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ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020

Β΄ Πρόσκληση – Σεπτέμβριος 2020

Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου: 

Έχοντας υπόψη:

1. 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.

2. To Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγχου των 
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 
(ΦΕΚ 204/Α ́/19.7.1974), όπως ισχύει.

4. Το Ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, 
Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 182/Α ́/2010), όπως ισχύει.

5. 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.

6. Το Ν. 4495/2017 (Α’167) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

7. Τον Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση− Βιώσιμη 
ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ159/08-
08-2014) 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».

8. 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 
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Αποφάσεις με αριθμό οικ.49429/8-11-2011 «Τροποποίηση της 14694/31−03−2011 
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./02-07-
2013) «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./27-
11-2015) 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./31-
12-2015) 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./27-09-
2016) 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./24-02-
2017) 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./24-
07-2017) με τίτλο «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.
ix. Tην υπ’ αριθ. 49028/30-11-2017 (654/Υ.Ο.Δ.Δ./07-12-2017) απόφαση του 
Υπουργού και αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση 
της αριθμ. 32604/21-07-2017 απόφασης  του Υπουργού και Αναπληρωτή  Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου”».
x Την υπ’ αριθ. 91785/10664 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Τροποποίηση της αριθμ.32604/21-7-2017 απόφασης : Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΥΟΔΔ 366), όπως ισχύει» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 879/23-
10-2019), και τις Διορθώσεις Σφαλμάτων αυτής (ΦΕΚ 959/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-11-2019) με 



την οποία ορίστηκαν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου
xi Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/46181/4639/2020 τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
32604/21-7-2017 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 366/24-7-2017) όπως ισχύει (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 371/18-5-2020).

9. Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123465Α/3743/31-12-2019 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 
ΩΜΝΕ4653Π8-ΕΟΗ) με τίτλο: «Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 του Πράσινου Ταμείου».

10. Την υπ' αριθμ. 787/05-02-2020 (ΑΔΑ:992Ρ46Ψ844-9ΚΙ) Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 
του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 
και η διάθεση πίστωσης ποσού 28.617.961,46 €  για την υλοποίησή του παραπάνω 
χρηματοδοτικού προγράμματος.

11. Την υπ΄αριθμ. 2561/24-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΟΛΔ46Ψ844-Β2Λ) Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
787/05-02-2020 Υπουργικής Απόφασης “Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του 
Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 και 
διάθεση πίστωσης ποσού 28.617.961,46 € για την υλοποίησή του.” 
(ΑΔΑ:992Ρ46Ψ844-9ΚΙ) και η διάθεση πίστωσης ποσού 30.270.994,79€ για την 
υλοποίησή του.

12. Την υπ’ αριθμ. 171.1/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου (ΑΔΑ: ΩΕ5Γ46Ψ844-15Α), με την οποία αποφασίστηκε η κατανομή των 
προβλεπόμενων πιστώσεων του Πράσινου Ταμείου του έτους 2020.

13. Την υπ' αριθμ. 171.8/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου(ΑΔΑ: ΩΨΛ146Ψ844-ΣΜΨ), με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος το Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020».

14. Την υπ’ αριθμ. 177.1/15-04-2020 (ΑΔΑ:6ΡΤ646Ψ844-1ΔΖ) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 
171.1/29-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΕ5Γ46Ψ844-15Α) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πράσινου Ταμείου περί κατανομής των προβλεπόμενων πιστώσεων του 
Πράσινου Ταμείου του έτους 2020 συνολικού ύψους 120.000.000,00 € σε 
Χρηματοδοτικά Προγράμματα και λειτουργικές δαπάνες. 

15. Την υπ’ αριθμ. 177.3/15-04-2020 (ΑΔΑ:95ΩΟ46Ψ844-538) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 
171.8/29-01-2020 (ΑΔΑ:ΩΨΛ146Ψ844-ΣΜΨ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πράσινου Ταμείου περί έγκρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος το 
Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 και 
η διάθεση πίστωσης ποσού 30.270.994,79 € αντί 28.617.961,46 € για την υλοποίησή 
του.

16. Την με αριθμ. 7035/02-12-2019 και κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019 
Πρόσκληση με την οποία το Πράσινο Ταμείο κάλεσε το σύνολο των δήμων της χώρας, 
να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος (που εγκρίθηκε με την 165.2 Απόφαση του Δ.Σ. του 
Πράσινου Ταμείου), στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 
2019».

17. Την υπ’ αριθμ. 188.7/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου, με την οποία εγκρίθηκαν ο Οδηγός και η Πρόσκληση στο πλαίσιο του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 
2020.



18. 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.

19. Τα αναλυτικά πληθυσμιακά στοιχεία των Δήμων σύμφωνα με την τελευταία 
απογραφή του μόνιμου ή εναλλακτικά πραγματικού - de facto Πληθυσμού του Δήμου, 
βάσει της επίσημης απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 (ΦΕΚ 698/Β/2014, / (ΦΕΚ 
699/B/2014). http://www.statistics.gr/el/2011-census-pop-hous).

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προεκτιμάται ότι θα προκληθεί
δαπάνη ποσού 23.000.000,00 € σε βάρος των προβλεπόμενων προς πίστωση από 
τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 του Πράσινου Ταμείου και ειδικότερα 
σε βάρος των ΚΑΕ 2269 & 2279

ΚΑΛΕΙ

τους Δήμους της χώρας που δεν υπέβαλλαν πρόταση στην Α΄ Πρόσκληση καθώς και 

τους Συνδέσμους της αντίστοιχης χωρικής επικράτειας, να υποβάλλουν τις προτάσεις 

τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική 

Αναζωογόνηση».

Η πρόσκληση είναι η Δεύτερη (Β΄) από τις δύο προβλεπόμενες στο πλαίσιο του 

ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 

του άξονα προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση» για τα έτη 2019 – 2020. 

Η επιλογή αυτή γίνεται για να δοθεί η δυνατότητα στους δυνητικά δικαιούχους να ωριμάσουν 

και να καταστούν επιλέξιμα έργα τα οποία θα μπορούν να υποβληθούν στο πρόγραμμα –

σύμφωνα με τις προβλέψεις του Οδηγού του Προγράμματος – χωρίς ταυτόχρονα να 

δημιουργούνται καθυστερήσεις σε όσους διαθέτουν ωριμότητα σε αυτή τη φάση.

Επισημαίνεται, ότι για κάθε δήμο παραμένει ο περιορισμός της υποβολής έως δύο προτάσεων 

για τη χωρική του επικράτεια και στο ίδιο Μέτρο και οι δύο προτάσεις, είτε οι προτάσεις 

υποβληθούν από το δήμο είτε από αρμόδιο Σύνδεσμο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 

Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Ωστόσο είναι αποδεκτή η υποβολή 

μιας πρότασης από το δήμο και μιας (για τον ίδιο δήμο) από τον Σύνδεσμο. Στην περίπτωση 

υποβολής πρότασης από Σύνδεσμο δήμων το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από τα 



πληθυσμιακά στοιχεία του δήμου, στη χωρική επικράτεια του οποίου θα υλοποιηθεί το 

προτεινόμενο έργο

1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Ο Άξονας Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει δύο (2) μέτρα ως 
εξής:

Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις

Επιλέξιμες δράσεις στο Μέτρο 1:

1.1. Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων 
και χώρων πρασίνου

1.2. α. Αποκατάσταση /επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων

ως διατηρητέα, μνημεία ή έργα τέχνης. 

β. Συνδυασμός των δράσεων 2.6 και 2.7 του Μέτρου 2 

Μέτρο 2. Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο

Επιλέξιμες δράσεις στο Μέτρο 2:

Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.

2.2. Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων 
πρασίνου. Η δράση αυτή μπορεί να αποτελεί τμήμα άλλων δράσεων.

2.3. Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών. 

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

2.5. 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.

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

2.7. Ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α./ 
Δικαιούχου ή έχουν εκμισθωθεί/παραχωρηθεί σε ΟΤΑ/ Δικαιούχο από φορείς 
που συγκαταλέγονται στους εν δυνάμει δικαιούχους του Πράσινου Ταμείου για 
χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών, με στόχο την επανάχρησή τους για την 



κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει 
αναπτυξιακών δραστηριοτήτων,

2.8. Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α./ 
Δικαιούχου ή έχουν εκμισθωθεί/παραχωρηθεί σε ΟΤΑ/Δικαιούχο από φορείς 
που συγκαταλέγονται στους εν δυνάμει δικαιούχους του Πράσινου Ταμείου για 
χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών, σε αξιόλογα τουριστικά, κοινωνικά ή 
πολιτιστικά σημεία της πόλης ή του δήμου, όπως σε κεντρικές πλατείες, καθώς 
και κτιρίων κεντρικών αξόνων και παραλιακών μετώπων.

2.9. Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, υπαίθριων με 
βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και υλικά καθώς και υπόγειων.

2.10. Απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. αμιάντου) από σχολικές 
εγκαταστάσεις και δημόσια κτίρια σε πολεοδομικά ευαίσθητες περιοχές. Το 
μέτρο αυτό μπορεί να συνδυαστεί με το μέτρο 2.6.

Προτάσεις οι οποίες εμπίπτουν στη δράση 2.6 και 2.7 του Μ2 «Παρεμβάσεις στον αστικό 

χώρο», εφόσον εμπεριέχουν περισσότερων του ενός κτιρίων στην ίδια αίτηση (με τον ίδιο 

αριθμό πρωτοκόλλου) αυτομάτως εμπίπτουν στο Μ1.

Στους δυνητικούς δικαιούχους παρέχεται επίσης η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη 

ήδη συμβασιοποιημένων έργων ή έργων των οποίων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

δημοπράτησης και καλύπτουν τα κριτήρια της επιλεξιμότητας που αναφέρονται αναλυτικά 

στον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Προϋπόθεση είναι α) η 

υπογραφή της σύμβασης ή η ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης να έχει γίνει εντός 

του έτους 2019 ή 2020 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 του Οδηγού

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα Πρόσκληση προεκτιμάται σε 

23.000.000 € για το έτος 2020.

Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει έως δύο (2) προτάσεις στο ίδιο Μέτρο.



Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο του αιτούμενου ποσού χρηματοδότησης από το Πράσινο 

Ταμείο, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης» όπως υπολογίζεται 

σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου (σύμφωνα με τους τύπους

του εδαφίου 6 «ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» του Οδηγού Διαχείρισης του Χ.Π.).

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας Πρόσκλησης αποτελεί ο Οδηγός Διαχείρισης του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 Β΄ Πρόσκληση 

Σεπτέμβριος 2020, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση», όπου δίνονται

αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα για την υποβολή προτάσεων.

Κάθε Δικαιούχος δύναται να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για ένταξη σε ένα μόνο από 

τα Μέτρα του προγράμματος.

Διευκρινίζεται ότι μία πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε περισσότερους του 

ενός χώρους. Εάν ένας Δικαιούχος υποβάλλει προτάσεις σε δύο διαφορετικά Μέτρα, ή 

περισσότερες από δύο προτάσεις στο ίδιο Μέτρο, οι αιτήσεις δεν θα εξετάζονται.

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 τις 2 Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 20 Νοεμβρίου

2020, 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. Προτάσεις οι οποίες υποβάλλονται στο Μέτρο 1 μπορούν να εξετάζονται 

κατά προτεραιότητα σε σχέση με αυτές του Μέτρου 2 λόγω της σπουδαιότητάς τους και της 

σημαντικής συμβολής στην αναβάθμιση του αστικού ιστού.

Κάθε πρόταση που υποβάλλεται, αξιολογείται άμεσα χωρίς να απαιτείται να παρέλθει η 

προθεσμία υποβολής Εφόσον πληρούν το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης επί ποινή 

αποκλεισμού –όπως αναφέρεται στο επόμενο εδάφιο (5)– τα έργα εντάσσονται, βάσει του 

προϋπολογισμού τους.

Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου ένταξης.

Η απόφαση ένταξης του έργου εκδίδεται με βάση τον 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.

Κατά της απόφασης αυτής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ασκήσουν τις διοικητικές προσφυγές 

του άρθρου 24 του ν. 2690/1999.

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Προκειμένου το Πράσινο Ταμείο να προχωρήσει σε ένταξη, οι προτάσεις αξιολογούνται με 

βάση τα εξής κριτήρια επί ποινή αποκλεισμού:

� Επιλεξιμότητα

� Ιδιοκτησιακό / θεσμικό καθεστώς

� Ωριμότητα

Για να θεωρηθεί μια πρόταση πλήρης και να ενταχθεί 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.



6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί το σύνολο των αναφερομένων στο εδάφιο 10 

«ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» του Οδηγού Διαχείρισης του 

Χ.Π. 

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 Οδηγός Διαχείρισης του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος.

Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ.
του Πράσινου Ταμείου

Ευστάθιος Σταθόπουλος


