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«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»

Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου:
Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ́/2005), όπως ισχύει.
To Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγχου των
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
(ΦΕΚ 204/Α ́/19.7.1974), όπως ισχύει.
Το Ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο,
Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 182/Α ́/2010), όπως ισχύει.
Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
(Πρόγραμμα Διαύγεια) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α ́/2010), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Τον Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/ Α’/ 08.08.2013), όπως ισχύει.
Τον Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση− Βιώσιμη
ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ159/0808-2014) και ειδικότερα την παράγραφο 33β, του άρθρου 28, όπου ορίζεται για το
Πράσινο Ταμείο ότι «Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του επιτρεπομένου ποσοστού
διάθεσης μεταφέρονται στην επόμενη χρήση και διατίθενται για τους ίδιους
σκοπούς».
i. Την υπ΄ αριθμ. 14694/13-03-2011 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου» (ΦΕΚ 94/Υ.Ο.Δ.Δ./11-4-2011) όπως τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές
Αποφάσεις με αριθμό οικ.49429/8-11-2011 «Τροποποίηση της 14694/31−03−2011
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απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου»
(ΦΕΚ432/ΥΟΔΔ/12-12-2011) και με αριθμό 4643/26-1-2012 «Τροποποίηση της
14694/31−03−2011 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ ¨Συγκρότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου¨ (ΥΟΔΔ 94/11−04−2011), όπως ισχύει» (ΦΕΚ
31/ΥΟΔΔ/27-01-2012).
ii. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου «Τροποποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. του Πράσινου Ταμείου» του N. 4156/2013 (ΦΕΚ 122/Α/31-05-2013).
iii. Την υπ’ αριθμ. 39335/01-07-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 311/Υ.Ο.Δ.Δ./02-072013) «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου», όπως
τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό 49219/10-9-2013 (ΦΕΚ
457/Υ.Ο.Δ.Δ./20-09-2013) με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 39335/01−07−2013
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 311)», την
με αριθμό οικ.26460/16-6-2015 με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
39335/01−07−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου
(ΥΟΔΔ 311), όπως ισχύει» (ΦΕΚ446/Υ.Ο.Δ.Δ./22-6-2015) και την με αριθμό
34810/10-8-2015 με τίτλο «Τροποποίηση της αριθ. 39335/01−07−2013 απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (Υ.Ο.Δ.Δ. 311), όπως ισχύει» (ΦΕΚ
586/Υ.Ο.Δ.Δ./17-08-2015).
iv. Την υπ’ αριθ. 49447/24-11-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 867/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2711-2015) με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 39335/27−7−2013 απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του
Διοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου»), όπως ισχύει».
v. Την υπ’ αριθ. 43353/31-12-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 956/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./3112-2015) με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 39335/27−7−2013 απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του
Διοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου») όπως ισχύει».
vi. Την υπ’ αριθμ. 37538/21-09-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 505/Υ.Ο.Δ.Δ./27-092016) με τίτλο «Τροποποίηση της αριθ. 39335/1−7−2013 απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου (ΥΟΔΔ 311) όπως ισχύει».
vii. Την υπ’ αριθμ. 6726/22-02-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 88/ Υ.Ο.Δ.Δ./24-022017) με τίτλο «Τροποποίηση της αριθμ. 39335/1-7-2013 απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΥΟΔΔ 311)» όπως ισχύει».
viii. Tην υπ’ αριθμ. 32604/21-07-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 366/ Υ.Ο.Δ.Δ./2407-2017) με τίτλο «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.
Την υπ’ αριθ. 63468/30-12-2016 (ΑΔΑ:6ΥΗ44653Π8-ΖΘ9) Απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2017 του Πράσινου Ταμείου».
Την υπ’ αριθμ. 2119/21-4-2017 (ΑΔΑ: Ψ95Ρ46Ψ844-ΙΝΘ) Απόφαση του Yπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα
του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και ειδικότερα ο
Άξονας 2 με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση 2017» προϋπολογισμού 23.000.000,00
ευρώ.
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Την υπ’ αριθ. 114.1/2016 (ΑΔΑ: 7ΓΚ946Ψ844-2Ε1, Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία εγκρίθηκε ο
προϋπολογισμός του Πράσινου Ταμείου για το έτος 2017.
Την υπ' αριθμ. 115.1/17-2-2017 (ΑΔΑ: 66Δ546Ψ844-Μ25) Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία εγκρίθηκε η κατανομή των
προβλεπόμενων πιστώσεων έτους 2017, συνολικού ύψους 89 εκ €, σε Χρηματοδοτικά
Προγράμματα και ειδικότερα το ποσό των 29.516.449,18 ευρώ για το Χρηματοδοτικό
Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
Την υπ’ αριθμ. 116.1/2017 (ΑΔΑ: 7ΗΚ646Ψ844-435) Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό
Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για
το έτος 2017.
Την υπ’ αριθμ. 128.6/2017 (ΑΔΑ: ΩΕΛΗ46Ψ844-ΤΒΙ) Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του
Οδηγού του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση 2017» για
τα έτη 2017-2018.
Το γεγονός ότι στις αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου περιλαμβάνεται η
διαμόρφωση προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση έργων, δράσεων και άλλων
παρεμβάσεων που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων,
επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους.
Τα αναλυτικά πληθυσμιακά στοιχεία των Δήμων σύμφωνα με την τελευταία
απογραφή του μόνιμου πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ 698/Β/2014).
Τα αναλυτικά πληθυσμιακά στοιχεία των Δήμων σύμφωνα με την τελευταία
απογραφή του πραγματικού – de facto πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ 699/Β/2014).
ΚΑΛΕΙ

Τους Δήμους της χώρας, που έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με πληθυσμό άνω των
5.000 κατοίκων, βάσει της τελευταίας απογραφής του μόνιμου ή του πραγματικού - de facto
πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ 698/Β/2014 ή ΦΕΚ 699/Β/2014), να υποβάλλουν τις προτάσεις
τους για το έτος 2017, σύμφωνα με τον τροποποιημένο Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού
Προγράμματος (1η Τροποποίηση): «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», Άξονας
Προτεραιότητας (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση 2017».

1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Ο Άξονας Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει δύο (2) μέτρα ως
εξής:
Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις
Επιλέξιμες δράσεις στο Μέτρο 1:
Α.

Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου
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Β.
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Αποκατάσταση / επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως
διατηρητέα ή μνημεία

Μέτρο 2. Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού
Επιλέξιμες δράσεις στο Μέτρο 2:
2.1.

Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων
κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.

2.2.

Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδότοπων.

2.3.

Βελτίωση και συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων
πρασίνου, κυρίως μέσω φυτεύσεων και βελτίωσης των σχετικών υποδομών.

2.4.

Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθµιση, διεύρυνση, ανακατασκευή,
πεζοδρόµων ή και πεζοδροµίων και επιµέρους υποδοµών τους, για τη
δηµιουργία δικτύου κίνησης πεζών µε πρόνοια και για εµποδιζόµενα άτοµα, σε
κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

2.5.

Αναβάθµιση ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική σχολικών κτιρίων και των
υπαίθριων χώρων αυτών. Η επέκταση της δομημένης επιφάνειας δεν θεωρείται
επιλέξιμη δράση.

2.6.

Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων με βιοκλιματικά
χαρακτηριστικά και υλικά.

Στους δυνητικά δικαιούχους παρέχεται επίσης η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη
ήδη συμβασιοποιημένων έργων ή έργων για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
δημοπράτησης, τα οποία καλύπτουν τα κριτήρια της επιλεξιμότητας. Προϋπόθεση είναι: α) η
ημερομηνία υποβολής της πρότασης να μην υπερβαίνει την τετραετία από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης ή της ολοκλήρωσης της διαδικασία δημοπράτησης β) να υπάρχει
και να βεβαιώνεται η ομαλή εξέλιξή τους και γ) να μην αποτελούν αντικείμενο
συμπληρωματικής σύμβασης. Σε καμία περίπτωση το Πράσινο Ταμείο δεν χρηματοδοτεί έργο
ή τμήμα έργου το οποίο έχει ήδη πληρωθεί.
Μη ώριμες προτάσεις που τυχόν υποβληθούν θα απορρίπτονται βάσει των κριτηρίων
αποκλεισμού. Δήμοι οι οποίοι δεν έχουν ώριμες προτάσεις στο διάστημα ισχύος της
παρούσας πρόσκλησης, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις ώριμες πλέον προτάσεις
τους στην επόμενη πρόσκληση του ίδιου προγράμματος, η οποία θα εκδοθεί εντός του
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πρώτου τετραμήνου του 2018 (όπως περιγράφεται στο εδάφιο 4 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» του τροποποιημένου
Οδηγού Διαχείρισης του Χ.Π.- 1η Τροποποίηση).
Επισημαίνεται ότι κάθε δικαιούχος δήμος θα μπορεί να υποβάλλει σε μόνο μία εκ των δύο
προσκλήσεων. Στη διάρκεια της διετίας δύναται να ενταχθεί άπαξ κάθε δικαιούχος, έτσι ώστε
στο τέλος της διετούς περιόδου να έχουν χρηματοδοτηθεί όλοι οι εν δυνάμει δικαιούχοι που
έχουν υποβάλλει προτάσεις οι οποίες πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης.
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα Πρόσκληση είναι 23.000.000 €
για το έτος 2017. Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει έως δύο (2) προτάσεις στο ίδιο Μέτρο. Το
σύνολό τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης» όπως
υπολογίζεται σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου (σύμφωνα με
τον τύπο του εδαφίου 6 «ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» του τροποποιημένου Οδηγού
Διαχείρισης του Χ.Π.- 1η Τροποποίηση).

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας Πρόσκλησης αποτελεί ο τροποποιημένος (1η
Τροποποίηση) Οδηγός Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση 2017»,
για τα έτη 2017-2018, όπου δίνονται αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα για την υποβολή
προτάσεων.
Κάθε Δήμος δύναται να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για ένταξη σε ένα μόνο από τα
Μέτρα του προγράμματος.
Κατά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει έως δύο
(2) προτάσεις, οι οποίες πρέπει να εντάσσονται υποχρεωτικά στο ίδιο Μέτρο του
προγράμματος. Διευκρινίζεται ότι μία πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε
περισσότερους του ενός χώρους, με το ίδιο φυσικό αντικείμενο. Εάν ένας Δήμος υποβάλλει
προτάσεις σε δύο διαφορετικά Μέτρα, ή περισσότερες από δύο προτάσεις στο ίδιο Μέτρο, οι
αιτήσεις δεν θα εξετάζονται.
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Το προβλεπόμενο «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» διαμορφώνεται ανάλογα
με το πληθυσμιακό μέγεθος του Δήμου σε συνάρτηση με τα Μέτρα του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος.
Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ύψος του «αιτούμενου ποσού χρηματοδότησης» δεν μπορεί
να υπερβαίνει το προβλεπόμενο «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο».
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την 9η Οκτωβρίου 2017 έως και την 15η
Δεκεμβρίου 2017, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Η υποβολή
των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Πράσινου
Ταμείου (www.prasinotameio.gr).
Για την υποβολή, ο Δικαιούχος θα πρέπει αρχικά να εγγραφεί ως «χρήστης», εφόσον δεν
είναι ήδη εγγεγραμμένος.
Κατά το χρονικό διάστημα υποβολής, ο Δικαιούχος θα μπορεί να συμπληρώνει σταδιακά την
πρότασή του και να την αποθηκεύει προσωρινά μέχρι την οριστική υποβολή. Η οριστική
υποβολή της γίνεται άπαξ και παίρνει αυτόματα Αριθμό Πρωτοκόλλου από το Πράσινο
Ταμείο.
Μετά την «Οριστική Υποβολή» της πρότασης, είναι δυνατή η εκτύπωση της φόρμας με τον
Αριθμό Πρωτοκόλλου και τα στοιχεία της αίτησης μέσω της ιστοσελίδας του Πράσινου
Ταμείου.
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι υποβαλλόμενες προτάσεις εξετάζονται με άμεση αξιολόγηση, με σειρά προτεραιότητας
εισερχομένου. Κάθε πρόταση που υποβάλλεται, αξιολογείται άμεσα χωρίς να απαιτείται να
παρέλθει η προθεσμία υποβολής. Εφόσον πληροί το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης επί
ποινή αποκλεισμού –όπως αναφέρονται στο εδάφιο 8 του τροποποιημένου Οδηγού
Διαχείρισης του Χ.Π. (1η Τροποποίηση)– τα έργα προεντάσσονται, βάσει του ενδεικτικού
προϋπολογισμού τους.
Στη συνέχεια, σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία προένταξης, ο κάθε
δήμος θα πρέπει να υποβάλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου
πρόσθετα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο εδάφιο 8 του τροποποιημένου Οδηγού
Διαχείρισης του Χ.Π. (1η Τροποποίηση). Σχετικές οδηγίες για την υποβολή των απαιτούμενων
στοιχείων για την οριστική ένταξη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Τ.
(www.prasinotameio.gr).
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Στο βαθμό που τα παραπάνω στοιχεία υποβληθούν εμπρόθεσμα και αφού ελεγχθούν ως
προς την πληρότητά τους, προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου
οριστικής ένταξης βάσει του οριστικού προϋπολογισμού των έργων ή αποκλεισμού αν δεν
πληρούνται όλα τα απαιτούμενα κριτήρια. Η απόφαση οριστικής ένταξης του έργου
εκδίδεται με βάση τον οριστικό προϋπολογισμό του, λαμβάνοντας υπόψη το «ανώτατο
ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο», όπως διαμορφώνεται ανά Μέτρο του Χ.Π. και σε
συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου (εδάφιο 6 του
τροποποιημένου Οδηγού Διαχείρισης του Χ.Π. (1η Τροποποίηση).
5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Προκειμένου το Πράσινο Ταμείο να προχωρήσει σε προένταξη, οι προτάσεις αξιολογούνται με
βάση τα εξής κριτήρια επί ποινή αποκλεισμού:


Επιλεξιμότητα



Ιδιοκτησιακό / θεσμικό καθεστώς



Ωριμότητα

Για να θεωρηθεί μια πρόταση πλήρης και να προενταχθεί θα πρέπει να πληρούνται τα
παραπάνω κριτήρια στο σύνολό τους.
Τα κριτήρια αξιολόγησης και ο τρόπος ικανοποίησης αυτών καταγράφονται αναλυτικά στον
Οδηγό Διαχείρισης του Χ.Π. στο εδάφιο 8.
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί το σύνολο των αναφερομένων στο εδάφιο 10
«ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» του τροποποιημένου Οδηγού
Διαχείρισης του Χ.Π. (1η Τροποποίηση). Ενδεικτικά αναφέρονται:
Τήρηση εθνικής νομοθεσίας και κανόνων Ε.Ε.
 Να τηρεί την εθνική νομοθεσία και τους κανόνες της Ε.Ε.


Ειδικότερα, όσον αφορά στην κατασκευή και στη λειτουργία των παιδικών χαρών των
Δήμων, τα όργανα και τη διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, θα πρέπει να
πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) 28492 (ΦΕΚ Β’ 931
/2009), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.



Να τηρεί την σχετική νομοθεσία περί της υποχρέωσης καταχώρισης στο «Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο» (άρθρο11 παρ.5 του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 10 του Ν. 4038/2012).
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Να τηρεί τις αρχές της οικονομικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και
της διαφάνειας.

Τροποποιήσεις
Ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει για έγκριση στο Πράσινο Ταμείο οποιαδήποτε
τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του ενταγμένου έργου.
7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Οι

σχετικές

πληροφορίες

βρίσκονται

στην

ιστοσελίδα

του

Πράσινου

Ταμείου:

www.prasinotameio.gr, η οποία αποτελεί το κύριο εργαλείο επικοινωνίας του Πράσινου
Ταμείου με τους ενδιαφερομένους και όπου είναι αναρτημένος ο τροποποιημένος Οδηγός
Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος (1η Τροποποίηση).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Πράσινου Ταμείου
Γεώργιος Πατρίκιος

