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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ N.Π.Δ.Δ. 

                                                                                                                        Κηφισιά, 12.07.2019 
                                                                                                                        Αρ. Πρωτ. : 3834 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: 

«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019» 

Το Πράσινο Ταμείο,  Αποφασίζει (ΔΣ 161.2/2019) την εκδήλωση πρόσκλησης για την υποβολή 
προτάσεων για την  «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2019 
- 2020» και καλεί τους δυνητικά δικαιούχους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού να υποβάλλουν αντίστοιχες 
προτάσεις στις επιλέξιμες κατηγορίες της παρούσας πρόσκλησης. 

1. Δυνητικοί δικαιούχοι 

Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι: 

Α. Οι πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. (Δήμοι) οι οποίοι εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες 
σύμφωνα με την ταξινόμηση του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»): 

α) Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων.  

Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται όλοι οι δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, 
Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών και της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της 
Περιφέρειας Αττικής, καθώς και οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων - Μενεμένης, 
Καλαμαριάς, Κορδελιού - Ευόσμου, Νεάπολης - Συκεών, Παύλου Μελά και Πυλαίας - 
Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

β) Μεγάλοι Ηπειρωτικοί Δήμοι και Δήμοι Πρωτεύουσες Νομών. 

Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται όλοι οι ηπειρωτικοί δήμοι, καθώς και οι δήμοι της 
Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, με πληθυσμό άνω των 25.000 
κατοίκων, με βάση τα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής, καθώς και οι δήμοι που αποτελούν πρωτεύουσα νομού, 
περιλαμβανομένων και των νησιωτικών νομών. 

Β. Οι Περιφέρειες της Χώρας. 

Γ. Το Υπουργείο Π.ΕΝ. και τα υπόλοιπα Υπουργεία της Ελληνικής Κυβέρνησης. 

2. Επιλέξιμα Είδη και Κατηγορίες Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών: 

Α. Από τα «Είδη Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών» (όπως περιγράφονται στο αρ.1, παρ.2 
της σχετικής ΥΑ), το Πράσινο Ταμείο θεωρεί ως επιλέξιμους του Αρχιτεκτονικούς 
Διαγωνισμούς που κατατάσσονται σωρευτικά στους:  

• Απλούς ή σύνθετους (κατηγορίες α1 & α2). 

• Διαγωνισμούς προσχεδίων (κατηγορία β2). 

• Διαγωνισμούς ενός σταδίου (κατηγορία γ1). 

• Ανοικτούς διαγωνισμούς (κατηγορία δ1). 
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Β. Από τις κατηγορίες των “αξιόλογων τεχνικών έργων” (όπως περιγράφονται στη 
σχετική ΥΑ τα έργα για την υλοποίηση των οποίων είναι υποχρεωτική η προκήρυξη 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού), το Πράσινο Ταμείο θεωρεί ως επιλέξιμες για υποβολή στην 
παρούσα πρόσκληση τις παρακάτω, οι οποίες εντάσσονται σε (2) μέτρα, ως εξής: 

Μέτρο 1. Μελέτες αστικών αναπλάσεων - διαμόρφωσης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων 

Επιλέξιμες κατηγορίες στο Μέτρο 1 είναι : 

• Διαμορφώσεις - αναπλάσεις ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων (η κατηγορία α2. της 
σχετικής Υ.Α.): Πάρκων, αλσών και εθνικών ή δημοτικών κήπων, πλατειών, οδών, 
πεζοδρόμων και παραλιακών περιοχών, περιβάλλοντος χώρου διατηρητέων μνημείων και 
αρχαιολογικών χώρων καθώς και ζωνών προστασίας της φύσης και του τοπίου. 

• Θέματα εξοπλισμού ανοιχτών κοινόχρηστων χώρων και χώρων εξυπηρετήσεων 
ειδικής σημασίας, όπως αρχαιολογικών (η κατηγορία α3. της σχετικής Υ.Α.). 

• Θέματα αποκατάστασης και επανάχρησης δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως 
διατηρητέα ή μνημεία. 

Οι παραπάνω κατηγορίες έργων εντάσσονται στις επιλέξιμες δράσεις περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου, σύμφωνα με το αρ. 77 του νόμου 4495/2018. Ως εκ τούτου, μετά την ολοκλήρωση 
του διαγωνισμού το Πράσινο Ταμείο δύναται να εντάξει κατά προτεραιότητα σε μελλοντικά 
προγράμματα περιβαλλοντικού ισοζυγίου τη χρηματοδότηση των δράσεων υλοποίησης των 
υπόψη έργων. 

Μέτρο 2. Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων 

Στον τομέα των αρχιτεκτονικών μελετών κτηριακών έργων, επιλέξιμες για τη χρηματοδότηση 
από το Πράσινο Ταμείο της Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών είναι οι κατηγορίες: 

 Πολιτιστικά κτήρια και πολιτιστικές εγκαταστάσεις (μουσεία, βιβλιοθήκες, κτίρια 
εκθέσεων, πινακοθήκες, γλυπτοθήκες, πνευματικά κέντρα κλπ). 

 Χώροι συνάθροισης κοινού (συνεδριακά κέντρα, θέατρα, κινηματογράφοι, 
αμφιθέατρα, χώροι διαλέξεων, χώροι συναυλιών κλπ). 

 Κτίρια κοινωνικών & αθλητικών υποδομών τοπικής κλίμακας. 

 Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου & δημοτικών αγορών.   

Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνεται επίσης ο περιβάλλων χώρος των κτηρίων αυτών. 

3. Οικονομικά Στοιχεία Πρόσκλησης: 

Η συνολική δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου που διατίθεται 
με την παρούσα Πρόσκληση προεκτιμάται σε 3.000.000 € για τα έτη 2019 - 2020 με κατ’ αρχή 
δέσμευση ποσού 1.000.000,00 € για το έτος 2019.  

Κάθε Πρωτοβάθμιος ΟΤΑ (Δήμος), εντός του έτους 2019, μπορεί να υποβάλλει αποκλειστικά 
μία (1) πρόταση προς χρηματοδότηση. Οι υπόλοιποι δυνητικά Δικαιούχοι (Περιφέρειες και 
Υπουργεία) εντός του έτους 2019, δύνανται να υποβάλλουν έως τρεις (3) προτάσεις για 
χρηματοδότηση ο καθένας.  

Το ανώτατο συνολικό ποσό βραβείων που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο ανέρχεται σε 
150.000,00 ευρώ. Σημειώνεται ότι τα ύψη των βραβείων υπολογίζονται βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας. Ως προς τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού το επιλέξιμο προς χρηματοδότηση 
ποσό από το Πράσινο Ταμείο ανέρχεται στα 5.000,00 ευρώ ανά διαγωνισμό. 

Το ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο προς τους δικαιούχους Δήμους 
αντιστοιχεί: 
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 για τα έργα του Μέτρου 1: στο σύνολο των διανεμόμενων βραβείων, πλέον του 
ποσού των 5.000 ευρώ για τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού.   

 για τα έργα του Μέτρου 2: στο 70% των διανεμόμενων βραβείων, πλέον του ποσού 
των 5.000 ευρώ για τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού.   

4. Τρόπος υποβολής και αξιολόγησης 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. Η οριστική 
υποβολή της γίνεται άπαξ και παίρνει αυτόματα Αριθμό Πρωτοκόλλου από το Πράσινο 
Ταμείο.  

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις εξετάζονται με άμεση αξιολόγηση, με σειρά προτεραιότητας 
εισερχομένου. Μετά τον έλεγχο των προτάσεων ως προς την πληρότητά τους, προβλέπεται 
η έκδοση απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου οριστικής ένταξης ή αποκλεισμού, αν 
δεν πληρούνται όλα τα απαιτούμενα κριτήρια. Κατά της απόφασης αυτής οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν ασκήσουν διοικητική προσφυγή του άρθρου 24 του ν. 2690/1999. 

5. Κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνεται για κάθε πρόταση ξεχωριστά (άμεση και όχι 
συγκριτική) και θα αφορά στην πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων.  

Προκειμένου το Πράσινο Ταμείο να προχωρήσει σε οριστική ένταξη των έργων με απόφαση 
του Δ.Σ. οι προτάσεις πρέπει να διαθέτουν: 

i. Απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου για τη διενέργεια αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού. 

ii. Περιληπτική και Αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού 
iii. Αναλυτικό προσδιορισμό των ποσών που αντιστοιχούν στα βραβεία του διαγωνισμού 
iv. Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο (κείμενο και σχέδιο) θεωρημένο ως προς τη χρήση του 

προτεινόμενου προς επέμβαση χώρου από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. 
v. Στοιχεία που αποδεικνύουν την κυριότητα του χώρου παρέμβασης (ΦΕΚ συντέλεσης 

απαλλοτρίωσης, τίτλοι απόσπασμα μερίδας του υποθηκοφυλακείου ή φύλλο οριστικής 
εγγραφής από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο). 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την έκδοση της απόφασης οριστικής ένταξης, το 
Πράσινο Ταμείο δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών / διευκρινιστικών 
στοιχείων.  

6. Διαδικασία καταβολής χρηματοδότησης 

Η πληρωμή των χρηματικών επάθλων των βραβείων γίνεται από το Πράσινο Ταμείο απ’ 
ευθείας στους βραβευθέντες μελετητές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη του 
διαγωνισμού και την κατανομή του βραβείου στο εσωτερικό της διαγωνιζόμενης ομάδας. Για 
την καταβολή του χρηματικού επάθλου ο δικαιούχος υποβάλλει στο Πράσινο Ταμείο πλήρη 
σειρά δικαιολογητικών όπως αυτά θα καταγράφονται στην ιστοσελίδα: 
www.prasinotameio.gr στο πεδίο Δικαιολογητικά Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων.  

Η πληρωμή των λοιπών εξόδων του διαγωνισμού προς το Δήμο θα γίνεται με την υποβολή 
στο Πράσινο Ταμείο πλήρους σειράς δικαιολογητικών όπως αυτά θα καταγράφονται στην 
ιστοσελίδα: www.prasinotameio.gr στο πεδίο Δικαιολογητικά Χρηματοδοτικών 
Προγραμμάτων. 

7. Υποχρεώσεις χρηματοδοτούμενων Φορέων 

http://www.prasinotameio.gr/
http://www.prasinotameio.gr/
http://www.prasinotameio.gr/
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Με την έναρξη της υλοποίησης του έργου και μέχρι την ολοκλήρωσή του, ο δικαιούχος Ο.Τ.Α. 
αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

 Την τήρηση εθνικής νομοθεσίας και κανόνων Ε.Ε. περιλαμβανομένων των αρχών της 
οικονομικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας. 

 Να αποστείλει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων 
Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ). 

 Να υποβάλει στο Πράσινο Ταμείο οποιαδήποτε τροποποίηση στη διαδικασία του 
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού και να ενημερώνει για την εξέλιξή του όποτε ζητείται. 

 Να πληροφορεί την κοινή γνώμη για το περιεχόμενο, την πορεία και τα 
αποτελέσματα του Διαγωνισμού. 

 Τέλος, να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες δημοσιοποίησης της συμμετοχής του 
Πράσινου Ταμείου στη χρηματοδότηση της διαδικασίας του Διαγωνισμού, όπως 
προβλέπονται στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ). 

 

 

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ 

 

Γεώργιος Πατρίκιος 
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