47η Γραπτή Διαδικασία Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014 – 2020

6ο Θέμα: Επικαιροποίηση της Εξειδίκευσης, Επιλογής Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Επιλογής
Δράσεων 12.1.ΑΣΔΑ.1: Υποστήριξη Λειτουργίας του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ – ΕΤΠΑ,
και 13.1.ΑΣΔΑ.1: Υποστήριξη Λειτουργίας του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ – ΕΚΤ
Αντικείμενο του παρόντος 6ου θέματος της Γραπτής Διαδικασίας 47 αποτελεί η Επικαιροποίηση της
εγκριθείσας Εξειδίκευσης, Επιλογής Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Επιλογής Δράσεων 12.1.ΑΣΔΑ.1:
Υποστήριξη Λειτουργίας του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης

ΑΣΔΑ – ΕΤΠΑ

και 13.1.ΑΣΔΑ.1:

Υποστήριξη Λειτουργίας του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ – ΕΚΤ, η οποία εγκρίθηκε με την
24η Γραπτή Διαδικασία, θέμα 4ο ( ΑΠ 2296/24-7-2018, ΑΔΑ: 7ΤΓΖ7Λ7-39Α).

Η επικαιροποίηση κρίνεται απαραίτητη έπειτα από την με αριθμ. 4008/29-12-2020 (ΦΕΚ
6048/Β’/31.12.2020 & ΑΔΑ: ΨΙΖΓ7Λ7-9Η8)

Απόφαση του Περιφερειάρχη περί έγκρισης της 1ης

Τροποποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 378/7.02.2018 (ΦΕΚ 775/Β’/2018 & ΑΔΑ: Ω3ΘΙ7Λ7-ΜΧ1) Απόφασης
Ορισμού της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του ΑΣΔΑ» ως Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 για πράξεις πλην Κρατικών

Ενισχύσεων.

Ανάθεση

αρμοδιοτήτων

διαχείρισης

της

Ειδικής

Υπηρεσίας

∆ιαχείρισης

του

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική» 2014-2020 για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων
επιχειρηματικότητας της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης µε τίτλο:
«∆ιαδηµοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της ∆υτικής Αθήνας µε αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020, και αφορά στην αύξηση του εκχωρηθέντος
ποσού προϋπολογισμού και τις μεταβολές των δεικτών, η επικαιροποίηση της Εξειδίκευσης των
Δράσεων 12.1.ΑΣΔΑ.1 και 13.1.ΑΣΔΑ.1 αφορά τα παρακάτω σημεία:

(α) Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης Δράσης 12.1.ΑΣΔΑ.1και Δράσης 13.1.ΑΣΔΑ.1
1. Στην Ενότητα Α, ο Πίνακας 1 προϋπολογισμού και των δύο Δράσεων από:
∆ράση 12.1.ΑΣΔΑ.1

Δράση 13.1.ΑΣΔΑ.1

Άξονας Προτεραιότητας:

12

13

Επενδυτική Προτεραιότητα:

---

---

Περιγραφή Επενδυτικής Προτεραιότητας:

---

---

15.605.387,00

5.375.600,00

220.000,00

70.845,00

1,41%

1,32%

12.1.ΑΣΔΑ.1

13.1.ΑΣΔΑ.1

Υποστήριξη Λειτουργίας του
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
ΑΣΔΑ – ΕΤΠΑ

Υποστήριξη Λειτουργίας του
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
ΑΣΔΑ – ΕΚΤ

Εγκεκριμένος Π/Υ ∆.∆. (€):
Π/Υ προς Εξειδίκευση ∆.∆. (€):
Ποσοστό ενεργοποίησης:
Κωδικός Δράσης:
Περιγραφή Δράσης:
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διαμορφώνεται ως εξής:
Πίνακας 1
∆ράση 12.1.ΑΣΔΑ.1

Δράση 13.1.ΑΣΔΑ.1

Άξονας Προτεραιότητας:

12

13

Επενδυτική Προτεραιότητα:

---

---

Περιγραφή Επενδυτικής

---

---

15.605.387,00

5.375.600,00

470.845,00

110.845,00

3,02%

2,06%

12.1.ΑΣΔΑ.1

13.1.ΑΣΔΑ.1

Υποστήριξη Λειτουργίας
του Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης ΑΣΔΑ – ΕΤΠΑ

Υποστήριξη Λειτουργίας του
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
ΑΣΔΑ – ΕΚΤ

Εγκεκριμένος Π/Υ ∆.∆. (€):
Π/Υ προς Εξειδίκευση ∆.∆. (€):
Ποσοστό ενεργοποίησης:
Κωδικός Δράσης:
Περιγραφή Δράσης:

(β) Δράση 12.1.ΑΣΔΑ.1
1. Ο Πίνακας 2: Δείκτες εκροής της Δράσης 12.1.ΑΣΔΑ.1 από:

Κωδικός
∆είκτη

∆είκτης

Κατηγορία

Τιμή-στόχος

∆είκτης

Μονάδα

περιφέρειας

(2023)

πλαισίου

∆είκτης RIS3

μέτρησης

(κατά

επίδοσης

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

περίπτωση)

12104

Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής

Α

Γ

Σ

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Περισσότερο
Αριθμός

υποστήριξης

Ανεπτυγμένες

2

ΟΧΙ

ΟΧΙ

1

ΟΧΙ

ΟΧΙ

4

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Περιφέρειες
T3392

Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων

Αριθμός

Δράσης

Περισσότερο
Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες
Περισσότερο

Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες,
T3393

έρευνες, αξιολογήσεις.

Αριθμός

Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

– 2.2/2.8 –

47η Γραπτή Διαδικασία Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014 – 2020

διαμορφώνεται ως εξής:

Κωδικός
∆είκτη

∆είκτης

Τιμή-στόχος
(2023)
Για τη Δράση
12.1.ΑΣΔΑ.1

Μονάδα Κατηγορία
μέτρησης περιφέρειας
Α

12103

Υποστηρικτικά εργαλεία
για την οργάνωση της
διαχείρισης που
δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονται.

Υπηρεσίες Συμβούλων
Τεχνικής Υποστήριξης

12104

Αριθμός

Αριθμός

Περισσότερο
Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

Σ

2

Περισσότερο
Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

12201

Μελέτες,
εμπειρογνωμοσύνες,
έρευνες, αξιολογήσεις

Αριθμός

Περισσότερο
Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

12301

Επικοινωνιακά Σχέδια
Δράσης

Αριθμός

Περισσότερο
Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

2.

Γ

∆είκτης
∆είκτης RIS3
πλαισίου
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

7

1

1

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Ο Πίνακας 3: Προϋπολογισμός της Δράσης 12.1.ΑΣΔΑ.1 από:
Σύνολο Περιφέρειας

Συνολικό Κόστος (α)

220.000,00€

∆ημόσια ∆απάνη (β)

220.000,00€

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

176.000,00€

Εθνική Συμμετοχή (δ)

44.000,00€

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0,00 €

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0,00 €

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0,00 €

εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0,00 €

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0,00 €

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00 €
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διαμορφώνεται ως εξής:
Σύνολο Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)

470.845,00

∆ημόσια ∆απάνη (β)

470.845,00

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

376.676,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)

94.169,00

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0,00 €

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0,00 €

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0,00 €

εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0,00 €

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0,00 €

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00 €

(γ) Δράση 13.1.ΑΣΔΑ.1

1) Ο Πίνακας 4: Δείκτες εκροής της Δράσης 13.1.ΑΣΔΑ.1 από:

Κωδικός
∆είκτη

∆είκτης

Κατηγορία

Τιμή-στόχος

∆είκτης

Μονάδα

περιφέρειας

(2023)

πλαισίου

∆είκτης RIS3

μέτρησης

(κατά

επίδοσης

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

περίπτωση)

12104

Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής

Α

Γ

Σ

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Περισσότερο
Αριθμός

υποστήριξης

Ανεπτυγμένες

1

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Περιφέρειες
T3392

Αριθμός Επικοινωνιακών Σχεδίων

Αριθμός

Δράσης

Περισσότερο
Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

1

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Περισσότερο
Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες,
T3393

έρευνες, αξιολογήσεις.

Αριθμός

Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες
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διαμορφώνεται ως εξής:

Κωδικός
∆είκτη

∆είκτης

Μονάδα Κατηγορία
μέτρησης περιφέρειας

Τιμή-στόχος
(2023)
Για τη Δράση
13.1.ΑΣΔΑ.1
Α

12103

12104

12301

Υποστηρικτικά εργαλεία
για την οργάνωση της
διαχείρισης που
δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονται.

Υπηρεσίες Συμβούλων
Τεχνικής Υποστήριξης

Επικοινωνιακά Σχέδια
Δράσης

Αριθμός

Γ

Περισσότερο
Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

∆είκτης
πλαισίου
επίδοσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Σ

1

ΟΧΙ

∆είκτης
RIS3
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΟΧΙ

Περισσότερο
Αριθμός

Ανεπτυγμένες

2

ΟΧΙ

ΟΧΙ

1

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Περιφέρειες

Αριθμός

Περισσότερο
Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες

2) Ο Πίνακας 5: Προϋπολογισμός της Δράσης 13.1.ΑΣΔΑ.1 από:
Σύνολο Περιφέρειας

Συνολικό Κόστος (α)

70.845,00€

∆ημόσια ∆απάνη (β)

70.845,00€

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

56.676,00€

Εθνική Συμμετοχή (δ)

14.169,00 €

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0,00 €

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0,00 €

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0,00 €

εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0,00 €

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0,00 €

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00 €
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διαμορφώνεται ως εξής:
Σύνολο Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)

110.845,00€

∆ημόσια ∆απάνη (β)

110.845,00€

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)

88.676,00€

Εθνική Συμμετοχή (δ)

22.169,00 €

εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα

0,00 €

εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα

0,00 €

εκ της οποίας για μεγάλα έργα

0,00 €

εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής

0,00 €

εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

0,00 €

Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)

0,00 €
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(δ) Ο Πίνακας 6: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ) και για τις δύο Δράσεις από :
Κωδ.
Α.Π.
(1)
12
13

∆.∆.

(2)
15.605.387,00
5.375.600,00

Κωδ.
Θ.Σ.

∆.∆.

∆.∆.

(4)

Κωδ.
Επεν.
Προτ.
(5)

(3)

∆.∆.

(6)

Κωδικός
Ειδικού
στόχου
(7)

-----

-----

-----

-----

12.a
13.a

0€
0€

∆.∆.
(4)

Κωδ.
Επεν.
Προτ.
(5)

(8)

Κωδικός
∆ράσης
Πρόσκλησης
(9)

∆.∆.

Κωδικός Πεδίου
Παρέμβασης

∆.∆.

(10)

(12)

(13)

12.1.ΑΣΔΑ.1

220.000,00€

121,122,123

220.000,00€

13.1.ΑΣΔΑ.1

70.845,00€

121,122,123

70.845,00€

∆.∆.

∆.∆.

(10)

Κωδικός Πεδίου
Παρέμβασης
(12)

διαμορφώνεται ως εξής:
∆.∆.

Κωδικός
Ειδικού
στόχου
(7)

∆.∆.
(2)

Κωδ.
Θ.Σ.
(3)

12

15.605.387,00

---

---

---

---

12.a

0€

12.1.ΑΣΔΑ.1

470.845,00€

121, 122, 123

470.845,00€

13

5.375.600,00

---

---

---

---

13.a

0€

13.1.ΑΣΔΑ.1

110.845,00€

121, 122, 123

110.845,00€

(6)

∆.∆.

Κωδικός
∆ράσης
Πρόσκλησης
(9)

Κωδ.
Α.Π.
(1)

(8)
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Τέλος, επισυνάπτονται επικαιροποιημένα Φύλλα Αξιολόγησης της Πράξης (ΦΑΠ) από την ενότητα
του Τεύχους Εξειδίκευσης «Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Επιλογής Δράσεων» όπως
διαμορφώνεται με βάση τους νέους δείκτες για την κάθε μία από τις δράσεις 12.1.ΑΣΔΑ.1 – και
13.1. ΑΣΔΑ.1 ξεχωριστά.
Οι ανωτέρω Δράσεις, εξειδικεύτηκαν και εγκρίθηκαν με την 24η Γραπτή Διαδικασία της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. “ATTIKH” 2014 – 2020.
Με το παρόν 6ο θέμα της Γραπτής Διαδικασίας 47 , τίθεται προς έγκριση η Επικαιροποίηση της ως
άνω εξειδίκευσης σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι Δράσεις 12.1.ΑΣΔΑ.1– και 13.1.ΑΣΔΑ.1, όπως αυτές έχουν εγκριθεί με
την 24η Γραπτή Διαδικασία.

Συνημμένα:
[1] Επικαιροποιημένο Φύλλο Αξιολόγησης της Πράξης (ΦΑΠ) για την ενότητα του Τεύχους
Εξειδίκευσης
«Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Επιλογής Δράσεων» για τη Δράση 12.1.ΑΣΔΑ.1
[2] Επικαιροποιημένο Φύλλο Αξιολόγησης της Πράξης (ΦΑΠ) για την ενότητα του Τεύχους
Εξειδίκευσης «Επιλογή Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Επιλογής Δράσεων» για τη Δράση
13.1.ΑΣΔΑ.1
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ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Α.Π. 12: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΤΠΑ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

12.a: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΤΠΑ)
##:

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΔΑ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΓΟΥ) ΔΕΦΔ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΔΑ – ΕΤΠΑ
ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

Πληρότητα και σαφήνεια του φυσιΑ1 κού 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
συγχρηματοδότηση 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. Ειδικότερα, εφόσον προβλέπεται από την Πρόσκληση η χρηματοδότηση
της πράξης να γίνει από τα παραστατικά:
1) Σε περιπτώσεις που ο
προϋπολογισμός προκύπτει από κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις αρμόδιου Υπουργού για την έγκριση,
αναπροσαρμογή και τροποποίηση ενιαίων τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών
και Πρασίνου, και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών δημοπράτησης) τόσο οι
τιμές μονάδας όσο και ο συνολικός προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως:
(i)πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες
συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης,
(ii)μη δεσμευτικές
προσφορές (πχ τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που
υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
(γ) η ορθή κατανομή του Π/Υ στις
επιμέρους εργασίες/είδη δαπανών και το εύλογο του Π/Υ σε εργασίες-είδη δαπανών σε σχέση με το
προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας και τους
τυχόν ειδικότερους όρους της Πρόσκλησης, ώστε να αποφεύγονται μη αναγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη.

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
Α3 Ρεαλιστικότητα Χρονοδιαγράμματος.
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης
Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, με βάση
την πρότερη εμπειρία του ΕΦΔ ΑΣΔΑ.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι το
χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες που ορίζονται στον
Ν. 4314/2014 (άρθρο 28).

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

Τιμή

Κατάσταση

Εκπλήρωση.

ΝΑΙ

Μη εκπλήρωση.

ΟΧΙ

Εκπλήρωση.

ΝΑΙ

Μη εκπλήρωση.

ΟΧΙ

Εκπλήρωση.

ΝΑΙ

Μη εκπλήρωση.

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ Α

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Κατάσταση

Τιμή

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Α.Π. 12: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΤΠΑ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

12.a: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΤΠΑ)
##:

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΔΑ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΓΟΥ) ΔΕΦΔ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΔΑ – ΕΤΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών
κανόνων ως προς τις δημόσιες
συμβάσεις έργων, μελετών,
Β1
προμηθειών και υπηρεσιών και
εθνικών κανόνων για την απασχόληση προσωπικού.

B. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Τηρείται το εθνικό και ενωσιακό
δίκαιο.

ΝΑΙ

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων συνάδει με ΔΕΝ τηρείται το εθνικό και το
το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
ενωσιακό δίκαιο.

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται το κριτήριο.

Συμβατότητα της πράξης με τους
Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το
Β2 κανόνες του ανταγωνισμού και
κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.
των κρατικών ενισχύσεων.

Β3

Αειφόρος ανάπτυξη.

Τιμή

Κατάσταση

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και
ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της εγκεκριμένης ΚΥΑ
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020.

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

Δεν εφαρμόζεται.

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ
Β4 ανδρών και γυναικών και της μη
διάκρισης.

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και
αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων,
αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού.
Διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση (ΝΑΙ) καλύπτει τις περιπτώσεις, όπου το εν λόγω κριτήριο
δεν δύναται να εφαρμοστεί.

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

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
της ισότητας
μεταξύ
Περιγραφή
Κριτηρίου
α/α Προαγωγή
Β4 ανδρών και γυναικών και της μη
διάκρισης.

Εξετάζεται
εάνΘΕΣΜΙΚΟΥ
η προτεινόμενη
πράξη προασπίζει
την ισότητα
μεταξύ ανδρών
και γυναικών και
B. ΤΗΡΗΣΗ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων,
Εξειδίκευση κριτηρίου
αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού.
Διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση (ΝΑΙ) καλύπτει τις περιπτώσεις, όπου το εν λόγω κριτήριο
δεν δύναται να εφαρμοστεί.

Τιμή

Κατάσταση
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

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Β5

B. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Περιγραφή Κριτηρίου

Εξειδίκευση κριτηρίου

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας 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 (π.χ. πράξεις Τεχνικής Βοήθειας).

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

Η πράξη διαφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.

ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ διαφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ B

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Α.Π. 12: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΤΠΑ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

0

12.a: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΤΠΑ)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

##:

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΔΑ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΓΟΥ) ΔΕΦΔ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΔΑ – ΕΤΠΑ
ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Γ1

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή Κριτηρίου

Αναγκαιότητα
πράξης.

υλοποίησης

Εξειδίκευση κριτηρίου

Βαθμολογία-Τιμή

Κατάσταση

Τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της
Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα
υλοποίησης της πράξης.
υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη
της πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που
έχει εντοπιστεί και του ειδικού στόχου που έχει προσδιοριστεί στην ΟΧΕ
Δυτικής Αθήνας. Η αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης προκύπτει από
το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας.

ΝΑΙ

ΔΕΝ τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα
υλοποίησης της πράξης.

Γ2

Αποτελεσματικότητα πράξης

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των
στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται
στην Πρόσκληση.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών ενός δείκτη
εκροής για την πράξη και την πρόσκληση : Πν= (δείκτης εκροής ν
πράξης) / (δείκτης εκροής για την Πρόσκληση).
Η προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε τέσσερις δείκτες εκροών.
Το Πν συντίθενται με συντελεστές στάθμισης ως
εξής:Πν=0,5xΠ(12104)+0,2xΠ(12103)+0,2xΠ(12201)+0,1xΠ(12301)

ΟΧΙ

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά
αποτελεσματική (ο δείκτης εκροών της
πράξης συμβάλλει στον δείκτη εκροών
της πρόσκλησης)

Πν ≥ 0,1

ΝΑΙ

Η πράξη δεν κρίνεται ικανοποιητικά
αποτελεσματική (ο δείκτης εκροών της
πράξης δεν συμβάλλει στον δείκτη
εκροών της πρόσκλησης).

Πν < 0,1

ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Γ3

Περιγραφή Κριτηρίου

Αποδοτικότητα Πράξης

Βιωσιμότητα,
Γ4
αξιοποίηση.

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Εξειδίκευση κριτηρίου

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

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα παραδοτέα της πράξης θα
λειτουργικότητα,
αξιοποιηθούν και πιο συγκεκριμένα αν προκύπτει ύπαρξη δομών
συντήρησης και λειτουργίας των παραδοτέων της πράξης.

Γ5 Καινοτομία.

Εξετάζεται η εισαγόμενη καινοτομία της προτεινόμενης πράξης.

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά
αποδοτική

Πν≥0,1

ΝΑΙ

Η πράξη δεν κρίνεται ικανοποιητικά
αποδοτική

Π < 0,1

ΟΧΙ

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

Μη εφαρμογή
Κριτηρίου

Δεν εφαρμόζεται.

Γ6

Συνέργεια & συμπληρωματικότητα.

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας της
προτεινόμενης πράξης με άλλες πράξεις που είναι ολοκληρωμένες ή σε
εξέλιξη, στο πλαίσιο του Ε.Π. ή άλλων προγραμμάτων καθώς και στο
πλαίσιο της ΟΧΕ του ΑΣΔΑ, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της.

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

ΝΑΙ

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

ΟΧΙ

Μη εφαρμογή
Κριτηρίου

Δεν εφαρμόζεται.

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

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Βαθμολογία-Τιμή

Κατάσταση

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ Γ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Α.Π. 12: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΤΠΑ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

0

12.a: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΤΠΑ)
##:

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΔΑ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΓΟΥ) ΔΕΦΔ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΔΑ – ΕΤΠΑ
ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης
από την άποψη της εξέλιξης των
Στάδιο εξέλιξης των απαιτούαπαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών
Δ1 μενων ενεργειών ωρίμανσης της
(μελέτες, έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις,
πράξης.
τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την έναρξη της
υλοποίησής της.

Δ2

Βαθμός προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών.

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων
διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών
που εξετάζονται στο κριτήριο Δ1, οι οποίες
είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Η Πράξη πρέπει να έχει τουλάχιστον τις ελάχιστες αποδεκτές τιμές και στα 2 κριτήρια της
ομάδας Δ' (Ωριμότητα της Πράξης).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Βαθμολογία - Τιμή

Κατάσταση

Ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης.

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η ωριμότητα της πράξης.

Ικανοποιητικός βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών
της πράξης.

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών της πράξης

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ Δ

8 - 10

ΝΑΙ

0-7

ΟΧΙ

8 - 10

ΝΑΙ

0-7

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Α.Π. 12: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΤΠΑ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

0

12.a: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΤΠΑ)
##:
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΔΑ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΓΟΥ) ΔΕΦΔ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΔΑ – ΕΤΠΑ
ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή κριτηρίου

Διοικητική ικανότητα του φοΕ1 ρέα της πρότασης.
(δυνητικός δικαιούχος)

Ε2

Επιχειρησιακή ικανότητα του
δυνητικού δικαιούχου.

Χρηματοοικονομική ικανότητα
Ε3
του δυνητικού δικαιούχου.

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Εξειδίκευση κριτηρίου

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

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
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 ΔΕΝ 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 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.

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).

Τιμή

Κατάσταση

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ Ε

Μη
εφαρμογή
Κριτηρίου
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Α.Π. 12: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΤΠΑ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

0

12.a: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΤΠΑ)
##:
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΔΑ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΓΟΥ) ΔΕΦΔ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΔΑ – ΕΤΠΑ
ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Ομάδα κριτηρίων

α/α

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Τιμή

Κατάσταση
Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

Βαθμός

Στάθμιση

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.

ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.

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 Τμήματος Α' ΕΦΔ ΑΣΔΑ
Προϊστάμενος τμήματος Α΄ ΕΦΔ ΑΣΔΑ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΕΦΔ ΑΣΔΑ

Υπογραφή

Ημερομηνία Υπογραφής

Παρατηρήσεις

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Α.Π. 13: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΚΤ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

13.a: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΚΤ)
##:

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΔΑ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΓΟΥ) ΔΕΦΔ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΔΑ – ΕΚΤ
ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

Πληρότητα και σαφήνεια του φυσιΑ1 κού 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
συγχρηματοδότηση 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. Ειδικότερα, εφόσον προβλέπεται από την Πρόσκληση η χρηματοδότηση
της πράξης να γίνει από τα παραστατικά:
1) Σε περιπτώσεις που ο
προϋπολογισμός προκύπτει από κανονιστικές πράξεις, όπως αποφάσεις αρμόδιου Υπουργού για την έγκριση,
αναπροσαρμογή και τροποποίηση ενιαίων τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών
και Πρασίνου, και ο βαθμός ωριμότητας της πράξης το επιτρέπει (π.χ. σύνταξη τευχών δημοπράτησης) τόσο οι
τιμές μονάδας όσο και ο συνολικός προϋπολογισμός των υποέργων/πράξης θεωρείται ρεαλιστικός.
2) Σε άλλη περίπτωση για την εκτίμηση του προϋπολογισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία όπως:
(i)πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες
συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο αξιολόγησης της πρότασης,
(ii)μη δεσμευτικές
προσφορές (πχ τουλάχιστον δύο προσφορές από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές) που
υποβάλλονται από τον δυνητικό δικαιούχο.
(γ) η ορθή κατανομή του Π/Υ στις
επιμέρους εργασίες/είδη δαπανών και το εύλογο του Π/Υ σε εργασίες-είδη δαπανών σε σχέση με το
προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο/παραδοτέα, τη συμμόρφωση με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας και τους
τυχόν ειδικότερους όρους της Πρόσκλησης, ώστε να αποφεύγονται μη αναγκαία ή μη επιλέξιμα κόστη.

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
Α3 Ρεαλιστικότητα Χρονοδιαγράμματος.
δ) το επίπεδο ωριμότητας της πράξης
Ως βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρονοδιαγράμματα συναφών πράξεων που έχουν υλοποιηθεί, με βάση
την πρότερη εμπειρία του ΕΦΔ ΑΣΔΑ.
Ειδικότερα, σε σχέση με την ανάθεση του κυρίου υποέργου (ή των κυρίων υποέργων) διευκρινίζεται ότι το
χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις προθεσμίες που ορίζονται στον
Ν. 4314/2014 (άρθρο 28).

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

Τιμή

Κατάσταση

Εκπλήρωση.

ΝΑΙ

Μη εκπλήρωση.

ΟΧΙ

Εκπλήρωση.

ΝΑΙ

Μη εκπλήρωση.

ΟΧΙ

Εκπλήρωση.

ΝΑΙ

Μη εκπλήρωση.

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ Α

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Κατάσταση

Τιμή

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Α.Π. 13: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΚΤ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

13.a: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΚΤ)
##:

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΔΑ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΓΟΥ) ΔΕΦΔ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΔΑ – ΕΚΤ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

Τήρηση εθνικών και κοινοτικών
κανόνων ως προς τις δημόσιες
συμβάσεις έργων, μελετών,
Β1
προμηθειών και υπηρεσιών και
εθνικών κανόνων για την απασχόληση προσωπικού.

B. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Τηρείται το εθνικό και ενωσιακό
δίκαιο.

ΝΑΙ

Εξετάζεται εάν το προτεινόμενο στο ΤΔΠ θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων συνάδει με ΔΕΝ τηρείται το εθνικό και το
το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
ενωσιακό δίκαιο.

ΟΧΙ

Δεν εφαρμόζεται το κριτήριο.

Συμβατότητα της πράξης με τους
Εξετάζεται εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων, η συμβατότητά της με το
Β2 κανόνες του ανταγωνισμού και
κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.
των κρατικών ενισχύσεων.

Β3

Αειφόρος ανάπτυξη.

Τιμή

Κατάσταση

Εξετάζεται με ποιο τρόπο η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και
ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της εγκεκριμένης ΚΥΑ
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020.

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

Δεν εφαρμόζεται.

Προαγωγή της ισότητας μεταξύ
Β4 ανδρών και γυναικών και της μη
διάκρισης.

Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και
αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων,
αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού.
Διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση (ΝΑΙ) καλύπτει τις περιπτώσεις, όπου το εν λόγω κριτήριο
δεν δύναται να εφαρμοστεί.

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

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
της ισότητας
μεταξύ
Περιγραφή
Κριτηρίου
α/α Προαγωγή
Β4 ανδρών και γυναικών και της μη
διάκρισης.

Εξετάζεται
εάνΘΕΣΜΙΚΟΥ
η προτεινόμενη
πράξη προασπίζει
την ισότητα
μεταξύ ανδρών
και γυναικών και
B. ΤΗΡΗΣΗ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων,
Εξειδίκευση κριτηρίου
αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού.
Διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση (ΝΑΙ) καλύπτει τις περιπτώσεις, όπου το εν λόγω κριτήριο
δεν δύναται να εφαρμοστεί.

Τιμή

Κατάσταση
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

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Β5

B. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Περιγραφή Κριτηρίου

Εξειδίκευση κριτηρίου

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας 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 (π.χ. πράξεις Τεχνικής Βοήθειας).

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

Η πράξη διαφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.

ΝΑΙ

Η πράξη ΔΕΝ διαφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.

ΟΧΙ

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ B

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Α.Π. 13: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΚΤ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

0

13.a: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΚΤ)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

##:

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΔΑ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΓΟΥ) ΔΕΦΔ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΔΑ – ΕΚΤ
ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Γ1

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή Κριτηρίου

Αναγκαιότητα
πράξης.

υλοποίησης

Εξειδίκευση κριτηρίου

Βαθμολογία-Τιμή

Κατάσταση

Τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της
Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα
υλοποίησης της πράξης.
υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη
της πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που
έχει εντοπιστεί και του ειδικού στόχου που έχει προσδιοριστεί στην ΟΧΕ
Δυτικής Αθήνας. Η αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης προκύπτει από
το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας.

ΝΑΙ

ΔΕΝ τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα
υλοποίησης της πράξης.

Γ2

Αποτελεσματικότητα πράξης

Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των
στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών, όπως προσδιορίζονται
στην Πρόσκληση.
Ο βαθμός συμβολής εκφράζεται ως πηλίκο των τιμών ενός δείκτη
εκροής για την πράξη και την πρόσκληση : Πν= (δείκτης εκροής ν
πράξης) / (δείκτης εκροής για την Πρόσκληση).
Η προτεινόμενη πράξη συνεισφέρει σε τρείς δείκτες εκροών.
Το Πν συντίθενται με συντελεστές στάθμισης ως εξής:
Πν=0,7xΠ(12104)+0,2xΠ(12103)+0,1xΠ(12301)

ΟΧΙ

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά
αποτελεσματική (ο δείκτης εκροών της
πράξης συμβάλλει στον δείκτη εκροών
της πρόσκλησης)

Πν ≥ 0,1

ΝΑΙ

Η πράξη δεν κρίνεται ικανοποιητικά
αποτελεσματική (ο δείκτης εκροών της
πράξης δεν συμβάλλει στον δείκτη
εκροών της πρόσκλησης).

Πν < 0,1

ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Γ3

Περιγραφή Κριτηρίου

Αποδοτικότητα Πράξης

Βιωσιμότητα,
Γ4
αξιοποίηση.

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Εξειδίκευση κριτηρίου

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

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα παραδοτέα της πράξης θα
λειτουργικότητα,
αξιοποιηθούν και πιο συγκεκριμένα αν προκύπτει ύπαρξη δομών
συντήρησης και λειτουργίας των παραδοτέων της πράξης.

Γ5 Καινοτομία.

Εξετάζεται η εισαγόμενη καινοτομία της προτεινόμενης πράξης.

Η πράξη κρίνεται ικανοποιητικά
αποδοτική

Πν≥0,1

ΝΑΙ

Η πράξη δεν κρίνεται ικανοποιητικά
αποδοτική

Π < 0,1

ΟΧΙ

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

Μη εφαρμογή
Κριτηρίου

Δεν εφαρμόζεται.

Γ6

Συνέργεια & συμπληρωματικότητα.

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας της
προτεινόμενης πράξης με άλλες πράξεις που είναι ολοκληρωμένες ή σε
εξέλιξη, στο πλαίσιο του Ε.Π. ή άλλων προγραμμάτων καθώς και στο
πλαίσιο της ΟΧΕ του ΑΣΔΑ, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από την υλοποίησή της.

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

ΝΑΙ

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

ΟΧΙ

Μη εφαρμογή
Κριτηρίου

Δεν εφαρμόζεται.

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

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Βαθμολογία-Τιμή

Κατάσταση

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ Γ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Α.Π. 13: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΚΤ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

0

13.a: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΚΤ)
##:

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΔΑ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΓΟΥ) ΔΕΦΔ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΔΑ – ΕΚΤ
ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή Κριτηρίου

Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Εξειδίκευση κριτηρίου

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της πράξης
από την άποψη της εξέλιξης των
Στάδιο εξέλιξης των απαιτούαπαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών
Δ1 μενων ενεργειών ωρίμανσης της
(μελέτες, έρευνες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις,
πράξης.
τεύχη δημοπράτησης, κλπ) για την έναρξη της
υλοποίησής της.

Δ2

Βαθμός προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών.

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων
διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών
που εξετάζονται στο κριτήριο Δ1, οι οποίες
είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της
προτεινόμενης πράξης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Η Πράξη πρέπει να έχει τουλάχιστον τις ελάχιστες αποδεκτές τιμές και στα 2 κριτήρια της
ομάδας Δ' (Ωριμότητα της Πράξης).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Βαθμολογία - Τιμή

Κατάσταση

Ικανοποιητικός βαθμός ωριμότητας της πράξης.

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς η ωριμότητα της πράξης.

Ικανοποιητικός βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών
της πράξης.

ΔΕΝ τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός προόδου διοικητικών ή
άλλων ενεργειών της πράξης

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ Δ

8 - 10

ΝΑΙ

0-7

ΟΧΙ

8 - 10

ΝΑΙ

0-7

ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Α.Π. 13: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΚΤ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

13.a: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΚΤ)
##:
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΔΑ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΓΟΥ) ΔΕΦΔ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΔΑ – ΕΚΤ
ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
α/α

Περιγραφή κριτηρίου

Διοικητική ικανότητα του φοΕ1 ρέα της πρότασης.
(δυνητικός δικαιούχος)

Ε2

Επιχειρησιακή ικανότητα του
δυνητικού δικαιούχου.

Χρηματοοικονομική ικανότητα
Ε3
του δυνητικού δικαιούχου.

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Εξειδίκευση κριτηρίου

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

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
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 ΔΕΝ 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 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.

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).

Τιμή

Κατάσταση

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑΣ Ε

Μη
εφαρμογή
Κριτηρίου
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Αιτιολόγηση/Παρατηρήσεις

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 - 2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Α.Π. 13: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΚΤ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

13.a: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΚΤ)
##:
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΔΑ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΑΓΟΥ) ΔΕΦΔ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΔΑ – ΕΚΤ
ΣΤΑΔΙΟ B: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Ομάδα κριτηρίων

α/α

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Τιμή

Κατάσταση
Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

Θετική

ΝΑΙ

Αρνητική

ΟΧΙ

Βαθμός

Στάθμιση

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.

ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.

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 Τμήματος Α' ΕΦΔ ΑΣΔΑ
Προϊστάμενος τμήματος Α΄ ΕΦΔ ΑΣΔΑ
Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΕΦΔ ΑΣΔΑ

Υπογραφή

Ημερομηνία Υπογραφής

Παρατηρήσεις

