   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:    

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:   

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑ-
ΞΗΣ: 

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α.  ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση 

Α1 
Αρμοδιότητα του δικαιούχου 
να υλοποιήσει την πράξη 

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα ε-
κτέλεσης της πράξης. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης, ό-
πως κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κ.λπ. 

Εκπλήρωση του κριτη-
ρίου 

ΝΑΙ   
  

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ   

Α2 
Αρμοδιότητα του φορέα λει-
τουργίας και συντήρησης 

Εξετάζεται εάν ο φορέας λειτουργίας και συντήρησης, για πράξεις που περι-
λαμβάνουν επενδύσεις σε υποδομές ή παραγωγικές επενδύσεις, έχει τη σχε-
τική αρμοδιότητα. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης, όπως 
κανονιστικές αποφάσεις, καταστατικά φορέων κ.λπ. 

Εκπλήρωση του κριτη-
ρίου 

ΝΑΙ   
  

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ   

Α3 
Πληρότητα και σαφήνεια του 
φυσικού αντικειμένου της 
προτεινόμενης πράξης  

Εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της προτει-
νόμενης πράξης όσον αφορά: 
α) στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά της 
β) στον τρόπο υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίη-
σης της πράξης με αναφορά σε όλα τα επιμέρους υποέργα αυτής, απαιτού-
μενες ενέργειες/ εργασίες που συνάδουν με το φυσικό αντικείμενο της πρά-
ξης και κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίησή της, χρονική αλληλουχία ε-
νεργειών, καταλληλότητα δράσεων προβολής και επικοινωνίας ανάλογης έ-
κτασης με την πράξη)  
γ) στην αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης 

Εκπλήρωση του κριτη-
ρίου 

ΝΑΙ   

  

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ   

Α4 
Ρεαλιστικότητα του προϋπο-
λογισμού  

Εξετάζεται: 
 

α) εάν η πρόταση περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση 
του φυσικού αντικειμένου/παραδοτέων, καθώς και αν συμμορφώνεται με 
τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας και τους τυχόν ειδικότερους όρους της 
πρόσκλησης 
Υποβάλλεται συμπληρωμένος ο πίνακας "Ετήσια κατανομή δημόσιας και 
συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης ανά υποέργο της πράξης" 
 

β) κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι εύλογη 
Ενδεικτικά και ανάλογα με τον τύπο του έργου:   
- Για τα Δημόσια έργα και δημόσιες συμβάσεις μελετών και τεχνικών και λοιπών συνα-
φών επιστημονικών υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους θεωρείται εύλογος εφόσον 
προκύπτει από τα τελευταία εγκεκριμένα τιμολόγια δημοσίων έργων και από τον Κανονι-
σμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επι-
στημονικών υπηρεσιών αντίστοιχα. 
- Για τις προμήθειες, το εύλογο του προϋπολογισμού μπορεί να βασισθεί στο πραγμα-
τικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις 

επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης, σε απο-
τελέσματα έρευνας αγοράς συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης και διασταύρωσης 

Εκπλήρωση του κριτη-
ρίου 

ΝΑΙ   

  

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ   
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τιμών από επίσημους προμηθευτές ή μέσω του διαδικτύου, ή/και σε μη δεσμευτικές προ-

σφορές (π.χ. τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμη-
θευτές) που υποβάλλονται από τον δικαιούχο. 
- Για τις Υπηρεσίες το εύλογο του προϋπολογισμού για υπηρεσίες μπορεί να βασισθεί 
στο πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας 
υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότα-
σης.  
- Για τα υποέργα αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών, το εύλογο του κόστους τεκμη-
ριώνεται με έγγραφο της αρμόδιας αρχής στο οποίο αναλύεται ο προϋπολογισμός ανά 
κατηγορία δαπανών (αριθμός προσωπικού ανά ειδικότητα, κατηγορίες προμηθειών/υπη-
ρεσιών κλπ), το χρονοδιάγραμμα ενεργειών και οι διαδικασίες ανάθεσης. 

Α5 
Ρεαλιστικότητα του χρονο-
διαγράμματος 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος που προτείνεται από 
τον δικαιούχο 

Εκπλήρωση του κριτη-
ρίου 

ΝΑΙ   
  

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ   

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗ-
ΡΙΩΝ  
ΟΜΑΔΑΣ Α 

ΝΑΙ   
  

ΟΧΙ   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
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ΣΤΑΔΙΟ Β': ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:   

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:   

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:   

ΔΡΑΣΗ:   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:    

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:   

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: 

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ KAI ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση 

Β1 

Τήρηση θεσμικού πλαι-
σίου ως προς τις δημό-
σιες συμβάσεις έργων, 
μελετών, προμηθειών 
και υπηρεσιών 

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των υποέρ-
γων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο ως προς τις διαδικασίες ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων. Εφόσον έχουν προηγηθεί της πρότασης σχετικές ενέργειες, 
εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της πρότα-
σης τους κατά περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες για την προ-
τεινόμενη πράξη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες έγκρισης σταδίων 
δημοσίων συμβάσεων του Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ 

Εκπλήρωση του κρι-
τηρίου 

ΝΑΙ   

  

Σε αντίθετη περί-
πτωση 

ΟΧΙ   

Β2 
Τήρηση θεσμικού πλαι-
σίου πλην δημοσίων 
συμβάσεων 

Εξετάζεται για τις περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στους κανόνες δημοσίων συμ-
βάσεων, η τήρηση του ειδικότερου πλαισίου που θεσπίζεται για τις ανάγκες διαχεί-
ρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και εφαρμογής συγκεκριμένου τύπου πράξεων/ 
υποέργων. Εξετάζεται δηλαδή, εάν η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης/ υ-
ποέργου σχεδιάστηκε κατά τρόπο συμβατό με τα οριζόμενα στο εκάστοτε θεσμικό 
πλαίσιο 

Εκπλήρωση του κρι-
τηρίου 

ΝΑΙ   

  
Σε αντίθετη περί-
πτωση 

ΟΧΙ   

Δεν αφορά   

Β3 Αειφόρος ανάπτυξη 

Εξετάζεται κατά πόσο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανά-
πτυξης ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της ε-
γκεκριμένης ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠ 
σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Β3 

Εκπλήρωση του κρι-
τηρίου 

ΝΑΙ   

  
Σε αντίθετη περί-
πτωση 

ΟΧΙ   

Δεν αφορά   

Β4 

Συμβατότητα της πράξης 
με τους κανόνες του α-
νταγωνισμού και των 
κρατικών ενισχύσεων 

Εξετάζεται εάν η πράξη είναι συμβατή με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των 
κρατικών ενισχύσεων. Στην περίπτωση που η πράξη είναι κρατική ενίσχυση θα 
πρέπει να αποτυπώνονται οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο δικαιούχος ώστε 
να διασφαλίσει εκ των προτέρων το συμβιβάσιμο της χορηγούμενης ενίσχυσης με 
το δίκαιο του ανταγωνισμού περί κρατικών ενισχύσεων 
 

Εκπλήρωση του κρι-
τηρίου 

ΝΑΙ   

  

Σε αντίθετη περί-
πτωση 

ΟΧΙ   
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Ειδικότερα υποβάλλεται Φάκελος Κρατικής Ενίσχυσης συμπληρωμένος με τα α-
παιτούμενα έγγραφα ανάλογα με το είδος της ενίσχυσης (π.χ. Μεμονωμένη Κρα-
τική Ενίσχυση, ειδικό καθεστώς ενίσχυσης π.χ. ΓΑΚ, ΥΓΟΣ κ.λ.π.) 

Δεν αφορά   

Β5 
Ενίσχυσης της κλιματι-
κής ανθεκτικότητας 

Εξετάζεται η διασφάλιση της κλιματικής ανθεκτικότητας της προτεινόμενης υποδο-
μής, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής «Τεχνικές κατευθυντήριες οδη-
γίες σχετικά με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών στην κλιματική αλ-
λαγή κατά την περίοδο 2021-2027» (2021/C 373/01) και με τις περαιτέρω κατευ-
θύνσεις του Παραρτήματος IV - Οδηγίες για την εκπλήρωση του κριτηρίου της ενί-
σχυσης της κλιματικής ανθεκτικότητας. 
Το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται σε έργα υποδομής με αναμενόμενη διάρκεια ζωής 
τουλάχιστον 5 ετών.  

Εκπλήρωση του κρι-
τηρίου 

ΝΑΙ   

  

Σε αντίθετη περί-
πτωση 

ΟΧΙ   

Δεν αφορά   

Β6 

Προάσπιση και προα-
γωγή της ισότητας με-
ταξύ ανδρών και γυναι-
κών  

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη έχει διαφορετικό αντίκτυπο στις γυναίκες και 
στους άντρες και εάν συνεκτιμά και υπερασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου 

Εκπλήρωση του κρι-
τηρίου 

ΝΑΙ   

  
Σε αντίθετη περί-
πτωση 

ΟΧΙ   

Β7 

Αποτροπή κάθε διάκρι-
σης λόγω φύλου, φυλετι-
κής ή εθνοτικής καταγω-
γής, θρησκείας ή πεποι-
θήσεων, αναπηρίας, ηλι-
κίας ή γενετήσιου προ-
σανατολισμού 

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλε-
τικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γε-
νετήσιου προσανατολισμού 

Εκπλήρωση του κρι-
τηρίου 

ΝΑΙ   

  
Σε αντίθετη περί-
πτωση 

ΟΧΙ   

Δεν αφορά   

Β8 
Εξασφάλιση της προ-
σβασιμότητας των ατό-
μων με αναπηρία    

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των 
ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  
Η εξέταση λήψης των αναγκαίων μέτρων για ΑΜΕΑ γίνεται και στις περιπτώσεις 
έργων που έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί. 
Ο δικαιούχος συνυποβάλει έκθεση τεκμηρίωσης στην οποία περιγράφονται τα μέ-
τρα που λαμβάνονται για την εκπλήρωση του κριτηρίου, λαμβάνοντας υπόψη τα 
αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού Αξιολόγησης.     

Εκπλήρωση του κρι-
τηρίου 

ΝΑΙ   

  

Σε αντίθετη περί-
πτωση 

ΟΧΙ   

Β9 

Τήρηση του θεσμικού 
πλαισίου για την εξα-
σφάλιση διαλειτουργικό-
τητας στα έργα μεταφο-
ρών 

Ο δυνητικός δικαιούχος προσκομίζει: 
α) Για σιδηροδρομικά έργα υψηλών ταχυτήτων 
Τεχνική έκθεση σχετικά με την τήρηση / εφαρμογή των απαιτήσεων που προκύ-
πτουν από τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για τα σχετικά υποσυ-
στήματα του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος.  
β) Για τα έργα συστημάτων αεροναυτιλίας: 
Τεχνική έκθεση σχετικά με την κάλυψη των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας του 
ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας 
εφόσον έχει εφαρμογή στην πράξη. 

Εκπλήρωση του κρι-
τηρίου 

ΝΑΙ   

  
Σε αντίθετη περί-
πτωση 

ΟΧΙ   

Δεν αφορά   

Β10 Ειδικές Δεσμεύσεις 

Εξετάζεται η ικανοποίηση των ειδικών δεσμεύσεων που απορρέουν από το εγκε-
κριμένο Πρόγραμμα "Μεταφορές" όπως αυτές προσδιορίζονται στην οικεία πρό-
σκληση. 
Γίνεται αναφορά στις ειδικές δεσμεύσεις που προβλέπονται για την επιλογή και έ-
νταξη των πράξεων και στον τρόπο που αυτές ικανοποιούνται, εφόσον απαιτείται. 

Εκπλήρωση του κρι-
τηρίου 

ΝΑΙ   

  
Σε αντίθετη περί-
πτωση 

ΟΧΙ   

Δεν αφορά   

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" ή "Δεν Αφορά" σε όλα τα 
κριτήρια. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗ-
ΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β 

ΝΑΙ   
  

ΟΧΙ   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
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ΣΤΑΔΙΟ Β': ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:   

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:   

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:   

ΔΡΑΣΗ:   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:    

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:   

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: 

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ  
Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση 

Γ1 
Αναγκαιότητα υλοποίη-
σης της πράξης 

Εξετάζεται με βάση τη Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική έκθεση (ανάλογα με το μέγεθος 
και τη φύση του έργου) η τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης και 
ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανά-
γκης ή του προβλήματος που έχει προσδιοριστεί. 
 
Επίσης εξετάζεται ότι η πράξη συνάδει με τις αντίστοιχες στρατηγικές και έγγραφα προ-
γραμματισμού που έχουν καθοριστεί με στόχο την πλήρωση του αναγκαίου πρόσφορου 
όρου (ενδεικτικά το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας, την Περιφε-
ρειακή Εξειδίκευση και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας κ.α.) 

Εκπλήρωση του κρι-
τηρίου 

ΝΑΙ   

  

Σε αντίθετη περί-
πτωση 

ΟΧΙ   

Γ2 Αποτελεσματικότητα 

Συμβολή της πράξης στους Δείκτες Εκροής, όπως προσδιορίζονται στην Πρόσκληση. 
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως το πηλίκο των τιμών του δείκτη εκροής της πράξης 
δια του αντίστοιχου δείκτη της πρόσκλησης. 
Πν= (τιμή δείκτη εκροής πράξης ν) / (τιμή δείκτη εκροής πρόσκλησης). Σε περίπτωση 
συμβολής της πράξης σε περισσότερους δείκτες, είτε επαναλαμβάνεται η διαδικασία, 
είτε καθορίζεται ένας δείκτης εκροής, βάσει του οποίου εξετάζεται η συμβολή της πρά-
ξης 

Εκπλήρωση του υπο-
κριτηρίου 

ΝΑΙ Πν>0 

  
Σε αντίθετη περί-
πτωση 

ΟΧΙ Πν=0 

Γ3 Αποδοτικότητα 

α) Εξετάζεται η βέλτιστη σχέση μεταξύ του ποσού της στήριξης (προτεινόμενος προϋ-
πολογισμός πράξης) και της επίτευξης των στόχων (αναμενόμενες εκροές της προτεινό-
μενης πράξης). Η αποδοτικότητα εκφράζεται ως το πηλίκο Πi= (τιμή δείκτη εκροής πρά-
ξης i / τιμή δείκτη εκροής πρόσκλησης) / (προϋπολογισμός πράξης / προϋπολογισμό 
Πρόσκλησης). Σε περίπτωση συμβολής της πράξης σε περισσότερους δείκτες, είτε επα-
ναλαμβάνεται η διαδικασία, είτε καθορίζεται ένας δείκτης εκροής, βάσει του οποίου εξε-
τάζεται η συμβολή της πράξης 

Εκπλήρωση του υπο-
κριτηρίου 

ΝΑΙ Πi>0 

  

Σε αντίθετη περί-
πτωση 

ΟΧΙ Πi=0 

β) Εξετάζεται (ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση του έργου) η Κοινωνικοοικονομική α-
πόδοση του έργου, εφόσον απαιτείται 

Εκπλήρωση του υπο-
κριτηρίου 

ΝΑΙ   

Σε αντίθετη περί-
πτωση 

ΟΧΙ   

Δεν αφορά 

Προϋπόθεση Θετικής Αξιολόγησης Κριτηρίου Γ3: Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει 
θετική τιμή "ΝΑΙ" ή "Δεν αφορά" στα υποκριτήρια. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙ-
ΤΗΡΙΟΥ  Γ3 ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΑ 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   



   15 

Γ4 
Βιωσιμότητα, λειτουργι-
κότητα, αξιοποίηση 

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα παραδοτέα/αποτελέσματα της προτεινόμενης πρά-
ξης θα αξιοποιηθούν. 
Ειδικότερα στην περίπτωση πράξεων υποδομών, όπου απαιτείται συντήρηση και λει-
τουργία, θα πρέπει να προβλέπονται οι αναγκαίες ενέργειες με συγκεκριμένο χρονοδιά-
γραμμα και πόρους ή μηχανισμούς προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση και λει-
τουργία. 
Στις περιπτώσεις που η πράξη παράγει καθαρά έσοδα μετά την ολοκλήρωσή της η 
ΔΑ/ΕΦ εξετάζει εάν καλύπτονται οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης, βάσει των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων που υποβάλει ο δικαιούχος σύμφωνα με τα στοιχεία 
που ζητούνται από την πρόσκληση (Παράρτημα Ι Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα). 
Στην περίπτωση ύπαρξης του φορέα λειτουργίας και συντήρησης, υποβάλλεται βεβαί-
ωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του έργου.  

Εκπλήρωση του κρι-
τηρίου 

ΝΑΙ   

  

Σε αντίθετη περί-
πτωση 

ΟΧΙ   

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" ή "Δεν Αφορά" σε όλα τα κρι-
τήρια. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙ-
ΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ 

ΝΑΙ   
  

ΟΧΙ   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
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ΣΤΑΔΙΟ Β': ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:   

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:   

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:   

ΔΡΑΣΗ:   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:    

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:   

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση 

Δ1 
Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ε-
νεργειών ωρίμανσης της πράξης 

Εξετάζεται η ωριμότητα της πράξης από την άποψη της εξέλιξης των 
απαιτούμενων μελετών. 
Η αξιολόγηση της ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης διενεργείται 
ανά υποέργο.  
Σε περίπτωση πράξης με πολλαπλά υποέργα, αυτή θεωρείται ώριμη, 
αν υποέργα αθροιστικού Π/Υ > 60% της πράξης, κρίνονται ώριμα. 
Η μελετητική ωριμότητα αξιολογείται σύμφωνα με τον σχετικό Πίνακα 
Δ1 και σε συνδυασμό με τα χρονοδιαγράμματα των υποέργων. 

Επαρκής Ωρι-
μότητα 

ΝΑΙ   

  

Σε αντίθετη 
περίπτωση 

ΟΧΙ   

Δ2 
Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλ-
λων ενεργειών 

Εξετάζεται η πρόοδος διοικητικών ή άλλων ενεργειών, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (π.χ. διαδι-
κασία απόκτησης γης, εγκρίσεις από συμβούλια, περιβαλλοντικές α-
δειοδοτήσεις, οικοδομικές άδειες κλπ). 
Σε περίπτωση δημοσίων έργων, το κριτήριο εξετάζεται σύμφωνα με 
τον σχετικό Πίνακα Δ2. 

Επαρκής 
Πρόοδος 

ΝΑΙ   

  Σε αντίθετη 
περίπτωση 

ΟΧΙ   

Δεν αφορά   

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" ή "Δεν Αφορά" σε όλα τα 
κριτήρια. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Δ 

ΝΑΙ   

  

ΟΧΙ   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
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ΣΤΑΔΙΟ Β': ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:   

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:   

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:   

ΔΡΑΣΗ:   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:    

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:   

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
            

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΗ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ-
ΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β 
ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ KAI ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟ-
ΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ   

            

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

    

    

    
  

    

     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:   
       

     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ Α': ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:   
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:   
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:   
ΔΡΑΣΗ:   
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:    
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:   
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ:   

  

  Ομάδα Κριτηρίων Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Τιμή 
Αιτιολό-

γηση 

1 

Έλεγχος πληρότητας 
και επιλεξιμότητας 

πρότασης 

Δικαιούχος που εμπίπτει στην πρό-
σκληση  

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγο-
ρίες δυνητικών δικαιούχων που ορίζονται στην πρόσκληση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ     

2 
Τυπική πληρότητα της υποβαλλόμε-
νης πρότασης 

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπό-
μενη διαδικασία και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. 
εγκριτικές αποφάσεις μελετών, διοικητικές πράξεις, τυποποιημένα έντυπα, 
κ.λπ.) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ     

3 

Η πράξη εμπίπτει στο στόχο πολιτι-
κής, στην προτεραιότητα, στους ει-
δικούς στόχους, στα πεδία παρέμ-
βασης, καθώς και στους τύπους 
των δράσεων και στους όρους της 
εκάστοτε πρόσκλησης. 

Εξετάζεται εάν η πράξη εμπίπτει στο στόχο πολιτικής, στην προτεραιότητα, 
στους ειδικούς στόχους, στα πεδία παρέμβασης, καθώς και στους τύπους 
των δράσεων και στους όρους της εκάστοτε πρόσκλησης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ     

4 
Μη επικάλυψη των χορηγουμένων 
χρηματοδοτήσεων (cef, TAA, ΠΠ 
κλπ) 

Διασφαλίζεται η μη διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης από άλλο Τα-
μείο ή μέσο της Ένωσης ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό, στο 
πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (πεδίο 
στην υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύει το τεχνικό δελτίο πράξης) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ     

5 

Υποβολή αποφάσεων των αρμό-
διων ή και συλλογικών οργάνων του 
δικαιούχου ή άλλων αρμοδίων ορ-
γάνων 

Εξετάζεται η υποβολή αποφάσεων των αρμόδιων ή και συλλογικών οργά-
νων του δικαιούχου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται 
από τη 
σχετική νομοθεσία 

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΕΝ 
ΕΦΑΡΜΟ-

ΖΕΤΑΙ 
    

       

   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:   
       
   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:   
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ΣΤΑΔΙΟ Β': ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:   

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:   

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:   

ΔΡΑΣΗ:   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:    

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:   

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α.  ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση 

Α1 
Αρμοδιότητα του δικαιούχου να υ-
λοποιήσει την πράξη 

Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης 
της πράξης. Ο έλεγχος γίνεται με βάση στοιχεία τεκμηρίωσης, όπως κανονιστικές α-
ποφάσεις, καταστατικά φορέων κ.λ.π. 

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ   
  

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ   

Α2 
Πληρότητα και σαφήνεια του φυσι-
κού αντικειμένου της προτεινόμε-
νης πράξης  

Εξετάζεται η πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης 
πράξης όσον αφορά: α) στον σκοπό της πράξης β) στα βασικά χαρακτηριστικά της, 
γ) στη μεθοδολογία υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης 
της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής), δ) στην αποτύπωση των παραδο-
τέων της πράξης. 

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ   

  

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ   

Α3 
Ρεαλιστικότητα του προϋπολογι-
σμού  

Εξετάζεται: 
α) η πληρότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το προτεινόμενο για 
συγχρηματοδότηση φυσικό της αντικείμενο (διερευνάται ότι περιλαμβάνει όλα τα ανα-
γκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου). 
β) το κατά πόσο η κοστολόγηση της προτεινόμενης πράξης είναι εύλογη. 
Για τις δράσεις Τεχνικής Βοήθειας έργων υποδομών ο προϋπολογισμός τους θα θεω-
ρείται εύλογος εφόσον προκύπτει από κανονιστικές πράξεις (κανονισμός προεκτιμώ-
μενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών) ενώ για τις δράσεις Τεχνικής Βοήθειας που 
αφορούν σε δράσεις προμηθειών υποβάλλονται από τον δικαιούχο αποτελέσματα έ-
ρευνας αγοράς (π.χ. δύο μη δεσμευτικές προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ 
τους προμηθευτές, στοιχεία από το διαδίκτυο, στοιχεία από παρεμφερή έργα κ.λπ.)  
προκειμένου να εκτιμηθεί η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού. 
Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν στοιχεία όπως: πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλο-
ποιηθεί ή κόστος που προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της 
αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης. 

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ   

  

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ   

Α4 
Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμ-
ματος 

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος που προτείνεται από τον δικαι-
ούχο 

Εκπλήρωση του κριτηρίου ΝΑΙ   
  

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ   

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Α 

ΝΑΙ   
  

ΟΧΙ   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
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ΣΤΑΔΙΟ Β': ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:   

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:   

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:   

ΔΡΑΣΗ:   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:    

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:   

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: 

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ KAI ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση 

Β1 

Τήρηση θεσμικού πλαισίου 
ως προς τις δημόσιες συμ-
βάσεις έργων, μελετών, 
προμηθειών και υπηρεσιών 

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των υ-
ποέργων συνάδει με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο ως προς τις διαδικασίες α-
νάθεσης δημόσιων συμβάσεων. Εφόσον έχουν προηγηθεί της πρότασης σχε-
τικές ενέργειες, εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υ-
ποβολής της πρότασης, τους κατά περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και κοινοτι-
κούς κανόνες για την προτεινόμενη πράξη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διαδικασίες έγκρισης σταδίων δημοσίων συμβάσεων του Εγχειριδίου Διαδικα-
σιών του ΣΔΕ. 

Εκπλήρωση του κριτη-
ρίου 

ΝΑΙ   

  

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ   

Β2 
Τήρηση θεσμικού πλαισίου 
πλην δημοσίων συμβά-
σεων 

Εξετάζεται για τις περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στους κανόνες δημοσίων 
συμβάσεων, η τήρηση του ειδικότερου πλαισίου που θεσπίζεται για τις ανά-
γκες διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και εφαρμογής συγκεκριμένου 
τύπου πράξεων/ υποέργων. Εξετάζεται δηλαδή, εάν η υλοποίηση της προτει-
νόμενης πράξης/ υποέργου σχεδιάστηκε κατά τρόπο συμβατό με τα οριζόμενα 
στο εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο 

Εκπλήρωση του κριτη-
ρίου 

ΝΑΙ   

  Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ   

Δεν αφορά   

Β3 
Προάσπιση και προαγωγή 
της ισότητας μεταξύ αν-
δρών και γυναικών  

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη έχει διαφορετικό αντίκτυπο στις γυναί-
κες και στους άντρες και εάν συνεκτιμά και υπερασπίζει την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου. 

Εκπλήρωση του κριτη-
ρίου 

ΝΑΙ   
  

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ   

Β4 

Αποτροπή κάθε διάκρισης 
λόγω φύλου, φυλετικής ή ε-
θνοτικής καταγωγής, θρη-
σκείας ή πεποιθήσεων, α-
ναπηρίας, ηλικίας ή γενετή-
σιου προσανατολισμού 

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλι-
κίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.  

Εκπλήρωση του κριτη-
ρίου 

ΝΑΙ   

  Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ   

Δεν αφορά   

Β5 
Εξασφάλιση της προσβασι-
μότητας των ατόμων με α-
ναπηρία    

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα 
των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπως τεκ-
μηριώνεται στο σχετικό πεδίο του ΤΔΠ. 

Εκπλήρωση του κριτη-
ρίου 

ΝΑΙ   

  Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ   

Δεν αφορά   

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" ή "Δεν Αφορά" σε όλα 
τα κριτήρια. 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗ-
ΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β 

ΝΑΙ   
  

ΟΧΙ   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
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ΣΤΑΔΙΟ Β': ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:   

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:   

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:   

ΔΡΑΣΗ:   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:    

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:   

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: 

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ  

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση 

Γ1 
Αναγκαιότητα υλοποίη-

σης της πράξης 

Εξετάζεται με βάση τη σχετική έκθεση τεκμηρίωσης ή την παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρί-
ωση (ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση του έργου) για την αναγκαιότητα υλοποίησης 
της πράξης από την οποία θα προκύπτει η συμβολή της πράξης στην αντιμετώπιση της 
ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί και του στόχου που έχει προσδιοριστεί. 

Εκπλήρωση του κρι-
τηρίου 

ΝΑΙ   

  

Σε αντίθετη περί-
πτωση 

ΟΧΙ   

Γ2 Αποτελεσματικότητα 
Εξετάζεται η συμβολή της πράξης στα αποτελέσματα που επιδιώκονται μέσω της παρο-
χής Τεχνικής Βοήθειας στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 σύμφωνα με τα αναφε-
ρόμενα στο Πρόγραμμα "Μεταφορές" 

Εκπλήρωση του υπο-
κριτηρίου 

ΝΑΙ   

  

Σε αντίθετη περί-
πτωση 

ΟΧΙ   

Γ3 
Βιωσιμότητα, λειτουργι-

κότητα, αξιοποίηση 
Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα παραδοτέα της προτεινόμενης πράξης θα αξιοποι-
ηθούν. 

Εκπλήρωση του κρι-
τηρίου 

ΝΑΙ   

  

Σε αντίθετη περί-
πτωση 

ΟΧΙ   

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Η πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια. 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙ-
ΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ 

ΝΑΙ   

  

ΟΧΙ   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
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ΣΤΑΔΙΟ Β': ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:   

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:   

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:   

ΔΡΑΣΗ:   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:    

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:   

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑ-
ΞΗΣ: 

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ.   ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή 
Αιτιολό-
γηση 

Δ1 
Στάδιο εξέλιξης των απαι-
τούμενων ενεργειών ωρί-
μανσης της πράξης 

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης ως προς την εξέλιξη των απαιτούμενων προ-
παρασκευαστικών ενεργειών για την έναρξη υλοποίησής της (π.χ. αναλυτική περιγραφή 
του αντικειμένου της πράξης, σχέδιο τευχών διαγωνισμού, σχέδιο τεχνικών προδιαγραφών 
ή ότι άλλο απαιτείται ανάλογα με τη φύση του έργου). 

Επαρκής Ωριμότητα ΝΑΙ   

  

Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ   

Δ2 
Βαθμός προόδου διοικητι-
κών ή άλλων ενεργειών 

Εξετάζεται όπου απαιτείται η πρόοδος συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. 

Επαρκής Πρόοδος ΝΑΙ   

  Σε αντίθετη περίπτωση ΟΧΙ   

Δεν αφορά   

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  Η Πράξη θα πρέπει να λαμβάνει θετική τιμή "ΝΑΙ" ή "Δεν Αφορά" σε όλα τα κριτήρια. 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗ-
ΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Δ 

ΝΑΙ   

  

ΟΧΙ   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
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ΣΤΑΔΙΟ Β': ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:   

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:   

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:   

ΔΡΑΣΗ:   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:    

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:   

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: 

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
            

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΗ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟ-
ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β 
ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ KAI ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙ-
ΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Γ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Δ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ   

            

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

    

    

    
  

    

     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:   
       

     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:   
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