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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018»
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»
Γ΄ Πρόσκληση – Νοέμβριος 2018

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

6.
7.

8.

Το άρ ρο του δι α ομο εσίας ια την υ ρνηση αι τα υ ερνητι ά ρ ανα
που υρ η ε με το άρ ρο πρ το του Π
/2005), όπως ισχύει.
To
1
47 ΄ 1 ) «Περί ημόσιου Λο ιστι ού λ χου των
απαν ν του ράτους αι άλλες διατάξεις» όπως τροποποιή η ε αι ισχύει
Το
4 1 74 «Περί Λο ιστι ού των ομι ν Προσ πων ημοσίου ι αίου»
4 /19.7.1974), όπως ισχύει.
Το
1 « ρηματοδότηση περι αλλοντι ν παρεμ άσεων Πράσινο Ταμείο
ύρωση ασι ν αρτ ν αι άλλες διατάξεις»
1
/2010), όπως ισχύει.
Το
1 1 « νίσχυση της δια άνειας με την υποχρεωτι ή ανάρτηση νόμων αι
πράξεων των υ ερνητι ν διοι ητι ν αι αυτοδιοι ητι ν ορ άνων στο διαδί τυο
Πρό ραμμα ιαύ εια) αι άλλες διατάξεις»
11
/2010), όπως χει
τροποποιη εί αι ισχύει.
Το 44
17 ’1 7) «Έλε χος αι προστασία του ομημ νου Περι άλλοντος αι
άλλες διατάξεις» όπως ισχύει
Τον 4
14 «Περι αλλοντι ή ανα ά μιση αι ιδιωτι ή πολεοδόμηση− Βι σιμη
ανάπτυξη οι ισμ ν Ρυ μίσεις δασι ής νομο εσίας αι άλλες διατάξεις»
1
08- 14) αι ειδι ότερα την παρά ρα ο
του άρ ρου
όπου ορίζεται ια το
Πράσινο Ταμείο ότι «Τυχόν αδιά ετα υπόλοιπα του επιτρεπομ νου ποσοστού
διά εσης μετα ρονται στην επόμενη χρήση αι διατί ενται ια τους ίδιους
σ οπούς»
i Την υπ΄ αρι μ 14 4 1 -03- 11 πό αση Υπουρ ού Περι άλλοντος ν ρ ειας
αι λιματι ής λλα ής «Συ ρότηση του ιοι ητι ού Συμ ουλίου του Πράσινου
Ταμείου»
4ΥΟ
11-4- 11) όπως τροποποιή η ε με τις Υπουρ ι ς

ΛΗΨΗ

ΑΔΑ:

9.

πο άσεις με αρι μό οι 4 4
-11- 11 «Τροποποίηση της 14 4 1− − 11
από ασης Υπουρ ού Περι άλλοντος
ν ρ ειας αι
λιματι ής
λλα ής
«Συ ρότηση του
ιοι ητι ού Συμ ουλίου του Πράσινου Ταμείου»
4 ΥΟ 1 -12- 11) αι με αρι μό 4 4
-1- 1 «Τροποποίηση της
14 4 1− − 11 από ασης Υπουρ ού Π
¨Συ ρότηση του ιοι ητι ού
Συμ ουλίου του Πράσινου Ταμείου¨ ΥΟ
4 11− 4− 11) όπως ισχύει»
1 ΥΟ
7-01-2012).
ii Τις διατάξεις του άρ ρου δεύτερου «Τροποποίηση του ιοι ητι ού Συμ ουλίου του
Π
του Πράσινου Ταμείου» του N 41
1
1
1-05-2013).
iii Την υπ’ αρι μ
1-07- 1 Υπουρ ι ή πό αση
11 Υ Ο
-071 ) «Συ ρότηση του ιοι ητι ού Συμ ουλίου του Πράσινου Ταμείου» όπως
τροποποιή η ε με τις Υπουρ ι ς πο άσεις με αρι μό 4 1 1 -9- 1
4 7ΥΟ
-09- 1 ) με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρι μ
1− 7− 1
από ασης του Υπουρ ού Περι άλλοντος
ν ρ ειας αι λιματι ής λλα ής
«Συ ρότηση του ιοι ητι ού Συμ ουλίου του Πράσινου Ταμείου» ΥΟ
11)» την
με αρι μό οι
460/16-6- 1 με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρι μ
1− 7− 1 από ασης του Υπουρ ού Περι άλλοντος
ν ρ ειας αι
λιματι ής λλα ής «Συ ρότηση του ιοι ητι ού Συμ ουλίου του Πράσινου Ταμείου
ΥΟ
11) όπως ισχύει»
44 Υ Ο
-6- 1 ) αι την με αρι μό
34810/10-8- 1 με τίτλο «Τροποποίηση της αρι
1− 7− 1 από ασης του
Υπουρ ού Περι άλλοντος ν ρ ειας αι λιματι ής λλα ής «Συ ρότηση του
ιοι ητι ού Συμ ουλίου του Πράσινου Ταμείου Υ Ο
11) όπως ισχύει»
ΥΟ
17-08-2015).
iv Την υπ’ αρι 4 447 4-11- 1 Υπουρ ι ή πό αση
7 τ ΥΟ
711- 1 ) με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρι
7−7− 1 από ασης του
Υπουρ ού Περι άλλοντος ν ρ ειας αι λιµατι ής λλα ής «Συ ρότηση του
ιοι ητι ού Συµ ουλίου του Πράσινου Ταµείου») όπως ισχύει»
v Την υπ’ αρι 4
1-12- 1 Υπουρ ι ή πό αση
τ ΥΟ
112- 1 ) με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρι
7−7− 1 από ασης του
Υπουρ ού Περι άλλοντος ν ρ ειας αι λιµατι ής λλα ής «Συ ρότηση του
ιοι ητι ού Συµ ουλίου του Πράσινου Ταµείου») όπως ισχύει»
vi Την υπ’ αρι μ 7
1-09- 1 Υπουρ ι ή πό αση
ΥΟ
7-091 ) με τίτλο «Τροποποίηση της αρι
1−7− 1 από ασης του Υπουρ ού
Περι άλλοντος ν ρ ειας αι λιµατι ής λλα ής «Συ ρότηση του ∆ιοι ητι ού
Συµ ουλίου του Πράσινου Ταµείου ΥΟ
11) όπως ισχύει»
vii Την υπ’ αρι μ 7
-02- 17 Υπουρ ι ή πό αση
ΥΟ
4-0217) με τίτλο «Τροποποίηση της αρι μ
1-7- 1 από ασης του Υπουρ ού
Περι άλλοντος ν ρ ειας αι λιματι ής λλα ής «Συ ρότηση του ιοι ητι ού
Συμ ουλίου του Πράσινου Ταμείου ΥΟ
11)» όπως ισχύει»
viii. Tην υπ’ αρι μ 32604/21-07- 17 Υπουρ ι ή πό αση
ΥΟ
407- 17) με τίτλο «Συ ρότηση του ιοι ητι ού Συμ ουλίου του Πράσινου Ταμείου
ix. Tην υπ’ αρι 4
-11- 17
4ΥΟ
7-12- 17) από αση του
Υπουρ ού αι αναπληρωτή Υπουρ ού Περι άλλοντος αι ν ρ ειας «Τροποποίηση
της αρι μ
4 1-07- 17 από ασης του Υπουρ ού αι ναπληρωτή Υπουρ ού
Περι άλλοντος αι ν ρ ειας “Συ ρότηση του ιοι ητι ού Συμ ουλίου του Πράσινου
Ταμείου”»
Την υπ’ αρι μ
4
-12- 17 πό αση του Υπουρ ού Περι άλλοντος αι
ν ρ ειας αι του ναπληρωτή Υπουρ ού Περι άλλοντος αι ν ρ ειας με μα
«Έ ριση του προϋπολο ισμού οι ονομι ού τους 1 του Πράσινου Ταμείου»
:ΩΜΨΩ4 Π -Ψ Ξ)

ΑΔΑ:

10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

Την υπ’ αρι μ 2658/18-6-2018
:Ψ
4 Ψ 44- Λ ) πό αση του Υπουρ ού
Περι άλλοντος αι ν ρ ειας με την οποία ε ρί η ε το ρηματοδοτι ό Πρό ραμμα
του Πράσινου Ταμείου « Ρ Σ ΙΣ Π ΡΙΒ ΛΛΟ ΤΙ ΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ια το τος 1
αι ειδι ότερα ο Άξονας 1 με τίτλο « στι ή ναζωο όνηση 18».
Την υπ’ αρι μ 1
1 πό αση του ιοι ητι ού Συμ ουλίου του Πράσινου
Ταμείου με την οποία απο ασίστη ε η ατανομή των προ λεπόμενων πιστ σεων
του Πράσινου Ταμείου του τους
1 συνολι ού ύψους
€ σε
ρηματοδοτι ά Προ ράμματα αι λειτουρ ι ς δαπάνες
Την υπ’ αρι μ 145.11 1 πό αση του ιοι ητι ού Συμ ουλίου του Πράσινου
Ταμείου με την οποία ε ρί η αν ο Οδη ός αι η παρούσα Πρόσ ληση στο πλαίσιο
του ρηματοδοτι ού Προ ράμματος: « ράσεις Περι αλλοντι ού Ισοζυ ίου».
Το ε ονός ότι στις αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου περιλαμ άνεται η
διαμόρ ωση προ ραμμάτων ια τη χρηματοδότηση ρ ων δράσεων αι άλλων
παρεμ άσεων που στοχεύουν στην περι αλλοντι ή ανα ά μιση των πόλεων
επιτυ χάνοντας ταυτόχρονα οι ονομι ούς αι οινωνι ούς στόχους
Τα αναλυτι ά πλη υσμια ά στοιχεία των ήμων σύμ ωνα με την τελευταία
απο ρα ή του μόνιμου πλη υσμού της ΛΣΤ Τ
Β 14)
Τα αναλυτι ά πλη υσμια ά στοιχεία των ήμων σύμ ωνα με την τελευταία
απο ρα ή του πρα ματι ού – de facto πλη υσμού της ΛΣΤ Τ
Β 14)
Το ε ονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προε τιμάται ότι α προ λη εί
δαπάνη ποσού 5
€ σε άρος των πιστ σεων του προϋπολο ισμού
εξόδων οι ονομι ού τους 18 του Πράσινου Ταμείου αι ειδι ότερα σε άρος των
& 7
ΚΑΛΕΙ

Τους Δήμους της χώρας οι οποίοι δεν περιλαμβάνουν οικισμούς με πληθυσμό άνω των
5.000 κατοίκων και οι οποίοι είχαν αποκλειστεί από την πρώτη και τη δεύτερη
πρόσκληση του προγράμματος, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον
Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος:
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική
Αναζωογόνηση 2018» - Γ΄ Πρόσκληση, Νοέμβριος 2018

1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Ο Άξονας Προτεραιότητας « ΣΤΙ Η

ΖΩΟΓΟ ΗΣΗ

1 » του

ρηματοδοτι ού

Προ ράμματος ως προς την παρούσα Γ΄ Πρόσ ληση περιλαμ άνει οκτώ (8) Μέτρα ως εξής:
Μέτρο 1:

Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων
πρασίνου

Μέτρο 2:

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

Μέτρο 3:

Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδότοπων (παιδικές χαρές)

ΑΔΑ:

Μέτρο 4:

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

Μέτρο 5:

Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθµιση,
ανακατασκευή, πεζοδρόµων ή και πεζοδροµίων και
υποδοµών τους, για τη δηµιουργία δικτύου κίνησης πεζών
και για εµποδιζόµενα άτοµα, λαμβάνοντας υπόψη τις
βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Μέτρο 6:

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

Μέτρο 7:

Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων με
βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και υλικά.

Μέτρο 8:

Αποκατάσταση / επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως
διατηρητέα ή μνημεία

διεύρυνση,
επιµέρους
µε πρόνοια
αρχές του

Στους δυνητικά δικαιούχους παρέχεται επίσης η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη
ήδη συμβασιοποιημένων έργων τα οποία αλύπτουν τα ριτήρια της επιλεξιμότητας
Προϋπό εση είναι να υπάρχει αι να ε αι νεται η ομαλή εξ λιξή τους αι να μην αποτελούν
αντι είμενο συμπληρωματι ής σύμ ασης
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η συνολι ή δημόσια δαπάνη που διατί εται με την παρούσα Πρόσ ληση προε τιμάται σε
5

€ ια το τος

18 αι 25.000.000 € ια το τος

1 .

Σε ά ε περίπτωση το σύνολο του αιτούμενου ποσού χρηματοδότησης από το Πράσινο
Ταμείο δεν α πρ πει να υπερ αίνει το «αν τατο ποσό χρηματοδότησης» όπως υπολο ίζεται
σε συνάρτηση με τα πλη υσμια ά χαρα τηριστι ά του ά ε ήμου σύμ ωνα με τον τύπο του
εδα ίου «ΥΨΟΣ ΡΗΜ ΤΟ ΟΤΗΣΗΣ» του Οδη ού ιαχείρισης του

Π)

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ναπόσπαστο ομμάτι της παρούσας Πρόσ λησης αποτελεί ο Οδη ός

ιαχείρισης του

ρηματοδοτι ού Προ ράμματος « ράσεις Περι αλλοντι ού Ισοζυ ίου» – Γ΄ Πρόσ ληση –
ο μ ριος

1

όπου δίνονται αναλυτι ς οδη ίες αι παραδεί ματα ια την υπο ολή

προτάσεων
ά ε ήμος μπορεί να υπο άλλει ως δύο

) προτάσεις

ιευ ρινίζεται ότι μία πρόταση

μπορεί να περιλαμ άνει παρεμ άσεις σε περισσότερους του ενός χ ρους με το ίδιο υσι ό
αντι είμενο.

ΑΔΑ:

Το προ λεπόμενο «αν τατο ποσό χρηματοδότησης ανά δι αιούχο» διαμορ

νεται ανάλο α

με το πλη υσμια ό μ ε ος του ήμου
Η πρόσ ληση α παραμείνει ανοιχτή από τις 30 Νοεμβρίου 2018 έως και την 1η Μαρτίου
2019 που είναι αι η αταλη τι ή ημερομηνία υπο ολής των προτάσεων Η υπο ολή των
προτάσεων ίνεται απο λειστι ά αι μόνο ηλε τρονι ά από την ιστοσελίδα του Πράσινου
Ταμείου www.prasinotameio.gr). Για την υπο ολή ο

ι αιούχος

α πρ πει αρχι ά να

ε ρα εί ως «χρήστης» ε όσον δεν είναι ήδη ε ε ραμμ νος
ατά το χρονι ό διάστημα υπο ολής ο ι αιούχος α μπορεί να συμπληρ νει σταδια ά την
πρότασή του αι να την απο η εύει προσωρινά μ χρι την οριστι ή υπο ολή Η οριστι ή
υπο ολή της ίνεται άπαξ αι παίρνει αυτόματα

ρι μό Πρωτο όλλου από το Πράσινο

Ταμείο Μετά την «Οριστι ή Υπο ολή» της πρότασης είναι δυνατή η ε τύπωση της όρμας με
τον ρι μό Πρωτο όλλου αι τα στοιχεία της αίτησης μ σω της ιστοσελίδας του Πράσινου
Ταμείου
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ


Οι υπο αλλόμενες προτάσεις εξετάζονται με άμεση αξιολό ηση με σειρά προτεραιότητας
εισερχομ νου



όσον πληρείται το σύνολο των ριτηρίων αξιολό ησης – όπως ανα ρονται στο εδά ιο
του Οδη ού ιαχείρισης του

Π – προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Δ.Σ. του

Πράσινου Ταμείου οριστικής ένταξης των έργων.


Για τις περιπτ σεις ατά τις οποίες παρατηρούνται ελλείψεις είναι δυνατόν να δίδονται
από το Πράσινο Ταμείο οδη ίες ια την προσ όμιση συμπληρωματι

ν στοιχείων στε

οι προτάσεις να αταστούν επιλ ξιμες με καταληκτική ημερομηνία την 1η Μαΐου 2019.


Στο α μό που τα παραπάνω στοιχεία υπο λη ούν εμπρό εσμα αι α ού ελε χ ούν ως
προς την πληρότητά τους προ λ πεται η
Ταμείου οριστι ής

νταξης

δοση από ασης του

Σ του Πράσινου

άσει του οριστι ού προϋπολο ισμού των

ρ ων ή

απο λεισμού αν δεν πληρούνται όλα τα απαιτούμενα ριτήρια


Η απόφαση οριστικής ένταξης κάθε έργου εκδίδεται με βάση τον οριστικό
προϋπολογισμό του, λαμβάνοντας υπόψη το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά
δικαιούχο» όπως διαμορ

νεται σε συνάρτηση με τα πλη υσμια ά χαρα τηριστι ά του

ά ε ήμου εδά ιο του Οδη ού ιαχείρισης του

Π)

ΑΔΑ:

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Τα ριτήρια αξιολό ησης αι ο τρόπος ι ανοποίησης αυτ ν ατα ρά ονται αναλυτι ά στον
Οδη ό ιαχείρισης του

Π στο εδά ιο 8.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο

ι αιούχος υποχρεούται να τηρεί το σύνολο των ανα ερομ νων στο εδά ιο 1

«ΥΠΟ Ρ ΩΣ ΙΣ ΤΩ
Π

ΡΗΜ ΤΟ ΟΤΟΥΜ

Ω

ΟΡ Ω » του Οδη ού ιαχείρισης του

νδει τι ά ανα ρονται:

Τήρηση εθνικής νομοθεσίας και κανόνων Ε.Ε.

α τηρεί την ε νι ή νομο εσία αι τους ανόνες της


ιδι ότερα όσον α ορά στην ατασ ευή αι στη λειτουρ ία των παιδι

ν χαρ ν των

ήμων τα όρ ανα αι τη διαδι ασία αδειοδότησης αι ελ χου τους

α πρ πει να

πληρούν τις προϋπο σεις που

τει η Υπουρ ι ή πό αση Υ )

4

Β’

1

) όπως χει τροποποιη εί αι ισχύει


α τηρεί την σχετι ή νομο εσία περί της υποχρ ωσης αταχ ρισης στο « εντρι ό
Ηλε τρονι ό Μητρ ο» άρ ρο11 παρ του
άρ ρο 1 του



4

4 1

11 όπως τροποποιή η ε με το

1 )

α τηρεί τις αρχ ς της οι ονομι ότητας της χρηστής δημοσιονομι ής διαχείρισης αι
της δια άνειας

Τροποποιήσεις
Ο ι αιούχος υποχρεούται να υπο άλει ια προ

ριση στο Πράσινο Ταμείο οποιαδήποτε

τροποποίηση του υσι ού αι οι ονομι ού αντι ειμ νου του εντα μ νου ρ ου
7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Οι

σχετι ς

πληρο ορίες

ρίσ ονται

στην

ιστοσελίδα

του

Πράσινου

Ταμείου:

www prasinotameio gr η οποία αποτελεί το ύριο ερ αλείο επι οινωνίας του Πράσινου
Ταμείου με τους ενδια ερομ νους, αι όπου είναι αναρτημ νος ο Οδη ός ιαχείρισης του
ρηματοδοτι ού Προ ράμματος

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

