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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 
Η πρόσκληση αφορά τους Δήμους της χώρας, 

πληθυσμό άνω των 5.000 

του πραγματικού - de facto πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ 698/Β/2014 ή ΦΕΚ 699/Β/2014) 

και δεν υπέβαλαν προτάσεις στην πρώτη πρόσκληση του προγράμματος

5182/9-10-2017 /«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2

 

Οι Δήμοι αυτοί, μπορούν 

σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2017 

Αναζωογόνηση 2018».  

 

 

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ   
 
Ο Άξονας Προτεραιότητας

 

Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις 

Επιλέξιμες δράσεις του μέτρου 
 

 Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου 

 Αποκατάσταση / επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα 

ή μνημεία  

  

Μέτρο 2. Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού  

Επιλέξιμες δράσεις του μέτρου
 

 Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων 

κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου. 

 Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδότοπων. 

 Βελτίωση και συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, 

κυρίως μέσω φυτεύσεων και βελτίωσης των σχετικών υποδομών.  
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» 
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2017-2018 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ους Δήμους της χώρας, που έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με 

πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, βάσει της τελευταίας απογραφής του μόνιμου ή 

de facto πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ 698/Β/2014 ή ΦΕΚ 699/Β/2014) 

και δεν υπέβαλαν προτάσεις στην πρώτη πρόσκληση του προγράμματος

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2017»).  

Οι Δήμοι αυτοί, μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για το έτος 2018, 

σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2017 - 2018, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική 

Ο Άξονας Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 2018» περιλαμβάνει δύο (2) μέτρα

Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις  

του μέτρου είναι:  

Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου 

Αποκατάσταση / επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα 

Μέτρο 2. Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού   

του μέτρου είναι :  

Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων 

κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.  

Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδότοπων.  

Βελτίωση και συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, 

κυρίως μέσω φυτεύσεων και βελτίωσης των σχετικών υποδομών.   
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018»  

 

που έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με 

, βάσει της τελευταίας απογραφής του μόνιμου ή 

de facto πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ 698/Β/2014 ή ΦΕΚ 699/Β/2014) 

και δεν υπέβαλαν προτάσεις στην πρώτη πρόσκληση του προγράμματος (υπ’ αριθμ. 

να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για το έτος 2018, 

σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ 

2018, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική 

περιλαμβάνει δύο (2) μέτρα:  

Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου  

Αποκατάσταση / επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα 

Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων 

Βελτίωση και συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, 
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 Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική 

πεζοδρόµων ή και πεζοδροµίων και επιµέρους υπο

δικτύου κίνησης πεζών µε πρόνοια και για εµποδιζόµενα άτοµα, σε κάθε περίπτωση 

λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. 

 Αναβάθµιση ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική σχολικών κτιρίων και των 

υπαίθριων χώρων αυτών. Η επέκταση της δομημένης επιφάνειας δε θεωρείται 

επιλέξιμη δράση. 

 Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων με βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά και υλικά. 

  

Στους δυνητικά δικαιούχους παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη ήδη 

συμβασιοποιημένων έργων

με την προϋπόθεση να υπάρχει και να βεβαιώνεται η ομαλή εξέλιξή τους

μην αποτελούν αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης.

  

Μη ώριμες προτάσεις που τυχόν υποβληθούν θα απορρ

αποκλεισμού του Οδηγού. 

φάση αξιολόγησης προένταξης των προτάσεων.

 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 
Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα Πρόσκληση 

προεκτιμάται σε 20.000.000 

Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο του αιτούμενου ποσού χρηματοδότησης από

Πράσινο Ταμείο, δε θα πρέπει να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης» 

όπως υπολογίζεται σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηρισ

Δήμου.  

 

 

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
Κάθε Δήμος, μπορεί να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για ένταξη 

από τα δύο Μέτρα του προγράμματος

προτάσεις στο ίδιο Μέτρο

 

Μία πρόταση, μπορεί να 

χώρους, με το ίδιο φυσικό αντικείμενο. 

 

Η πρόσκληση θα είναι ανοιχτή από

είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων

προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά (
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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.  

Αναβάθµιση ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική σχολικών κτιρίων και των 

ν αυτών. Η επέκταση της δομημένης επιφάνειας δε θεωρείται 

Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων με βιοκλιματικά 

χαρακτηριστικά και υλικά.  

Στους δυνητικά δικαιούχους παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη ήδη 

οιημένων έργων, τα οποία καλύπτουν τα κριτήρια της επιλεξιμότητας και 

με την προϋπόθεση να υπάρχει και να βεβαιώνεται η ομαλή εξέλιξή τους

μην αποτελούν αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης. 

Μη ώριμες προτάσεις που τυχόν υποβληθούν θα απορρίπτονται βάσει των κριτηρίων 

αποκλεισμού του Οδηγού. Συμπληρωματικά στοιχεία δε θα γίνονται δεκτά κατά τη 

φάση αξιολόγησης προένταξης των προτάσεων. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα Πρόσκληση 

προεκτιμάται σε 20.000.000 € για το έτος 2018.   

Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο του αιτούμενου ποσού χρηματοδότησης από

θα πρέπει να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης» 

όπως υπολογίζεται σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηρισ

 

Κάθε Δήμος, μπορεί να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για ένταξη 

του προγράμματος, ωστόσο μπορεί να υποβάλλει έως δύο (2) 

προτάσεις στο ίδιο Μέτρο.   

Μία πρόταση, μπορεί να περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε περισσότερους του ενός 

, με το ίδιο φυσικό αντικείμενο.  

Η πρόσκληση θα είναι ανοιχτή από 2 Ιουλίου 2018 έως και 17 Σεπτεμβρίου 2018

είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Η υποβολή των 

αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά (www.prasinotameio
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, διεύρυνση, ανακατασκευή, 

δοµών τους, για τη δηµιουργία 

δικτύου κίνησης πεζών µε πρόνοια και για εµποδιζόµενα άτοµα, σε κάθε περίπτωση 

Αναβάθµιση ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική σχολικών κτιρίων και των 

ν αυτών. Η επέκταση της δομημένης επιφάνειας δε θεωρείται 

Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων με βιοκλιματικά 

Στους δυνητικά δικαιούχους παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη ήδη 

τα κριτήρια της επιλεξιμότητας και 

με την προϋπόθεση να υπάρχει και να βεβαιώνεται η ομαλή εξέλιξή τους, καθώς και να 

ίπτονται βάσει των κριτηρίων 

θα γίνονται δεκτά κατά τη 

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα Πρόσκληση 

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

θα πρέπει να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης» 

όπως υπολογίζεται σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε 

Κάθε Δήμος, μπορεί να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για ένταξη σε ένα μόνο 

υποβάλλει έως δύο (2) 

περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε περισσότερους του ενός 

17 Σεπτεμβρίου 2018 που 

Η υποβολή των 

prasinotameio.gr).  
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Για την υποβολή, ο δικαιούχος θα πρέπει να εγγραφεί ως «χρήστης»

ήδη εγγεγραμμένος. Στο διάστημα της υποβολής 

την πρότασή του και να την αποθηκεύει προσωρινά. 

πρότασης γίνεται άπαξ και παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου από το Πράσινο Ταμείο. 

 

 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ & ΕΝΤΑΞΗ   
 
Οι υποβαλλόμενες προτάσεις εξετάζονται με άμεση αξιολόγηση, με σειρά 

προτεραιότητας εισερχομένου και 

υποβολής. Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τα εξής κριτήρια επί ποινή 

αποκλεισμού:  

 Επιλεξιμότητα  

 Ιδιοκτησιακό / θεσμικό καθεστώς

 Ωριμότητα  

 

Εφόσον μια πρόταση πληροί το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης επί ποινή 

αποκλεισμού, τα έργα προεντάσσονται, βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού τους.

 

Σε διάστημα 4 μηνών από 

υποβάλλει με διαβιβαστικό προς το Πράσινο 

πρόσθετα στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή

 

Εφόσον τα παραπάνω, 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 τα απαιτούμεν

 

 
 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ      
 
Πληροφορίες σχετικές με την πρόσκληση και τον Οδηγό Διαχείρισης του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος

www.prasinotameio.gr.  
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δικαιούχος θα πρέπει να εγγραφεί ως «χρήστης» εφόσον δεν είναι 

ήδη εγγεγραμμένος. Στο διάστημα της υποβολής μπορεί να συμπληρώνει σταδιακά 

την πρότασή του και να την αποθηκεύει προσωρινά. Η οριστική υποβολή της 

και παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου από το Πράσινο Ταμείο. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ & ΕΝΤΑΞΗ    

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις εξετάζονται με άμεση αξιολόγηση, με σειρά 

προτεραιότητας εισερχομένου και χωρίς να απαιτείται να παρέλθει η προθεσμία 

ι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τα εξής κριτήρια επί ποινή 

κό / θεσμικό καθεστώς 

πληροί το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης επί ποινή 

τα έργα προεντάσσονται, βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού τους.

Σε διάστημα 4 μηνών από την ημερομηνία προένταξης, κάθε δήμος πρέπει να 

υποβάλλει με διαβιβαστικό προς το Πράσινο Ταμείο συνημμένα τα

πρόσθετα στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή (CD, DVD, ή USB).  

Εφόσον τα παραπάνω, 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 τα απαιτούμενα κριτήρια.  

σχετικές με την πρόσκληση και τον Οδηγό Διαχείρισης του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πράσινο
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εφόσον δεν είναι 

μπορεί να συμπληρώνει σταδιακά 

Η οριστική υποβολή της 

και παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου από το Πράσινο Ταμείο.  

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις εξετάζονται με άμεση αξιολόγηση, με σειρά 

χωρίς να απαιτείται να παρέλθει η προθεσμία 

ι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τα εξής κριτήρια επί ποινή 

πληροί το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης επί ποινή 

τα έργα προεντάσσονται, βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού τους. 

, κάθε δήμος πρέπει να 

αμείο συνημμένα τα απαραίτητα 

Εφόσον τα παραπάνω, 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 

σχετικές με την πρόσκληση και τον Οδηγό Διαχείρισης του 

βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου : 


