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Πρόλογος  

Σε αυτόν τον Οδηγό συμπεριλαμβάνονται βασικές οδηγίες για τους δικαιούχους Δήμους των 

έργων: 

• Α.Π. 1 ΣΔΑΕΚ 

o Μέτρου 2 και 3 «Πιλοτικές Ενεργειακές Παρεμβάσεις για δράσεις 

προτεραιότητας και για την ωρίμανση δράσεων με βάση τις κατευθύνσεις των 

Σχεδίων Δράσης (ΣΔΑΕΚ)» 

• Α.Π. 2 ΣΔΚΟ 

o Μέτρου 2 και 3 «Πιλοτικές Παρεμβάσεις για δράσεις προτεραιότητας και για 

την ωρίμανση δράσεων με βάση τις κατευθύνσεις των Σχεδίων Δράσης για 

την προώθηση της κυκλικής οικονομίας (ΣΔΚΟ)» 

 

Οι οδηγίες αυτές αφορούν στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των Πιλοτικών δράσεων 

που περιλαμβάνονται και στα ΣΔΑΕΚ και τα ΣΔΚΟ και έχουν ενταχθεί στο Χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα, βάσει των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, αλλά και στη 

διαδικασία για την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης. Επίσης, περιέχονται πληροφορίες 

για πιθανές μεταβολές που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων. 

Έχει γίνει προσπάθεια συμπερίληψης όλων των απαραίτητων πληροφοριών, αλλά η 

προληπτική, απ’ ευθείας επικοινωνία με τους υπεύθυνους παρακολούθησης του έργου στο 

Πράσινο Ταμείο παραμένει πάντα μια επιλογή την οποία οι δικαιούχοι των έργων πρέπει να 

αξιοποιούν εγκαίρως, ώστε να αποφύγουν παρερμηνείες ή λάθη κατά την υλοποίηση.  

Ο οδηγός αυτός ενδέχεται να υποστεί μεταβολές. Συνίσταται οι δικαιούχοι να ενημερώνονται 

για τον τρέχοντα οδηγό στην ιστοσελίδα του προγράμματος. 
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1. Φυσικό αντικείμενο 
Τα Έργα υλοποιούνται μέσα στο εγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο αναφέρεται στην 

υποβληθείσα πρόταση και στο Τεχνικό Δελτίο κάθε Έργου (ΤΔΕ). Παρατάσεις μπορεί να 

δοθούν μονάχα σε περίπτωση που συντρέχουν σημαντικοί λόγοι και κατόπιν υποβολής 

σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος από τον υπεύθυνο του έργου, στο Πράσινο Ταμείο. Η 

χρονική παράταση εγκρίνεται από την Ομάδα Παρακολούθησης Έργου.  

Κατά τη διάρκειά του ως άνω χρονικού διαστήματος, υλοποιούνται οι Δράσεις που 

αναφέρονται μέσα στην εγκεκριμένη πρόταση ή στην εγκεκριμένη τροποποίηση αυτής και οι 

οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο ισχύον ΤΔΕ. 

2. Υποχρεώσεις Δικαιούχου  

Με την έκδοση απόφασης ένταξης της δράσης σηματοδοτείται η έναρξη της υλοποίησης 

του έργου και μέχρι την ολοκλήρωσή του, ο δικαιούχος αναλαμβάνει τις ακόλουθες 

υποχρεώσεις: 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ  

I. Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση του έργου και 

ιδίως όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις. 

II. Να τηρεί την σχετική νομοθεσία περί της υποχρέωσης καταχώρισης στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 11 παρ.5 του Ν. 

4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και της υπ΄ αριθμ. 57654/22-5-2017 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ1781Β΄). 

III. Να τηρεί τις αρχές της οικονομικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης και της διαφάνειας. 

IV. Να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του έργου που ορίζονται στο ΤΔΕ. 

V. Σε διάστημα έξι μηνών από την έκδοση απόφασης ένταξης, ο Δικαιούχος 

Δήμος και στη συνέχεια κάθε έξι (6) μήνες υποχρεούται να ενημερώνει σε το 

Πράσινο Ταμείο σχετικά με την εξέλιξη του έργου μέσω υποβολής έκθεσης 

προόδου, αλλά και όποτε άλλοτε ζητείται. Η απολογιστική έκθεση θα 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα κάτωθι: α) τις ενότητες εργασιών, β) το είδος 

των δαπανών, γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και υποβολής αιτημάτων 

εκταμίευσης, με βάση την εξέλιξη προόδου του έργου. Η καθυστέρηση 

αποστολής έκθεσης προόδου ή άλλης έγγραφης ενημέρωσης προς το 

Πράσινο Ταμείο για διάστημα άνω των εννέα (9) μηνών αποτελεί λόγο 

αυτόματης απένταξης της Δράσης από το πρόγραμμα.  

VI. Να υποβάλει για προέγκριση στο Πράσινο Ταμείο οποιαδήποτε τροποποίηση 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του ενταγμένου έργου. 

VII. Να κοινοποιεί στο Πράσινο Ταμείο -μετά την ένταξη της πρότασής του- 

Προσχέδια διακηρύξεων ή αποφάσεων ανάθεσης. Στην κοινοποίηση αυτή 

συνίσταται να παρέχεται τεκμηρίωση για την επιλογή του είδους σύμβασης που 
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συνάπτεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (ειδάλλως αυτό θα ελέγχεται κατά 

την υποβολή του αιτήματος πληρωμής). 

VIII. Σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της απόφασης ένταξης ο 

Δικαιούχος Δήμος υποχρεούται να έχει συμβασιοποιήσει τουλάχιστον ένα 

τμήμα της δράσης ανάλογα με το αντικείμενο αυτής και το υποβληθέν ΤΔΕ, 

διαφορετικά ο δικαιούχος απεντάσσεται αυτομάτως από το πρόγραμμα. 

IX. Σε διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την έκδοση της απόφασης 

ένταξης ο Δικαιούχος Δήμος υποχρεούται να έχει συμβασιοποιήσει το σύνολο 

της δράσης. Οποιοδήποτε μη συμβασιοποιημένο αντικείμενο απεντάσσεται 

αυτόματα. 

ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

I. Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο έργου με όλα τα στοιχεία που αφορούν 

στην εκτέλεση του έργου έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή του.  

II. Στον φάκελο του έργου να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά 

με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα πέντε (5) ετών από 

την ολοκλήρωσή του.  

III. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη 

μορφή πρωτοτύπων ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε 

κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 

εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

ΕΛΕΓΧΟΙ 

I. Να θέτει στη διάθεση του Πράσινου Ταμείου, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης του έργου και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για 

την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του έργου. 

II. Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από τα στελέχη του Πράσινου Ταμείου και 

να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά 

στην εκτέλεση του έργου, εφόσον ζητηθεί. 

3. Όροι δημοσιότητας 
Για όλα τα έργα που περιλαμβάνουν Δράσεις Δημοσιότητας π.χ. εκδηλώσεις, βίντεο, 

φυλλάδια ενημέρωσης κοινού κ.ά. πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι όροι δημοσιότητας. 

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση της πληροφόρησης της κοινής γνώμης για την 

ένταξη, το περιεχόμενο, την πορεία και τα αποτελέσματα από την υλοποίηση των δράσεών 

τους. 

Η τήρηση των όρων δημοσιότητας είναι υποχρεωτική. Στην ειδική περίπτωση δαπανών που 

σχετίζονται με υλικό δημοσιότητας που δεν τηρεί τους όρους, αυτές θα κρίνονται ως μη 

επιλέξιμες. Η ορθή τήρηση των όρων επιβάλλει τα ακόλουθα: 
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• Χρήση του λογοτύπου του Πράσινου Ταμείου, καθώς και αναφορά της 

χρηματοδότησης, θα συμπεριλαμβάνονται απαραιτήτως σε ανακοινώσεις, πινακίδες, 

φυλλάδια, αφίσες, ηλεκτρονικές εφαρμογές ή άλλα παραδοτέα του Έργου. 

• Ανακοίνωση της έναρξης του Έργου με σαφή αναφορά της χρηματοδότησης και 

χρήση του λογοτύπου του Πράσινου Ταμείου στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

• Όλες οι συμβάσεις θα πρέπει να αναφέρουν στο υποσέλιδό τους την χρηματοδότηση 

του Πράσινου Ταμείου και να φέρουν τον λογότυπό του. 

• Όλα τα παραδοτέα τεύχη και σχέδια θα πρέπει να φέρουν στο εξώφυλλο το κείμενο 

αναφοράς χρηματοδότησης του έργου και τον λογότυπο του Πράσινου Ταμείου. 

• Όλος ο εξοπλισμός και οι προμήθειες του έργου θα πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητη 

ανεξίτηλη σήμανση με αναφορά χρηματοδότησης του έργου και τον λογότυπο του 

Πράσινου Ταμείου. 

• Όλες οι πιλοτικές παρεμβάσεις θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλη αναμνηστική πινακίδα 

(τουλάχιστον μεγέθους Α3) με αναφορά της χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου 

και τον λογότυπό του. 

• Το κείμενο αναφοράς χρηματοδότησης θα πρέπει να περιέχει: 1) Τίτλο του έργου, 2) 

Μέτρο στο οποίο έχει ενταχθεί, 3) Προϋπολογισμό του έργου, 4) Το κείμενο 

«Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο», και 5) Όνομα δικαιούχου. 

• Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους 

παρακολούθησης του Έργου στο Πράσινο Ταμείο, τμήματα του πλήρους κειμένου της 

χρηματοδότησης μπορούν να παραλείπονται. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται ο λογότυπος του Πράσινου Ταμείου. 

• Κατεβάστε το λογότυπο του Πράσινου Ταμείου εδώ στα ελληνικά κι εδώ στα αγγλικά. 

4. Οικονομικό αντικείμενο 
Επιλέξιμες δαπάνες για τα εγκεκριμένα Έργα είναι μόνο αυτές που έχουν δηλωθεί στον 

προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί κατά την ένταξη του έργου και περιλαμβάνονται στο ΤΔΕ.  

Για να είναι το ΦΠΑ επιλέξιμη δαπάνη θα πρέπει να προσκομίζεται Βεβαίωση περί μη 

συμψηφισμού από τον Δικαιούχο Φορέα. 

Εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία Π/Υ για το σύνολο μίας πρότασης, 

μπορεί να γίνει αίτηση για το σύνολο μίας πρότασης και μετά οι εντάξεις να γίνονται 

τμηματικά ανά ενότητα εργασίας, σύμφωνα με την πορεία ωρίμανσης (π.χ. το αρχικό αίτημα 

και ΤΔΕ θα περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή ενός έργου, θα γίνει αρχικά ένταξη της μελέτης 

σύμφωνα με την προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης και όταν εγκριθεί η μελέτη και τα τεύχη 

δημοπράτησης του έργου θα γίνει η οριστική ένταξη και του έργου). 

Επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες οι οποίες τεκμηριώνονται με δημόσιες συμβάσεις. 

Το ΤΔΕ θα πρέπει να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα απαραίτητα κείμενα τεκμηρίωσης: 

https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/06/PRASINO-TAMEIO_300dpi.png
https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/06/PRASINO-TAMEIO_300dpi_en.png
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• Για τις προμήθειες/εξοπλισμό, στοιχεία τεκμηρίωσης του εύλογου του προτεινόμενου 

προϋπολογισμού. Όπως π.χ., αποτελέσματα έρευνας αγοράς, Πρακτικό Επιτροπής 

Διερεύνησης Τιμών συνοδευόμενο από Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών 

ή/και στοιχεία πραγματικού κόστους από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί, 

ή τουλάχιστον δύο μη δεσμευτικές προσφορές από ανεξάρτητους μεταξύ τους 

προμηθευτές. 

• Για τις υπηρεσίες, περιγραφή και τεκμηρίωσή του κόστους προϋπολογισμού με 

ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία: απαραίτητο προσωπικό, χρόνος απασχόλησης, 

ειδικότητες προσωπικού, απαιτούμενος ειδικός εξοπλισμός. 

• Η προεκτίμηση αμοιβής μελέτης θα συντάσσεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 

4412/2016 (Α΄ 147). (υπ’αρίθ.  ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466/16.5.2017 (Β’2519  απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, όπως ισχύει) 

• Το κόστος κατασκευής έργων  καθώς και επισκευής, ανακαίνισης, αποκατάστασης, 

βιοκλιματικών παρεμβάσεων υφιστάμενων δημόσιων ή/και δημοτικών κτιρίων, θα 

αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό των εγκεκριμένων τεχνικών μελετών, ο οποίος θα 

συντάσσεται σύμφωνα με τις προμετρήσεις εργασιών και θα τηρεί τον ισχύοντα 

Κανονισμό περιγραφικών τιμολογίων εργασιών έργων (υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 

466/4.5.2017 (Β΄ 1746 απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, όπως 

ισχύει). 

 

 

 

 

 

 

Αν τα τιμολόγια είναι ‘Επί πιστώσει’ θα πρέπει να συνοδεύονται από εξοφλητικό παραστατικό 

π.χ. καταθετήριο τράπεζας. Τιμολόγια άνω των 500€ υποχρεωτικά εξοφλούνται μέσω 

τραπέζης (Ως αξία συναλλαγής λαμβάνεται υπόψη το καθαρό ποσό της αξίας της 

συναλλαγής προ ΦΠΑ). 

Αν το τιμολόγιο έχει εξοφληθεί ‘Μετρητοίς’, θα πρέπει να υπάρχει: 

(α) σχετική αναγραφή πάνω σε αυτό και 

(β) η ένδειξη ότι εξοφλήθηκε με τη σφραγίδα του εκδότη. 

 Τα παραπάνω ισχύουν για όλα τα τιμολόγια και αποδείξεις του έργου. 

 

Τα τιμολόγια και οι αποδείξεις θα πρέπει να είναι εξοφλημένα. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι 

εφικτό, π.χ. για μεγάλες δαπάνες του έργου, θα μπορεί να γίνεται δεκτό το Χρηματικό Ένταλμα 

Πληρωμής μετά από συνεννόηση με το Πράσινο Ταμείο, Συνοδευόμενο από έγγραφη 

διαβεβαίωση ΥΔ του νόμιμου εκπροσώπου και του ΠΟΥ για την εξόφλησή του μετά τη λήψη 

Τιμολόγια 

 

Όλα τα τιμολόγια πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν τα στοιχεία των Έργων, 

δηλαδή κατ’ ελάχιστο το όνομα του Έργου, το όνομα του Μέτρου και 

‘Πράσινο Ταμείο’. Η αναφορά αυτή θα αναγράφεται από τον προμηθευτή 

της υπηρεσίας ή του προϊόντος. Σε περίπτωση μη αναφοράς, το τιμολόγιο 

θα θεωρείται μη επιλέξιμο. 
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της χρηματοδότησης. Το ΧΕΠ πρέπει να είναι δημοσιευμένο σε Διαύγεια ή/και ΚΗΜΔΗΣ (όπου 

απαιτείται) και μετά την εξόφληση του να αποστέλλεται η σχετική απόδειξη της συναλλαγής. 

Σε περίπτωση μη τήρησης της αποστολής αποδεικτικού εξόφλησης, τα ποσά θα 

αναζητούνται ως αχρεωστήτως με όλες τις συνέπειες του νόμου. 

 

Τα έργα μπορούν να πραγματοποιήσουν δαπάνες σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

• Εξωτερικοί συνεργάτες (Υπηρεσίες/Μελέτες): Σε αυτή την κατηγορία περιέχονται 

δαπάνες που προκύπτουν από υπηρεσίες τις οποίες δεν μπορεί να πραγματοποιήσει 

ο φορέας από μόνος του π.χ. Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες, Κατάρτιση Σχεδίων, 

κ.ά. Εάν στο πρόγραμμα χρηματοδοτούνται μελέτες για την ωρίμανση δράσεων, 

τυχόν δαπάνες για εξωτερικούς συνεργάτες που εκπονούν την μελέτη θα πρέπει να 

αναφέρονται εδώ. 

• Αγορά εξοπλισμού: Η αγορά εξοπλισμού θα πρέπει να σχετίζεται σαφώς με την 

υλοποίηση του έργου. 

• Υποδομές: Αφορά σε δαπάνες υποδομών απαραίτητων για την υλοποίηση δράσεων.  

• Αναλώσιμα: Τα αναλώσιμα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του έργου 

και να σχετίζονται με τις δράσεις του ή/και με τον επιλέξιμο εξοπλισμό. Δαπάνες που 

σχετίζονται με τη λειτουργία των φορέων (λειτουργικά έξοδα) δεν είναι επιλέξιμες. 

• Λοιπά έξοδα: Άλλες δαπάνες που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες όπως 

π.χ. δαπάνες δημοσιότητας που σχετίζονται με την τοποθέτηση αναμνηστικής 

πινακίδας κ.α. 

5. Μεταβολή προϋπολογισμού 
Μεταβολές στον προϋπολογισμό των έργων είναι εφικτές, τηρουμένων των ακόλουθων 

παραμέτρων. 

Εσωτερική μετακίνηση προϋπολογισμού: Για εσωτερικές μετακινήσεις μεταξύ των 

διαφορετικών κατηγοριών δαπανών του έργου, ως ανώτατο όριο, ορίζεται αθροιστικά το  5% 

του συνολικού προϋπολογισμού του ενταγμένου έργου. Σε κάθε περίπτωση για τις 

εσωτερικές μετακινήσεις θα πρέπει να υποβάλλεται τεκμηριωμένο αίτημα τροποποίησης του 

προϋπολογισμού προς του υπεύθυνους παρακολούθησης του έργου στο Πράσινο Ταμείο. 

Απόκλιση από τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό: Το κόστος συγκεκριμένων δαπανών του 

έργου ενδέχεται να παρουσιάζει μικρές αποκλίσεις αντανακλώντας τις διακυμάνσεις στην 

αγορά. Κάτι τέτοιο είναι αποδεκτό εφόσον δεν υπονομεύεται η υλοποίηση των άλλων 

δράσεων ή δαπανών. 

Έκτακτες δαπάνες (που δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό που έχει κατατεθεί με την 

πρόταση): Θα πρέπει να υποβάλλεται αίτημα τροποποίησης του προϋπολογισμού, 

συνοδευόμενο από την απαραίτητη τεκμηρίωση των αναγκών από τις οποίες απορρέει η 

δαπάνη και την ένδειξη από ποια άλλη δαπάνη του έργου θα εξοικονομηθεί το κόστος της 

δαπάνης. Οι δαπάνες αυτές θα είναι επιλέξιμες μόνο μετά την έγκριση του σχετικού 

αιτήματος τροποποίησης από το Πράσινο Ταμείο. 
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6. Δικαιολογητικά για πληρωμή – Χρηματοροές 
Τα αιτήματα πληρωμής θα πρέπει να γίνονται τους μήνες που υποδεικνύονται στο ΤΔΕ και να 

μην υπερβαίνουν τα δύο (2) ανά έτος. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τον Υπεύθυνο Παρακολούθησης, θα πρέπει να 

προσκομίζονται έντυπα αντίγραφα όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής που 

περιγράφονται στην παρακάτω λίστα. Τα αντίγραφα των τιμολογίων θα πρέπει να φέρουν 

σφραγίδα του φορέα και μονογραφή από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας. Οι 

Π.Ο.Υ. βεβαιώνουν παράλληλα τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών, καθώς 

και την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων (βλ. παρακάτω).  

Για κάθε πληρωμή στο πλαίσιο του έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο δικαιούχος 

υποβάλλει στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής Προτάσεων του Πράσινου Ταμείου τα 

κάτωθι: 

1) Διαβιβαστικό έγγραφο από τον υπεύθυνο του έργου όπου θα αναφέρονται τα 

ακόλουθα στοιχεία: τίτλος του έργου, ονομασία και φορολογικά στοιχεία δικαιούχου 

και το αιτούμενο ποσό. 

2) Έκθεση του φυσικού αντικειμένου του έργου, στην οποία θα πρέπει να περιγράφεται η 

πρόοδος των υπο-έργων/δράσεων για την υλοποίηση του έργου, όπως αυτές 

ορίζονται στο ΤΔΕ. 

3) Οικονομικός απολογισμός του έργου. 

4) Πίνακας (EXCEL) με την καταγραφή όλων των τιμολογίων του φακέλου με άθροισμα 

το αιτούμενο ποσό προς πληρωμή. 

5) Βεβαίωση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας περί μη δυνατότητας εκπόνησης 

της δράσης από την ίδια την Υπηρεσία με πλήρη και σαφή αιτιολόγηση (π.χ. λόγω 

έλλειψης ιδίων δυνάμεων κ.α.). 

6) Βεβαίωση του Π.Ο.Υ. του Δικαιούχου περί της νομιμότητας και την κανονικότητας των 

υποβληθείσων δαπανών, καθώς και για την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων. 

 

Στο πλαίσιο του 1ου λογαριασμού θα γίνει κατασταλτικός έλεγχος της διαδικασίας 

διαγωνισμού και της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τα 

στοιχεία 7-21, τα οποία και θα ελεγχθούν. 

Στοιχεία τεκμηρίωσης της Διαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης και 

υλοποίησης της υποβληθείσης πρότασης του δικαιούχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 4412/2016, ήτοι: 

7) Απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Δήμου για αποδοχή της 

χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο. 

8) Απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Δήμου ή του Φορέα Υλοποίησης 

Δικαιούχου για προσφυγή στη διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 4412/2016 και έγκριση της σχετικής διακήρυξης. 

9) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Φορέα Υλοποίησης σχετικά με την υλοποίηση 

της δράσης (αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

10) Πρωτογενές αίτημα (αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ). 

11) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος (αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ). 

12) Διακήρυξη και τυχόν περίληψη αυτής ή απόφασης απευθείας ανάθεσης (αναρτημένο 

στο ΚΗΜΔΗΣ). 

https://prasinotameio.intelliflow.gr/login
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13) Δημοσιευμένη Διακήρυξη στον τύπο ή σε μέσο που απαιτείται ανάλογα με το 

διαγωνισμό. 

14) Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και τυχόν Επιτροπής Ενστάσεων Διαγωνισμού. 

15) Βεβαίωση αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής περί μη άσκησης ένστασης 

στην αναθέτουσα αρχή κατά το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 ή σε περίπτωση 

άσκησης ένστασης προσκόμιση των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής επί των 

ενστάσεων, στα διάφορα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας 

συμπεριλαμβανομένης και της απόφασης κατακύρωσης. 

16) Βεβαίωση αρμοδίου οργάνου (π.χ. Προϊστάμενος Δ/νσης Προγραμματισμού) της 

Αναθέτουσας Αρχής περί μη άσκησης ενδίκου μέσου κατά των σχετικών αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής που απορρίπτουν τις σχετικές ενστάσεις 

17) Προσφορά (τεχνική και οικονομική) του αναδόχου συνοδευόμενη από φορολογική 

ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και ποινικό μητρώο αυτού 

18) Πρακτικά Επιτροπών Διενέργειας και τυχόν Επιτροπών Ενστάσεων Διαγωνισμού σε 

όλα τα στάδια (αξιολόγηση και κατακύρωση διαγωνισμού) 

19) Απόφαση κατακύρωσης διαγωνισμού από αρμόδιο όργανο του Δήμου με την 

επιφύλαξη του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ) 

20) Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης 

21) Σύμβαση με ανάδοχο καθώς και τυχόν τροποποιήσεις (π.χ. παράταση συμβατικού 

χρόνου) συνοδευόμενες από αίτημα αναδόχου (αναρτημένες στο ΚΗΜΔΗΣ). Σε 

περίπτωση που στην σύμβαση γίνεται αναφορά σε εγκεκριμένη τεχνική μελέτη ή άλλο 

κείμενο/τεχνική περιγραφή της Αναθέτουσας Αρχής, στο οποίο δίδεται περιγραφή και 

οδηγίες εκτέλεσης των παραδοτέων της σύμβασης, τα κείμενα αυτά θα πρέπει να 

υποβληθούν στην πλατφόρμα συμπληρωματικά της σύμβασης. 

22) Έγγραφα υποβολής παραδοτέων αναδόχου πρωτοκολλημένα από την αρμόδια 

υπηρεσία του Φορέα Υλοποίησης (1η υποβολή και τυχόν επιπλέον υποβολές κατόπιν 

παρατηρήσεων). 

23) Παραδοτέα αναδόχου (τεχνική έκθεση) σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή pdf. 

24) Σε περίπτωση έργου, προμήθειας κτλ τεκμήρια υλοποίησης των έργων δράσεων που 

πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα της χρηματοδότησης (φωτογραφίες κτλ). 

25) Πρακτικά παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης με την επιφύλαξη των 

οριζόμενων κατά περίπτωση στις διατάξεις του ν.4412/2016. 

26) Στοιχεία τήρησης των όρων δημοσιότητας για τη χρηματοδότηση της δράσης από 

πόρους του Πράσινου Ταμείου, όπως αυτοί αναφέρονται στον Οδηγό Υλοποίησης 

(ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, πινακίδες σχεδίων και των κειμένων των 

παραδοτέων, ανακοινώσεις, κ.α.), όπου θα συμπεριλαμβάνονται απαραιτήτως η 

αναφορά χρηματοδότησης, το λογότυπο και η ονομασία του Πράσινου Ταμείου). 

27) Νόμιμο εγκεκριμένο χρηματικό ένταλμα πληρωμής (Χ.Ε.Π.) με ΚΗΜΔΗΣ / ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

συνοδευόμενα από αντίγραφα τιμολογίων αναδόχου. 

28) Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας: περί εξόφλησης ή μη του τιμολογίου του 

Αναδόχου, ότι το πρωτότυπο τιμολόγιο τηρείται στην Οικονομική Υπηρεσία του 

Δήμου, περί μη χρήσης τους για διπλή χρηματοδότηση από κάθε άλλη πηγή του 

ποσού που χρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο και περί τυχόν Προληπτικού ελέγχου από 

το Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπόδειγμα 1: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ). 

29) Ασφαλιστική ενημερότητα του Δήμου σε ισχύ για είσπραξη εκκαθαρισμένων 

απαιτήσεων από Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. 
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30) Βεβαίωση με IBAN του Δήμου από το συνεργαζόμενο Τραπεζικό Ίδρυμα. Για τους 

Φορείς του Δημοσίου απαιτείται η δήλωση του Λογαριασμού που τηρούν στην 

Τράπεζα της Ελλάδας. 

 

Το Πράσινο Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης των παραδοτέων του έργου, εκτός κι 

εάν ο φορέας υλοποίησης έχει δηλώσει ρητώς ότι εμπεριέχονται διαβαθμισμένες 

πληροφορίες. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το Πράσινο Ταμείο, ο υπεύθυνος υλοποίησης του 

έργου ενημερώνεται σχετικά για τυχόν αναγκαίες διορθώσεις και το τελικά επιλέξιμο ποσό.  

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και μαζί με το αίτημα πληρωμής, εάν κάποιος Δικαιούχος 

επιθυμεί, μπορεί να στέλνει και τιμολόγιο Επιδότησης για όλο το επιλέξιμο ποσό της 

πληρωμής στα στοιχεία: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΝΠΔΔ, ΑΦΜ: 099338405, ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Δ/νση: 

Λεωφόρος Κηφισίας 241, Κηφισιά 14561 

7. Άλλα θέματα 
I. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσκομίζονται στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν 

την αρμοδιότητα του Δικαιούχου (με βάση το ισχύον ΟΕΥ και τις τροποποιήσεις του 

II. Με το αίτημα ένταξης, ανάλογα με τον προϋπολογισμό και την περιγραφή της 

δράσης θα πρέπει να τεκμηριώνεται η Διοικητική Ικανότητα, Επιχειρησιακή 

Ικανότητα και Χρηματοοικονομική Ικανότητα του φορέα υλοποίησης καθώς και 

η αρμοδιότητα του για την υλοποίηση της δράσης. 

III. Τα έργα που υλοποιούνται με περισσότερους από έναν Δήμους, θα πρέπει να 

προσκομίζουν μαζί με τις εκθέσεις οικονομικού και φυσικού αντικειμένου και την 

προγραμματική σύμβαση μεταξύ των φορέων ή οποιαδήποτε μεταβολή αυτής, 

που να περιγράφει το πλαίσιο συνεργασίας τους για την υλοποίηση του έργου. Η 

προγραμματική σύμβαση συντάσσεται με ευθύνη των φορέων. 

IV. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα υλοποίησης : Δυνητικοί δικαιούχοι που 

δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά 

καλούνται να υλοποιήσουν μελέτες και έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν 

το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 

19 της ΚΥΑ 22766/9-4-2020 (Β’ 1386), υποχρεούνται προ της υποβολής αιτήματος, 

να έχουν αναθέσει την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον φορέα, κατά τις διατάξεις 

της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/ 2016 (Α’ 147), όπως 

τροποποιημένος ισχύει. Στην αίτηση χρηματοδότησης και στο ΤΔΕ αναφέρεται 

υποχρεωτικά ο φορέας που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου/ προμήθειας/ 

μελέτης ή υπηρεσίας, άλλως το αίτημα δεν εξετάζεται. Επίσης, σε αυτές τις 

περιπτώσεις απαιτούνται οι εκατέρωθεν σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων 

συλλογικών οργάνων για την εκχώρηση καθηκόντων φορέα υλοποίησης (ανά 

περίπτωση Αποφάσεις Δ.Σ., και Προγραμματική Σύμβαση). 

V. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης του Έργου, 

εφόσον δικαιούχος και φορέας υλοποίησης διαφέρει. Στην περίπτωση που ο 
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συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού 

χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ή ο δικαιούχος πρόκειται να συμβάλλει με 

ίδιους πόρους στην υλοποίηση του προτεινόμενου έργου (π.χ. μη επιλέξιμος 

εξοπλισμός) τη διαφορά θα πρέπει να την καλύψει ο Δικαιούχος, υποβάλλοντας 

σχετική Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και αποδεικνύοντας την 

εξασφάλιση των επιπλέον χρηματικών πόρων (ίδιοι πόροι, χορηγίες κλπ). 

VI. Σε περίπτωση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την κάλυψη της Τεχνικής 

Επάρκειας του Δικαιούχου και υποβοήθηση στην υλοποίηση της δράσης ως 

φορέας Υλοποίησης (Σύνταξη διακήρυξης, διενέργεια διαγωνισμού, 

παρακολούθηση της σύμβασης). Οι εκχωρούμενες αρμοδιότητες και ευθύνες θα 

πρέπει να αναφέρονται σαφώς στην Προγραμματική Σύμβαση καθώς και το 

εξειδικευμένο προσωπικό του (άτομα, ειδικότητα, εμπειρία) αντισυμβαλλόμενου το 

οποίο θα ασχοληθεί με το αντικείμενο. Το επιλέξιμο ποσό της Προγραμματικής 

σύμβασης για υποβοήθηση στην υλοποίηση δράσης δεν μπορεί να ξεπερνάει το 

5% του ποσού της Δημόσιας Σύμβασης την οποία/οποίες θα αφορά η 

Προγραμματική σύμβαση. (Το ποσό αυτό περιορίζεται σε 10.000€ ανά έτος και σε 

30.000€ συνολικά.) Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες του Δημοσίου Λογιστικού καθώς 

και όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία ισχύουν 

εξίσου και για τους αντισυμβαλλόμενους των Προγραμματικών Συμβάσεων.   

VII. Στοιχεία τεκμηρίωσης ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου ή αρμοδιότητας του 

δυνητικού δικαιούχου στην περιοχή παρέμβασης (π.χ. προσκόμιση τίτλου κτήσης 

κυριότητας, πιστοποιητικό μεταγραφής του και πιστοποιητικό περί μη διεκδίκησης 

από το οικείο υποθηκοφυλάκειο, δήλωση από Κτηματολόγιο). 

VIII. Σε περίπτωση μη κυριότητας του δικαιούχου επί του ακινήτου/περιοχή 

παρέμβασης, απαιτείται σύμβαση παραχώρησης νομής, ή χρήσης ή κυριότητα 

του παραχωρούντος ή του εκμισθωτή (εφόσον απαιτείται) και η 

εμπράγματος/εποχική σχέση να δύναται να αποδειχθεί με δημόσιο έγγραφο (π.χ. 

βεβαίωση taxisnet). Η ως άνω σύμβαση παραχώρησης /μίσθωσης πρέπει να έχει 

διάρκεια τουλάχιστον 25 έτη από τον χρόνο οριστικής παραλαβής του έργου και 

σε κάθε περίπτωση πρέπει να τεκμηριώνεται η απόσβεση της χρηματοδότησης 

εντός της 25ετίας, ήτοι πριν τη λήξη της μίσθωσης. Σε περίπτωση που η πρόταση 

αντιβαίνει σε όρο του παραχωρητηρίου ή μισθωτηρίου ή άλλο, απαιτείται η 

έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση που η χρηματοδότηση 

συνιστά κρατική ενίσχυση πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν καταλείπεται όφελος 

στον ιδιοκτήτη της περιοχής παρέμβασης. 

IX. Σε περίπτωση κατασκευής έργου ή επισκευής/ αναβάθμισης υφιστάμενου κτηρίου: 

a. Για έργα τα οποία αφορούν σε νέα  κτίρια πρέπει να ικανοποιούνται οι 

ελάχιστες απαιτήσεις του «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» 

(ΚΕNΑΚ, ΚΥΑ Α.Π. ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.17). 

b. Η ανέγερση νέων δημόσιων ή δημοτικών κτιρίων (μόνο ως συνοδό έργο σε 

ευρύτερη πρόταση) πρέπει να αφορά σε κτίρια με Σχεδόν Μηδενική 

Κατανάλωση Ενέργειας (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 
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4122/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 

4602/2019) και θα πρέπει να κατατάσσονται τουλάχιστον στην ενεργειακή 

κατηγορία Α, σύμφωνα με την YA Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251/242/ 27.11.2018. 

c. Στις δαπάνες των έργων περιλαμβάνονται και εργασίες α. διαχείρισης των 

Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και β. 

εργασίες αρχαιολογίας. 

d. Στην περίπτωση υλοποίησης έργων την επισκευή και αναβάθμιση 

δημόσιων ή και δημοτικών κτιρίων & αύλειων χώρων, και εφόσον ο 

δικαιούχος έχει υλοποιήσει παρόμοια δράση για τα εν λόγω κτίρια εντός των 

τελευταίων 5 ετών, απαιτείται η περιγραφή των σχετικών επεμβάσεων με 

κατάλληλη συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου και με σαφή αναφορά στο 

είδος των παρεμβάσεων, στη διαφορά τους με τις νέες προτεινόμενες και 

στις νέες ανάγκες που θα καλυφθούν. 

e. Τεχνικές μελέτες, απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις. 

f. Τεχνική Περιγραφή, Σχέδια και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης έργων και 

Τεύχη Δημοπράτησης Έργων. 

g. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή υπαγωγή σε 

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), εφόσον απαιτείται. 

h. Υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (π.χ. εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο, 

θεσμοθετημένες χρήσεις γης κ.λπ.) που αποδεικνύει την εναρμόνιση του 

προτεινόμενου έργου με αυτό. 

i. Έγγραφο προεκτίμησης κόστους των αρμόδιων υπηρεσιών (ΟΚΩ) ή 

εκτίμηση της τεχνικής υπηρεσίας σε περίπτωση που απαιτούνται δαπάνες 

μετατόπισης δικτύων κοινής ωφέλειας. 

j. Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με 

αναπηρία, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

k.  Θετική γνωμοδότηση από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (σε 

περίπτωση παρέμβασης σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο). 

l. Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (σε περίπτωση 

παρέμβασης σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο). 

m. Έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού για την 

τεκμηρίωση του αιτούμενου προϋπολογισμού για τις απαιτούμενες 

δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών (εφόσον απαιτείται) ή 

Βεβαίωση για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών από πλευράς 

του δικαιούχου. 

n. Βεβαίωση / Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου εκπροσώπου του Δικαιούχου 

σχετικά με την διασφάλιση ότι τουλάχιστον το 70 % (κατά βάρος) των μη 

επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων που παράγονται 
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στο εργοτάξιο προετοιμάζεται για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και 

άλλες διαδικασίες ανάκτησης υλικών, συμπεριλαμβανομένων των 

εργασιών επίχωσης με τη χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων 

υλικών, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και το πρωτόκολλο της 

ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. 

X. Σε περίπτωση αγοράς εξοπλισμού, για την πληρωμή του εξοπλισμού είναι 

απαραίτητο: 

a. Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός στο σύνολό του πρέπει να φέρει τα 

κατάλληλα πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας και συμβατότητας με τα 

όρια ασφαλείας που επιβάλλονται από οδηγίες, κανονισμούς και το εθνικό 

πλαίσιο. 

b. Ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει Πλάνο Διαχείρισης  εγκεκριμένο από 

το αρμόδιο συλλογικό όργανο με δέσμευση πόρων (ιδίοι πόροι, παρόν 

πρόγραμμα ή άλλοι πόροι)συντήρησης και λειτουργίας του εξοπλισμού 

ανάλογα με την διάρκεια ζωής του εν λόγω εξοπλισμού. 

c. Σε περίπτωση αντικατάστασης εξοπλισμού, βεβαίωση παραλαβής του 

παλαιού εξοπλισμού από αδειοδοτημένο συλλέκτη ΑΗΗΕ. 

XI. Άδεια από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε) 

για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις, εφόσον απαιτείται. 

XII. Για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, απαιτείται έγκριση της 

σχετικής μελέτης από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

XIII. Σε περίπτωση που παράγονται έσοδα μετά την ολοκλήρωσή του έργου και 

ενδεχομένως και κατά τη διάρκεια υλοποίησής του αυτά συνυπολογίζονται στην 

χρηματοοικονομική ανάλυση που καταρτίζεται και υποβάλλεται από τον δικαιούχο 

συνοδευόμενη από σχετική τεκμηρίωση για την μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης. 

XIV. Οι προτάσεις για δράσεις που αξιοποιούν πλατφόρμες / εφαρμογές / συστήματα, 

πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να συμπεριλαμβάνουν ότι απαιτείται κατά 

περίπτωση για την επιτυχή εφαρμογή τους (IT, υπηρεσίες, εξοπλισμό, έργο), να 

έχουν διάρκεια τουλάχιστον 6 μηνών και έως 24 μηνών, ώστε να είναι 

ολοκληρωμένες και λειτουργικές, και να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα 

για περαιτέρω αξιοποίησή τους. 

XV. Σε κάθε περίπτωση Βεβαίωση/Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του 

Δικαιούχου για συμμόρφωση των προτεινόμενων δράσεων/παρεμβάσεων με την 

Απόφαση συνάφειας με αριθμ. πρωτ. 27521 ΕΞ 2020/02.10.2020 του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και τήρηση αυτών κατά την υλοποίηση της πρότασης 

XVI. Συνίσταται κατά το δυνατόν οι δικαιούχοι να μεριμνούν, ώστε όλα τα προϊόντα, 

αγαθά, υπηρεσίες και υποδομές που είναι ανοικτά ή παρέχονται στο κοινό και 

χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο να είναι προσβάσιμα σε όλους τους 

πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ. Οποιαδήποτε αίτηση για 
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τροποποίηση του έργου γίνεται με σκοπό τη διευκόλυνση προσβασιμότητας 

ΑΜΕΑ, ψηφιακή ή φυσική, η οποία δε μειώνει τον αντίκτυπό του, θα γίνεται δεκτή. 

XVII. Συνίσταται κατά το δυνατόν οι δικαιούχοι των έργων να μεριμνούν για τη χρήση 

πράσινων προμηθειών στις αγορές τους, τουλάχιστον στις κατηγορίες 

δεσμευτικής εφαρμογής (ΚΥΑ 14900/08.02.2021 ΦΕΚ Β’466), δηλαδή: 1. Χαρτί 

φωτοαντιγραφής και γραφής, 2. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οθόνες, 3. 

Εξοπλισμός απεικόνισης, 4. Εσωτερικός φωτισμός – λαμπτήρες LED, 5. 

Κλιματιστικά μηχανήματα, 6. Λιπαντικά (αναγεννημένα και βιοαποικοδομήσιμα), 7. 

Μεταφορικά μέσα, δηλαδή οχήματα και υπηρεσίες μεταφοράς, 8. Οδοφωτισμός 

και σηματοδότες κυκλοφορίας. 


