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στην πρÜξη με τßτ}ιο : «ΚÝwρο ΔιημÝρευσηò και ΗμερÞσιαò Φροντßδαò «Πρüγραμμα ΟλιστικÞò
ΠαροχÞò Υπηρεσιþν ΑποκατÜστασηò σε ΠαιδιÜ με ΕγκεφýικÞ Παριjιλυση και συνοδÜ
προθλÞματα»: ΠαροχÞ υπηρεσιþν ημερÞσταò φροwßδαò, παραμονÞò και δικτýωσηò»», με
κωδικü MlS 5002487, του Εθνικοý Στρατηγικοý Πλαισßου ΑναΦορÜò (ΕΣΠΑ) για την
προγραμματικÞ περßοδο 2014-2020, Επιχειρησιακοý ΠρογρÜμματοò «ΑττικÞ 2ΟΙ4-2ΟΖΟ»,

¶ξοναò Προτεραιüτηταò 09 «Προþθηση τηò κοινωνικÞò Ýνταξηò και καταπολÝμηση τηò

Φτþχειαò - ΕΚΤ»

Η ΕπιτροπÞ αξιολüγησηò

ΣÞ|Jερα, 27ILO/2022 και þρα 11:00 συνÞλθε η ΕπιτροπÞ ΔιενÝργειαò/αξιολüγησηò του
Διαγωνισμοý, αποτελοýμενη απü τουò :

Πρüεδρο: ΑναστÜσιο Μαριανüò

ΜÝλη:

Η ΕπιτροπÞ Ýλαβε υπ üψιν τηò :

1. Τουò γενικοýò κανüνεò αξιολüγησηò ωφελουμÝνων τηò υπ' αριθμ,2 65ΟΙ6-7 -2Οº6
(ΑΔΑ:75αΤ7Λ7-19Α) Πρüσκλησηò τηò ΠεριφÝρειαò ΑττικÞò, για την υποβολÞ προτÜσεων
στο Περιφερειακü Επιχειρησιακü Πρüγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2Οº4-2ο2Ο, ¶ξοναò
Προτεραιüτηταò (09} «Προιbθηση τηò ΚοινωνικÞò ¸νταξηò και ΚαταπολÝμηση τηò
Φτþχειαò και Διακρßσεων- ΔιασφÜλιση τηò ΚοινωνικÞò ΣυνοχÞò», ο οποßοò
συγχρηματοδοτεßται απü το ΕΚΤ με τßτλο «ΚÝντρα ΔιημÝρευσηò - ΗμερÞσιαò Φροντßδαò
Ατüμων με Αναπηρßα», üπωò τροποποιÞθηκε με την αριθμ.3446131-08-2016 Απüφαση
τηò ΠερΦÝρειαò ΑττικÞò (ΑΔΑ:ΩΝΖ87Λ7-ΥΧΚ)

2. Τα κριτÞρια επιλογÞò των ωφελουμÝνων και τον πßνακα μοριοδüτησηò, τηò υπ'αριθμ.
6Ο5/º9.7Ο.2Ο22 πρüσκλησηò ενδιαφÝροντοò για την επιλογÞ ωφελουμÝνων τηò πρÜξηò :
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ΕγΡΩπΑßκΗ ΕΝΩΣιß
Ευρωπαßlκü Κανωνκü τομεßο

ΠΡΑΚτΙκο Νο. 24l 27-10-2022
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΤΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟγΜΕΝΩΝ ΤΙΑΤΗΝ ΣΥΜΜΠΟΧΗ

Γεþργιοò Γκüγκοò
Λουκßα Τερτßπη

για την σýνταξη του πρακτικοý Ýκδοσηò προσωρινþν αποτελεσμÜτων ελÝγχου/αξιολüγησηò
των αιτÞσεων και των σχετικþν δικαιολογητικþν, που κατατÝθηκαν απü
γονεßò/κηδεμüνεdνüμιμουò εκπροσþπουò ωφελοýμενου, προκειμÝνου να εκδοθεß ο

προσωρινüò πßνακαò κατÜταξηò των δυνητικþν ωφελουμÝνων, σýμφωνα με πρÜξη: «ΚÝντρο

ΔιημÝρευσηò και ΗμερÞσιαò Φροwß6αò «Πρüγραμμα ΟλιστικÞò ΠαροχÞò Υπηρεστþν
ΑποκατÜστασηò σε ΠαιδιÜ με ΕγκεφýικÞ ΠαρÜλυση και συνοδÜ προθλÞματα»: ΠαροχÞ
υπηρεσιþν ημερÞσιαò φροwßδαò παραμονÞò και δικτýωσηò»», με κωδτκü ΜΙ5 5002481, του
Εθνικοý Στρατηγικοý Πλαισßου ΑναφορÜò (ΕΣΠΑ) για την προγραμματικÞ περßοδο 2014-
2020, Επιχειρησιακοý ΠρογρÜμματοò «ΑπικÞ 2OL4-2O2O», ¶ξοναò Προτεραιüτηταò 09
« Προþθηση τηò κοινωνικÞò Ýνταξηò και καταπολÝμηση τηò φτþχειαò - ΕΚΤ».
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Με τη συγχρηματοδüτηση τηò Ελλüδαò και 7 .ò ΕυρωηοßκÞò ¸νωσηò
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Οι γονεßò /κηδεμüνεò/δικαστικοß συμπαραστÜτεò, εßναι δυνατüν να ασκÞσουν Ýνσταση κατÜ
του ανωτÝρου πßνακα εντüò τρþν (3) ημερþν απü τη γνωστοποßηση του ενþπιον τηò
επιτροπÞò αξιολüγησηò και βαθμολüγησηò του φορÝα Ýωò και την Τρßτη 01/11/2022 και þρα
12:00 μ.μ,
ΜετÜ τη διαδικασßα αξιολüγησηò των ενστÜσεων, θα αναρτηθεß ο Οριστικüò Πßνακαò
ΚατÜταξηò των ωφελουμÝνων και επιλαχüντων στιò 02/11/2022 και þρα 14:00, στην
ιστοσελßδα του φορÝα ιvιvvv.kasp.gr.
Επισημαßνεται üτι, σε περßπτωση αλλαγþν Þ μη συμμετοχÞò απü πλευρÜò ωφελουμÝνων και
σε κÜθε περßπτωση λüγω μη υπαιτιüτηταò του φορÝα, η επιτροπÞ δýναται να προβεß στιò
απαραßτητεò ενÝργειεò χτησιμοποιþνταò τουò επιλαχüντεò με βÜση το συνολικü πßνακα
κατÜταξηò. Σε περßπτωση ισοβαθμßαò, για την οριστικÞ κατÜταξη και επιλογÞ των
ωÞελουμÝνων, πραγματοποιεßται κλÞρωση μεταξý των ισοβαθμησÜντων, απü την ΕπιτροπÞ
εξÝτασηò/ελÝγχου των αιτÞσεων και επιλογÞò των συμμετεχüντων,
Να σημειωθεß üτι στη συγκεκριμÝνη πρüσκληση δεν θα υπÜρχουν επιλαχüντεò καθþò
υποβλÞθηκε 1αßτηση για 1 κενÞ θÝση,
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Με τη συγχρηματωüτηση τηò Ελλüδαò κοι , \ò ΕυρωποßκÞò ¸νωσηò

<<«ΚÝwρο ΔιημÝρευσηò και ΗμερÞσιαò Φροντßδαò «Πρüγραμμα ΟλιστικÞò ΠαροχÞò
Υπηρεσιþν ΑποκατÜστασηò σε ΠαLδιÜ με ΕγκεφýικÞ ΠαρÜλυση και συνοδÜ
προ8λÞματα»: ΠαροχÞ υπηρεσιþν ημερÞσιαò φροwß6αò, παραμονÞò και δικτýωσηò».

Η επιτροπÞ αξιολüγησηò λαμβÜνονταò υπüψη τιò αιτÞσειò και τα δικαιολογητικÜ που τιò
συνüδευαν, προχþρησε στη μοριοδüτηση και Ýκδοση του ακüλουθου προσωρινοý πßνακα
κατÜταξηò και επιλογÞò ωφελοýμενων.
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