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ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 1, ΜΕΤΡΟ 2 
ΤΟΥ

«ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
 
Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση καικυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π2. To Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.3. Το Ν.Δ. 496/1974 «204/Α ́/19.7.1974), όπως ισχύει4. Το Ν. 3889/2010 «ΧρηΚύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις5. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτ(Πρόγραμμα Διαύγειαισχύει. 6. Τον Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/ Α’/ 7. Τον Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμησηανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ159/082014) και ειδικότερα την παράγραφο 33β, του άρθρου 28, όπου ορίζεται γΤαμείο ότι «Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του επιτρεπομένου ποσοστού διάστην επόμενη χρήση και διατίθενται για τους ίδιους σκοπούς».8. i. Την υπ’ αριθμ. 39335/01«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου», όπως τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμ. 26460/1639335/01−07−2013 Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 311), όπως ισχύει» (ΦΕΚ446/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./22«Τροποποίηση της αριθ. 39335/01Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (Υ.Ο.Δ.Δ. 311), όπως ισχύει» (ΦΕΚ 586/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./17ii) Την υπ’ αριθ. 49447/24με τίτλο «Τροποποίηση
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Ν ΑΞΟΝΑ 1, ΜΕΤΡΟ 2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» 
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016

Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου:  

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 ισχύειTo Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, όπως ισχύει. . 3889/2010 «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεωνΚύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 182/Α ́/2010), όπωςΤο Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνύγεια) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α ́/2010), όπως
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 πολεοδόμησηανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ159/082014) και ειδικότερα την παράγραφο 33β, του άρθρου 28, όπου ορίζεται γΤαμείο ότι «Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του επιτρεπομένου ποσοστού διάστην επόμενη χρήση και διατίθενται για τους ίδιους σκοπούς». i. Την υπ’ αριθμ. 39335/01-07-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 311/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./02«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου», όπως τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμ. 26460/16-6-2015 με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. −07−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής ής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 311), όπως ισχύει» (ΦΕΚ446/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./22-6-2015) και με την με αριθμ. 34810/10«Τροποποίηση της αριθ. 39335/01−07−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (Υ.Ο.Δ.Δ. 311), όπως ισχύει» (ΦΕΚ 586/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./17-08-2015).ii) Την υπ’ αριθ. 49447/24-11-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 867/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./27με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 39335/27−7−2013 απόφασης του Υπουργού 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Πρόσκλησης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 1-2016 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» 

τα Κυβερνητικά Όργανα, που , όπως ισχύει. Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του 
Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 

ματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, όπως ισχύει. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και οδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο όπως έχει τροποποιηθεί και 
Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και 

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 
2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 311/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./02-07-2013) «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου», όπως τροποποιήθηκε με 2015 με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής ής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 311), 2015) και με την με αριθμ. 34810/10-8-2015 με τίτλο απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 2015).  2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 867/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./27-11-2015) απόφασης του Υπουργού 
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Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου»), όπως ισχύει». iii) 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». 9. Την υπ’ αριθμ. 3386/25-8-2015 Απόφαση του υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2014 ΣΕ 50 ΔΗΜΟΥΣ». 10. Την υπ’ αριθ. 56974/31-12-2015 (ΑΔΑ:73Ι44653Π8-ΘΟ5) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Πράσινου Ταμείου». 11. Την υπ’ αριθ. 3032/30-06-2016 (ΑΔΑ: 6ΝΧΤ46Ψ844-Ο57) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα «Πρώτη Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2016». 12. Την υπ' αριθμ. 98.13/18-12-2015 (Ορθή Επανάληψη) (ΑΔΑ:735546Ψ844-ΨΚΝ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016 του Πράσινου Ταμείου. 13. Την υπ' αριθμ. 100.01/04.02.2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία αποφασίστηκε η κατανομή των προβλεπόμενων πιστώσεων του Πράσινου Ταμείου του έτους 2016 συνολικού ύψους 66 εκ € σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα και λειτουργικές δαπάνες και ειδικότερα το ποσό των 27.742.665,78 ευρώ για τη χρηματοδότηση Λοιπών Δράσεων Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου για το έτος 2016. 14. Την υπ' αριθμ. 106.1/2016 (ΑΔΑ: ΩΟ0Α46Ψ844-ΠΒΝ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με θέμα «1η Tροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2016». 15. Την υπ’ αριθμ. 106.2/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία καθορίστηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016». 16. Την υπ’ αριθμ. 3352/13-07-2016 (ΑΔΑ: 7ΥΩ646Ψ844-ΨΩ6) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία καθορίστηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» και ειδικότερα το Μέτρο 2 του Άξονα 1 με τίτλο «Συμπληρωματική πρόσκληση στην Αστική Αναζωογόνηση» προϋπολογισμού 3.600.000,00 ευρώ. 17. Το γεγονός ότι στις αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου περιλαμβάνεται η διαμόρφωση προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης του αστικού περιβάλλοντος, με ταυτόχρονη επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων. 18. Το γεγονός ότι ο ν. 4178/2013 ορίζει δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου με κύριο στόχο την αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική, βιοκλιματική αναβάθμιση των πόλεων, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.  19. Το γεγονός ότι υπάρχουν Δήμοι της χώρας οι οποίοι δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου. 20. Τα αναλυτικά πληθυσμιακά στοιχεία των Δήμων του έτους 2011 που αφορούν το «Μόνιμο Πληθυσμό», όπως αυτά αναφέρονται στην Η’ Αναθεωρημένη Έκδοση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με τίτλο «Οι Δήμοι σε Αριθμούς», (Μάιος 2013). 21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ποσού 3.600.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων, οικονομικού έτους 2016 του Πράσινου Ταμείου και ειδικότερα σε βάρος των ΚΑΕ 2269 & 2279 
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ΚΑΛΕΙ 
Τους Δήμους, που δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα χρηματοδότηση από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 
του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» και έχουν πληθυσμό πάνω από 5.000 
κατοίκους (Πίνακας 2 _ Κατάλογος Αποδεκτών), να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στις επιλεγμένες 
δράσεις του περιβαλλοντικού ισοζυγίου (Πίνακας 1 _ Επιλέξιμες Δράσεις). 
1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν από τους δικαιούχους Δήμους θα πρέπει να είναι πλήρως 
εναρμονισμένες με τις Επιλέξιμες Δράσεις (Πίνακας 1). 
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα Πρόσκληση είναι 3.600.000€ για το έτος 
2016. Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλλει μία (1) έως τρεις (3) προτάσεις. Το σύνολό τους δεν  θα 
πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000,00 ευρώ ανά Δήμο. Διευκρινίζεται ότι το ποσό αυτό 
αφορά το αιτούμενο προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, ενώ ο προϋπολογισμός κάθε 
επιμέρους πρότασης δύναται να συγχρηματοδοτείται και από πόρους του Δήμου. 
3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι ως και 10 Οκτωβρίου 2016. 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. 
Κάθε πρόταση θα πρέπει να έχει συμπληρωμένο το Τεχνικό Δελτίο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
Πράσινου Ταμείου και να έχει συνημμένα κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα έγγραφα αρμοδίως 
θεωρημένα:  

 προϋπολογισμό της πρότασης 
 χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 
 εγκεκριμένη μελέτη και συνοδευτικά σχέδια 
 φωτογραφίες υφιστάμενης κατάστασης 
 απόφαση Δ.Σ. για την υποβολής της πρότασης και την έγκριση της σχετικής μελέτης 
 ιδιοκτησιακό καθεστώς και χρήσεις γης (εφόσον απαιτούνται) 
 τυχόν άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και επιπλέον 

και σχέδιο τευχών δημοπράτησης. 
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Προτάσεις που δεν περιλαμβάνουν τα κατ’ ελάχιστον αναφερόμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 
δε θα ληφθούν υπόψη. 
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
Οι υποβαλλόμενες προτάσεις εξετάζονται με άμεση αξιολόγηση με σειρά προτεραιότητας 
εισερχομένου, με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ωριμότητας, συμβατότητας των προτάσεων με το 
ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, το Πράσινο Ταμείο δύναται να ζητήσει την 
υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον Δικαιούχο. Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πράσινου Ταμείου εγκρίνονται τα προς χρηματοδότηση έργα. 
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
Οι δικαιούχοι θα πρέπει ιδίως: 
• Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση του έργου.  
• Να τηρούν τις αρχές της οικονομικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της 

διαφάνειας. 
• Να αποστέλλουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων 

Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ). 
• Να αποδέχονται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Δικαιούχου, καθώς και του ποσού της 

δημόσιας χρηματοδότησης.  
• Να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες δημοσιοποίησης, όπως προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

της παρούσης, στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ) και στην ιστοσελίδα του 
Πράσινου Ταμείου:  
http://www.prasinotameio.gr/images/Τεχνικές_προδιαγραφές_Αναμνηστικής_Πινακίδας_Έργου.p
df 

• Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών του Έργου (σε φακέλους ανά Έργο) 
τουλάχιστον 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου. 

• Να διαθέτουν, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των Έργων και για όσο χρόνο ο 
Δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του 
Έργου, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πράσινου Ταμείου και σε όλα τα αρμόδια εθνικά 
ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας. 

• Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και να διευκολύνουν 
τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση του Έργου, εφόσον 
ζητηθεί. 

6. 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. 

Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ. 
του Πράσινου Ταμείου 

 
Γεώργιος Πατρίκιος 
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Πίνακας 1: Επιλέξιμες Δράσεις  
 1 Διαμόρφωση νέων κοινόχρηστων χώρων με χρήση στοιχείων περιβαλλοντικά φιλικών και σεβασμό στην τοπική αρχιτεκτονική. 
 2 Ανάδειξη, διαχείριση και συντήρηση υφισταμένων ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου στον αστικό ιστό, μέσω αναπλάσεων, με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων. 
 3 Αποκατάσταση δημοσίων διατηρητέων κτιρίων και μνημείων. 
 4 Διαμόρφωση / ανακαίνιση εγκαταλελειμμένων κτιρίων για επανάχρηση, που ανήκουν στην ιδιοκτησία φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. 
 5 Δημιουργία, συμπλήρωση, συντήρηση, διαχείριση δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου ή / και δικτύων πράσινων παρεμβάσεων στον αστικό ιστό με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων. 
 6 Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, παιδότοπων και πλατειών. 
 7 Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κάθε είδους στο δημόσιο χώρο των πόλεων. 
 8 Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική, βιοκλιματική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή, επισκευή - συντήρηση πεζοδρομίων ή / και πεζοδρόμων και επιμέρους υποδομών τους. 
 9 Δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με πρόνοια για εμποδιζόμενα άτομα. 
10 Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων σε αξιόλογα τουριστικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά σημεία της πόλης ή του Δήμου (κεντρικές πλατείες, κτίρια κεντρικών αξόνων, παραλιακών μετώπων κ.λπ.). 
11 Αναβάθμιση ενεργειακή, αισθητική και κτιριολογική σχολικών κτιρίων και υπαίθριων χώρων αυτών. 
12 Καθαρισμός και οριοθέτηση ρεμάτων και έργα διευθέτησης ή / και ανάδειξης αυτών. 
13 Ανάδειξη και προστασία περιοχών που χρίζουν ειδικής προστασίας μέσω αναπλάσεων. 
14 Ειδικά σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ιστορικούς τόπους και οικιστικά σύνολα χαρακτηρισμένα ως μνημεία ορίζονται ως δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου:  α. Αναπλάσεις.  β. Ανάδειξη δημοσίων κτιρίων και αποκατάσταση δημοσίων διατηρητέων κτιρίων και μνημείων. 
15 Σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχές ορίζονται ως δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου οι δράσεις δημόσιου ενδιαφέροντος για την ανάδειξη και προστασία περιοχών πλησίον αρχαιολογικών χώρων, προστατευόμενων περιοχών και διατηρητέων μνημείων εντός της γεωγραφικής ενότητας του οικείου Ο.Τ.Α.. 
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Πίνακας 2: Κατάλογος Αποδεκτών 
 ΔΗΜΟΣ  FAX & e-mail 
1 ΑΜΥΝΤΑΙΟ 2386350114 &  dimarhosthk@amyntaio.gr 
2 ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2813 404021 &  info@0470.syzefxis.gov.gr 
3 ΓΟΡΤΥΝΑΣ 28940-23743 & dsvarva@otenet.gr 
4 ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2462351105 & dimosdes@otenet.gr 
5 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 2553 0 24424 & mayor@didymoteicho.gr 
6 ΘΗΒΑΙΩΝ 2262027628 & dimosthivas@thiva.gr    
7 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2631363451 & epikoinonia.mes@gmail.com 
8 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 2685022223 – 2685022322 & info@dhmosktzoumerkwn.gr 
9 ΚΟΝΙΤΣΑΣ 26550 24000 & info@konitsa.gr &  gramatia@konitsa.gr 
10 ΝΟΤΙΟ ΠΗΛΙΟ 24230 54313 & dimos.notiou.piliou@gmail.com 
11 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 22920 22413 & dhmarxos@lavrio.gr &  
12 ΛΕΡΟΥ  22470 23401  
13 ΛΕΣΒΟΥ 2251350600 &  dimos@mytilene.gr 
14 ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 2353022990 & aiginio@otenet.gr 
15 ΠΩΓΩΝΙΟΥ 26533-60103 & dimospogoniou@pogoni.gr 
16 ΣΚΙΑΘΟΥ 24270 23618 & dimos@n-skiathos.gr 
17 ΣΚΥΔΡΑΣ 2381082887  & d_skydras@skydra.gov.gr 
18 ΧΙΟΥ 2271044393 2271350859 & mayor@chios.gov.gr 
19 ΤΗΝΟΣ 2283360111, 2283360139 & dt@1516.syzefxis.gov.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
1 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
Το Πράσινο Ταμείο έχει ως κύριο σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση Χρηματοδοτικών 
Προγραμμάτων για την προώθηση έργων, δράσεων και λοιπών παρεμβάσεων προς όφελος του 
φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της εθνικής στρατηγικής για 
το περιβάλλον. 
Τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα διαρθρώνονται σε άξονες και μέτρα, καθορίζουν τους δικαιούχους 
φορείς, το ύψος της χρηματοδότησης και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προτάσεων 
χρηματοδότησης, και υπηρετούν εν γένει την ανάγκη διασφάλισης της διαφάνειας των 
χρηματοδοτήσεων και της εξυπηρέτησης των στόχων των αντίστοιχων πολιτικών. 
 
2 ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  Για την έγκριση της χρηματοδότησης των ενταγμένων έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, το 
Πράσινο Ταμείο ελέγχει τη συμβατότητα των σχετικών δαπανών με την κείμενη κοινοτική και εθνική 
νομοθεσία. Σε περίπτωση μη έγκρισης της δαπάνης ενταγμένου έργου στο Χρηματοδοτικό 
Πρόγραμμα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την ανάκληση ή τροποποίηση ή ακύρωσή της 
σχετικής αποφάσεως του Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. 
Το Πράσινο Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της προόδου υλοποίησης του έργου σε όλες τις 
φάσεις του. Με την έναρξη υλοποίησης του έργου και μέχρι την ολοκλήρωσή του, ο Δικαιούχος 
αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις όπως δεσμεύεται και στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Χρηματοδότησης. 
Με την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης του ενταγμένου έργου, ο Δικαιούχος 
υποχρεούται για την αποστολή της στο Πράσινο Ταμείο, προς ενημέρωση. 
 
3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Το Πράσινο Ταμείο σύμφωνα με το Ν.3889/2010 οφείλει να τηρεί κανόνες δημοσιότητας προς το ευρύ 
κοινό, κυρίως αναφορικά με την ενεργοποίηση και την πορεία υλοποίησης των Χρηματοδοτικών 
Προγραμμάτων του καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους. Επιπρόσθετο στόχο του προγράμματος 
δημοσιότητας αποτελεί η ευρεία διάδοση και ανάδειξη του ρόλου του Πράσινου Ταμείου, καθώς 
επίσης και των ειδικότερων στόχων που δύναται να επιτύχει μέσω της υλοποίησης των 
Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων. Μεταξύ των πιθανών μέσων προβολής και επικοινωνίας 
αναφέρονται ενδεικτικά: Δελτία τύπου, συνεντεύξεις τύπου, ενημέρωση μέσω των έντυπων και 
ηλεκτρονικών ΜΜΜ, καθώς επίσης ιδιαιτέρως και μέσω του διαδικτύου. 
Ειδικότερα, όσον αφορά στο παρόν Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού 
Ισοζυγίου 2016», οι κατά περίπτωση δικαιούχοι του Χρηματοδοτικού Προγράμματος αναλαμβάνουν 
την πληροφόρηση της κοινής γνώμης για το περιεχόμενο, την πορεία και τα αποτελέσματα από την 
υλοποίηση των έργων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος, καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος 
του. 
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Οι δικαιούχοι οφείλουν να καταγράφουν και να διατηρούν αρχείο με τα σχετικά στοιχεία 
δημοσιότητας (π.χ. έντυπα, δημοσιεύσεις, φωτογραφίες) για το έργο που υλοποιούν και να 
κοινοποιούν το αρχείο αυτό στο Πράσινο Ταμείο κατά την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών για 
την πληρωμή του έργου. 
Κατά την υλοποίηση των έργων που είναι ενταγμένα στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Λοιπές 
Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016», οι δικαιούχοι οφείλουν, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος από την έναρξη των εργασιών, να αναρτούν σε σημεία ευδιάκριτα και προσπελάσιμα 
από το ευρύ κοινό, ενημερωτικές / επεξηγηματικές πινακίδες, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
(http://www.prasinotameio.gr/images/Τεχνικές_προδιαγραφές_Αναμνηστικής_Πινακίδας_Έργου.pdf). 
Οι πινακίδες αυτές διατηρούνται και μετά την ολοκλήρωση του έργου, προς ενημέρωση του κοινού. 


