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Δράση 6.b.8: «Υποδομές διαχείρισης λυμάτων Περιφέρειας Κρήτης»
 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η πρόσκληση αφορά: : : :     

 ΟΤΑ Α’ Βαθμού της Περιφέρειας Κρήτης

 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης 

 Λοιπούς φορείς καθ’ αρμοδιότητα

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονται

 Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων σε οικισμούς Γ’ Κατηγορίας στην 

Κρήτη με στόχο την ολοκλήρωση της υποχρέωσης τήρησης του Ευρωπαϊκού 

κεκτημένου.  

 Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων προστατευόμενων και 

παράκτιων τουριστικών περιοχών

 

Τα έργα που θα επιλεγούν  

 Συμμορφώνονται με τις οδηγίες και τους κανονισμούς όσον αφορά με την 

ικανοποίηση του Ευρωπαϊκού κεκτημένου  

 Συμμορφώνονται με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού 

Διαμερίσματος Κρήτης 

 Συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες αρχές της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, 

την οδηγία 2008/56 περί διαχείρισης και προστασίας του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος και των λοιπών οδηγιών 

 Αντιμετωπίζουν ανάγκες παράκτιων τουριστικών περιοχών και οικολογικά 

ευαίσθητων περιοχών της Κρήτης 

 Εξασφαλίζουν ωριμότητα υλοποίησης.  

 Συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων

 

Έργα με έσοδαΈργα με έσοδαΈργα με έσοδαΈργα με έσοδα: Προκειμένου να καθοριστούν τα δυνητικά «καθαρά έσοδα» που 

παράγει η πράξη μετά την ολοκλήρωσή της και ενδεχομένως και κατά τη διά

υλοποίησής της, καταρτίζεται από τον δικαιούχο 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2. 
 «Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση

του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση
των επιπτώσεων 

της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη»

 

«Υποδομές διαχείρισης λυμάτων Περιφέρειας Κρήτης»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Περιφέρειας Κρήτης 

Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης   

Λοιπούς φορείς καθ’ αρμοδιότητα 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονται:  

Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων σε οικισμούς Γ’ Κατηγορίας στην 

Κρήτη με στόχο την ολοκλήρωση της υποχρέωσης τήρησης του Ευρωπαϊκού 

Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων προστατευόμενων και 

παράκτιων τουριστικών περιοχών 

γα που θα επιλεγούν  πρέπει να:  

Συμμορφώνονται με τις οδηγίες και τους κανονισμούς όσον αφορά με την 

ικανοποίηση του Ευρωπαϊκού κεκτημένου   

Συμμορφώνονται με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού 

Διαμερίσματος Κρήτης  

Συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες αρχές της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, 

την οδηγία 2008/56 περί διαχείρισης και προστασίας του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος και των λοιπών οδηγιών  

Αντιμετωπίζουν ανάγκες παράκτιων τουριστικών περιοχών και οικολογικά 

των περιοχών της Κρήτης  

Εξασφαλίζουν ωριμότητα υλοποίησης.   

Συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της δράσης.  

Προκειμένου να καθοριστούν τα δυνητικά «καθαρά έσοδα» που 

παράγει η πράξη μετά την ολοκλήρωσή της και ενδεχομένως και κατά τη διά

υλοποίησής της, καταρτίζεται από τον δικαιούχο χρηματοοικονομική ανάλυσηχρηματοοικονομική ανάλυσηχρηματοοικονομική ανάλυσηχρηματοοικονομική ανάλυση
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.  
«Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση 

του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» 

«Υποδομές διαχείρισης λυμάτων Περιφέρειας Κρήτης» 

Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων σε οικισμούς Γ’ Κατηγορίας στην 

Κρήτη με στόχο την ολοκλήρωση της υποχρέωσης τήρησης του Ευρωπαϊκού 

Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων προστατευόμενων και 

Συμμορφώνονται με τις οδηγίες και τους κανονισμούς όσον αφορά με την 

Συμμορφώνονται με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού 

Συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες αρχές της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, 

την οδηγία 2008/56 περί διαχείρισης και προστασίας του θαλάσσιου 

Αντιμετωπίζουν ανάγκες παράκτιων τουριστικών περιοχών και οικολογικά 

Προκειμένου να καθοριστούν τα δυνητικά «καθαρά έσοδα» που 

παράγει η πράξη μετά την ολοκλήρωσή της και ενδεχομένως και κατά τη διάρκεια 

χρηματοοικονομική ανάλυσηχρηματοοικονομική ανάλυσηχρηματοοικονομική ανάλυσηχρηματοοικονομική ανάλυση.... 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την 

παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 

Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης, η ΔΑ/ΕΦ, εκτιμώντας κατά περίπτωση τα 

δεδομένα υλοποίησης του ΕΠ, καθώς και την εξειδίκευση του ΕΠ και τη φύση των 

δράσεων, δύναται να εντάξει πράξεις έως το 120% του ύψους της συνολικής 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπά

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν 

του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 από 

15:00:00). 

 

Για το σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη 

(αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 

 αφενός τα στελέχη του  Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων  και  

 αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχ

περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς 

Δικαιούχους) για υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει 

χρήστη του συστήματος για το σκοπό αυτό.  

 

Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην 

ηλεκτρονική δ/νση http://logon.ops.gr

 

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική 

επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ

αποστείλει στην  «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕ«ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕ«ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕ«ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕ

διεύθυνση Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλειο 71202Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλειο 71202Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλειο 71202Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλειο 71202

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 

  

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών. 

 

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή 

νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται 

βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την 

παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 €€€€ 

Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης, η ΔΑ/ΕΦ, εκτιμώντας κατά περίπτωση τα 

δεδομένα υλοποίησης του ΕΠ, καθώς και την εξειδίκευση του ΕΠ και τη φύση των 

δράσεων, δύναται να εντάξει πράξεις έως το 120% του ύψους της συνολικής 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που τίθεται στην παρούσα Πρόσκλη

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικάαποκλειστικά ηλεκτρονικάαποκλειστικά ηλεκτρονικάαποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω 

2020 από τις 10/04/201910/04/201910/04/201910/04/2019 (ώρα 08:00:00) έως τις 30/07/201930/07/201930/07/201930/07/2019

σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη 

(αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ:  

αφενός τα στελέχη του  Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων  και   

αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχ

περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς 

Δικαιούχους) για υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει 

χρήστη του συστήματος για το σκοπό αυτό.   

Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην 

http://logon.ops.gr.  

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική 

επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα 

«ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕ«ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕ«ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕ«ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλειο 71202Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλειο 71202Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλειο 71202Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλειο 71202 εντός 10 εργάσιμων ημερώνεντός 10 εργάσιμων ημερώνεντός 10 εργάσιμων ημερώνεντός 10 εργάσιμων ημερών

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.  

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.  

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή 

νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται 

βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.  
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Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την 

Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης, η ΔΑ/ΕΦ, εκτιμώντας κατά περίπτωση τα 

δεδομένα υλοποίησης του ΕΠ, καθώς και την εξειδίκευση του ΕΠ και τη φύση των 

δράσεων, δύναται να εντάξει πράξεις έως το 120% του ύψους της συνολικής 

νης που τίθεται στην παρούσα Πρόσκληση. 

τις προτάσεις μέσω 

30/07/201930/07/201930/07/201930/07/2019 (ώρα 

σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη 

 

αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου (στην 

περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς 

Δικαιούχους) για υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει 

Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην 

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική 

), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα 

ΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»  στη 

εντός 10 εργάσιμων ημερώνεντός 10 εργάσιμων ημερώνεντός 10 εργάσιμων ημερώνεντός 10 εργάσιμων ημερών από την 

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή 

νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ    

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης 

αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ

πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου

 

Το Τεχνικό Δελτίο συνοδεύουν τα κάτωθι

 Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου 

 Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης 

 Προγραμματική σύμβαση

 Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης 

 Υπολογισμός  των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα 

 Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 

 Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του 

χρονοδιαγράμματος  

 Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη), εφ

 Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με 

αναπηρία, εφόσον απαιτείται 

 Εγκριτικές αποφάσεις μελετών 

 Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της 

ωρίμανσης Πράξης  

 Πίνακας αποτύπωσης των 

βαθμού προόδου αυτής 

 Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης 

 Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες 

 Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων 

 Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων 

 Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων 

 Χρηματοοικονομική ικανότητα, εφόσον απαιτείται

 

Λοιπά έγγραφα:   

α) Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση της πρότασης με το Σχέδι

Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης 

(GR13) (έγγραφο από την αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης). 

β) Τις εγκεκριμένες μελέτες με συνημμένα όλα τα τεύχη και σχέδια, καθώς και τις 

εγκριτικές τους αποφάσεις, όπως αναγράφονται στον Πίνακα αποτύπωσης των 

αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης. 

γ) Τις άδειες και τις εγκρίσεις όπως αναγράφονται στον Πίνακα αποτύπωσης των 

αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμο

 

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου 

pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ.  Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων 

υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel. 
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Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται  

αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. 

πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου

Το Τεχνικό Δελτίο συνοδεύουν τα κάτωθι:  

ριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου  

Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης 

Προγραμματική σύμβαση - εφόσον απαιτείται  

Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης 

Υπολογισμός  των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα 

Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης  

Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του 

 

Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη), εφόσον απαιτείται 

Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με 

αναπηρία, εφόσον απαιτείται  

Εγκριτικές αποφάσεις μελετών  

Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της 

Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του 

βαθμού προόδου αυτής  

Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης  

Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες  

Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων 

ρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων 

Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων 

Χρηματοοικονομική ικανότητα, εφόσον απαιτείται 

α) Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση της πρότασης με το Σχέδι

Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης 

(GR13) (έγγραφο από την αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

β) Τις εγκεκριμένες μελέτες με συνημμένα όλα τα τεύχη και σχέδια, καθώς και τις 

άσεις, όπως αναγράφονται στον Πίνακα αποτύπωσης των 

αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης. 

γ) Τις άδειες και τις εγκρίσεις όπως αναγράφονται στον Πίνακα αποτύπωσης των 

αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής. 

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου 

pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ.  Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων 

υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.  
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την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται  

. Η υποβολή της 

πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου.  

Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης  

Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης  

Υπολογισμός  των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα  

Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του 

όσον απαιτείται  

Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με 

Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της 

αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του 

Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων  

ρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων  

Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων  

α) Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση της πρότασης με το Σχέδιο 

Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης 

(GR13) (έγγραφο από την αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

β) Τις εγκεκριμένες μελέτες με συνημμένα όλα τα τεύχη και σχέδια, καθώς και τις 

άσεις, όπως αναγράφονται στον Πίνακα αποτύπωσης των 

αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης.  

γ) Τις άδειες και τις εγκρίσεις όπως αναγράφονται στον Πίνακα αποτύπωσης των 

ύ προόδου αυτής.  

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου 

pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ.  Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των προτάσεων

εναλλακτικά τον Ενδιάμεσο Φορέα)

σε δύο στάδια:  

 

Α’ ΣτάδιοΑ’ ΣτάδιοΑ’ ΣτάδιοΑ’ Στάδιο : Πληρότητα και επιλεξιμότητα πρότασης 

Β’ ΣτάδιοΒ’ ΣτάδιοΒ’ ΣτάδιοΒ’ Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα

 

Με την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης οι προτάσεις κατατάσσονται σε 

φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία τους.

 

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην αρμόδια ΔΑ ή ΕΦ 

σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Οι εν

στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης

Η ένσταση πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από [τον Δικαιούχο]

κύριο Δικαιούχο] (σε περίπτωση πολλαπλών Δικαιούχων) και όπου απαιτείται 

υπογεγραμμένη και από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της πράξης, εφόσον 

είναι διαφορετικός φορέας από τον Δικαιούχο.

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες 

συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι ο

ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ, 2813404501 

ioanmpal@mou.gr - vxidianos@mou.gr

 

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επι

Διαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που 

εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των 

πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των

(όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, δεικτών παρακολούθησης φυσικού 

αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα 

αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

www.pepkritis.gr  
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

προτάσεων γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ (ή 

εναλλακτικά τον Ενδιάμεσο Φορέα) με τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης, 

: Πληρότητα και επιλεξιμότητα πρότασης  

: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Με την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης οι προτάσεις κατατάσσονται σε 

φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία τους. 

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην αρμόδια ΔΑ ή ΕΦ 

σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ ανά 

στάδιο αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερώνεπτά (7) εργάσιμων ημερώνεπτά (7) εργάσιμων ημερώνεπτά (7) εργάσιμων ημερών

από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης

Η ένσταση πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από [τον Δικαιούχο]

κύριο Δικαιούχο] (σε περίπτωση πολλαπλών Δικαιούχων) και όπου απαιτείται 

υπογεγραμμένη και από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της πράξης, εφόσον 

είναι διαφορετικός φορέας από τον Δικαιούχο. 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την 

συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι 

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ, 2813404501 - 2813404529, e

vxidianos@mou.gr 

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚρήτηΚρήτηΚρήτηΚρήτη

Διαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που 

εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των 

πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των

(όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, δεικτών παρακολούθησης φυσικού 

αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα 

αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
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από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ (ή 

με τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης, 

Με την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης οι προτάσεις κατατάσσονται σε 

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στην αρμόδια ΔΑ ή ΕΦ 

στάσεις υποβάλλονται άπαξ ανά 

επτά (7) εργάσιμων ημερώνεπτά (7) εργάσιμων ημερώνεπτά (7) εργάσιμων ημερώνεπτά (7) εργάσιμων ημερών 

από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.  

Η ένσταση πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από [τον Δικαιούχο] ή [τον 

κύριο Δικαιούχο] (σε περίπτωση πολλαπλών Δικαιούχων) και όπου απαιτείται 

υπογεγραμμένη και από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της πράξης, εφόσον 

σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την 

ι κκ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

2813404529, e-mail: 

ΚρήτηΚρήτηΚρήτηΚρήτη», το Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που 

εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των 

πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων 

(όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, δεικτών παρακολούθησης φυσικού 

αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα 

αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 


