
Σελίδα 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 173.4.1/2020 

 

Σήμερα Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 16:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που συγκροτήθηκε με την υπ΄ 

αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785/10664 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/879/23-10-2019) απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις διορθώσεις σφαλμάτων αυτής (ΦΕΚ 959/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-

11-2019), στα γραφεία του Πράσινου Ταμείου (Κηφισίας 241, Κηφισιά, Ισόγειο, αίθουσα 

συσκέψεων), το οποίο συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 1246/21.2.2020  Πρόσκληση του 

Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το θέμα: 

«Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 

2019», σε συνέχεια των με αριθμ. πρωτ. 6056/28-11-2018 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018», καθώς και με  αριθμ. πρωτ. 7035/02-12-2019 και κωδικό 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» Προσκλήσεων του Πράσινου Ταμείου.» 

 
Παρόντα ήταν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.: 

1. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος 

2. Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος 

3. Χρίστος Βλαχοκώστας, μέλος 

4. Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος 

5. Αναστάσιος Δράκος, μέλος 

6. Αικατερίνη Τούτουζα, μέλος 

 

Προσήλθε ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κος Γεώργιος Πρωτόπαπας και ο 

Γραμματέας του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος  Γκλαβόπουλος  

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία. 
 
Ο Διευθυντής με τη αριθμ. πρωτ. 1352/25-02-2020 εισήγησή του, έθεσε υπόψη των μελών, 

τα ακόλουθα : 

1) 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. 
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2) 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». 

3) 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.   

4) 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». 

5) Την με αριθμ. 6056/28-11-2018 και κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018 
Πρόσκληση με την οποία το Πράσινο Ταμείο κάλεσε τους δήμους της χώρας οι 
οποίοι δεν περιλαμβάνουν οικισμούς με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων και οι 
οποίοι είχαν αποκλειστεί από την πρώτη και τη δεύτερη πρόσκληση του 
προγράμματος, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό 
Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος (που εγκρίθηκε με την 145.11/2018 
Απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου), στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π. 1) 
«Αστική Αναζωογόνηση 2018». 

6) 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». 

7) Το γεγονός ότι οι πόροι του Ειδικού Προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ή 
αυθαίρετης αλλαγής χρήσης που προβλέπουν οι νόμοι 4495/2017, 4178/2013, 
4014/2011 και 3843/2010 έχουν συγκεντρωθεί για Δράσεις Περιβαλλοντικού 
Ισοζυγίου στο Πράσινου Ταμείου και προβλέπεται να διατίθενται σε προγράμματα 
και δράσεις περιβαλλοντικής αποκατάστασης μέσω δράσεων περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου για την αντιστάθμιση των δυσμενών συνεπειών που έχουν επέλθει στο 
περιβάλλον. 

8) Το γεγονός ότι ο ν. 4495/2017 ορίζει δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου, οι οποίες 
υλοποιούνται με κύριο στόχο ιδίως την συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση 
αστικού εξοπλισμού, την αντιμετώπιση της αυθαιρεσίας και της παρανομίας στο 
οικιστικό περιβάλλον, την αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική, βιοκλιματική 
αναβάθμιση των πόλεων, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. 

9) Την με αριθμ. πρωτ. 0922/30-12-2019  πρόταση του Δήμου ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΟΔΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΑΟΥ ΓΙΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 863.500,00€, το οποίο είναι 
συμβασιοποιημένο στο ποσό των 435.364,62 €. 

10) Την με αριθμ. πρωτ. 2242/06-05-2019 πρόταση του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων ΤΚ Τσιπιανών, Αγίας Κυριακής ΔΕ Λασιωνος 
Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας», συνολικού οριστικού προϋπολογισμού 260.000,00 €. 

11) Το με αρ. πρ. 7972/31-10-2019 έγγραφο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας με 
συνημμένα (αρ. πρ. εισερχ. 6240/06-11-2019), το από 27-11-2019 ηλεκτρονικό 
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έγγραφο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας με συνημμένα (αρ. πρ. εισερχ. 6919/27-11-
2019), το με αρ. πρ. 9016/04-12-2019 έγγραφο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας με 
συνημμένα (αρ. πρ. εισερχ. 7227/06-12-2019) και το από 20-02-2020 ηλεκτρονικό 
έγγραφο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας με συνημμένα (αρ. πρ. εισερχ. 1276/24-02-
2020), με τα οποία υποβλήθηκαν τα σχετικά έγγραφα και συμπληρώθηκαν τα 
προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου.  

12) Την με αριθμ. πρωτ. 002206/06-05-2019  πρόταση του Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Βώλακα», προϋπολογισμού 224.000,00€, καθώς 
και την υποβολή των συμπληρωματικών  στοιχείων  που προβλέπονται βάσει του 
οδηγού για την οριστική ένταξη του έργου. 

13) Την με αριθμ. πρωτ. 2243/06-05-2019 πρόταση του Δήμου Κισσάμου που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«Αποκατάσταση/Επανάχρηση δημόσιου κτιρίου χαρακτηρισμένου ως διατηρητέο, 
με την επωνυμία “Οικία Ξαγοράρη” στο Δήμο Κίσσαμου», συνολικού οριστικού 
προϋπολογισμού 222.000,00 €. 

14) Το με αρ. πρ. 10557/25-10-2019 έγγραφο του Δήμου Κισσάμου με συνημμένα (αρ. 
πρ. εισερχ. 5970/29-10-2019), το από 21-11-2019 ηλεκτρονικό έγγραφο του Δήμου 
Κισσάμου με συνημμένα (αρ. πρ. εισερχ. 6745/21-11-2019), το από 11-12-2019 
ηλεκτρονικό έγγραφο του Δήμου Κισσάμου με συνημμένα (αρ. πρ. εισερχ. 7339/11-
12-2019) και το από 21-02-2020 ηλεκτρονικό έγγραφο του Δήμου Κισσάμου με 
συνημμένα (αρ. πρ. εισερχ. 1275/24-02-2020), με τα οποία υποβλήθηκαν τα σχετικά 
έγγραφα και συμπληρώθηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την 
οριστική ένταξη του έργου. 

15) Την με αριθμ. πρωτ. 007765/23-12-2019  πρόταση του Δήμου ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«Ανακατασκευή Οδών Κύπρου – Νικηταρά – Αυξεντίου – 23ης Οκτωβρίου - 
Βενιζέλου», προϋπολογισμού 2.608.500,00€, καθώς και την υποβολή των 
συμπληρωματικών στοιχείων που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την οριστική 
ένταξη του έργου. 

16) Την με αριθμ. πρωτ. 002118/30-04-2019  πρόταση του Δήμου ΜΕΤΣΟΒΟΥ που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ», προϋπολογισμού 135.075,00€, 
καθώς και την υποβολή των συμπληρωματικών  στοιχείων που προβλέπονται βάσει 
του οδηγού για την οριστική ένταξη του έργου. 

17) Την με αριθμ. πρωτ. 6029/31-10-2019 πρόταση του Δήμου Σκοπέλου που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«Προμήθεια συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων για την ασιθητική, 
λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων», συνολικού 
οριστικού προϋπολογισμού 221.721,30 €. 

18) Το με αρ. πρ. 7104/25-10-2019 έγγραφο του Δήμου Σκοπέλου (αρ. πρ. εισερχ. 
6029/31-10-2019) με το οποίο απέστειλε αίτημα για την τροποποίησης της αρχικώς 
υποβληθείσας πρότασης και την αντικατάστασή της με το έργο «Οικολογικά 
βυθιζόμενα συστήματα για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων», συνολικού 
προϋπολογισμού 221.721,24€. Το εν λόγω αίτημα συνοδεύεται από την αριθμ. 
157/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου στην οποία αναφέρεται 
ότι η τροποποίηση της πρότασης γίνεται καθώς τα οχήματα που εξυπηρετούν τους 
υπάρχοντες κοινούς τροχήλατους κάδους θα μπορούν να εξυπηρετούν ταυτόχρονα 

ΑΔΑ: 6Ζ9Ε46Ψ844-ΡΩ9



Σελίδα 4 

και τους υπόγειους κάδους του δήμου χωρίς να απαιτείται καμία μετατροπή ή 
προσθήκη εξαρτήματος, μηχανισμού ή μηχανήματος στα απορριμματοφόρα 
οχήματα.   

19) Το με αρ. πρ. 7447/11-11-2019 έγγραφο του Δήμου Σκοπέλου με συνημμένα (αρ. 
πρ. εισερχ. 6463/12-11-2019), το με αρ. πρ. 8461/18-12-2019 έγγραφο του Δήμου 
Σκοπέλου με συνημμένα (αρ. πρ. εισερχ. 7700/20-12-2019) και το από 20-02-2020 
ηλεκτρονικό έγγραφο του Δήμου Σκοπέλου με συνημμένα (αρ. πρ. εισερχ. 1234/20-
02-2020), με τα οποία υποβλήθηκαν τα σχετικά έγγραφα και συμπληρώθηκαν τα 
προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου. 

20) Το γεγονός ότι από την Υπηρεσία του Π.Τ. στο πλαίσιο της αξιολόγησης των 
υποβληθεισών προτάσεων είναι σε εξέλιξη, οι προτάσεις του κάτωθι πίνακα 
κρίθηκαν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης και προτείνονται για ένταξη και 
χρηματοδότηση με την παρούσα. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 

 

1. Ένταξη των έργων των κάτωθι πινάκων στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική 

Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», σε συνέχεια των με αριθμ. πρωτ. 6056/28-11-2018 και κωδικό 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018», καθώς και με αριθμ. πρωτ. 7035/02-12-2019 και 

κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» Προσκλήσεων του Πράσινου Ταμείου.  

2. Για την εκτέλεση των εν λόγω έργων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη όλων των 

προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων. Επίσης, για τα έργα διαμόρφωσης παιδικών χαρών, 

η πιστοποίηση καταλληλότητας λειτουργίας από την αρμόδια Επιτροπή αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για την αποπληρωμή των αντίστοιχων έργων. 

 

Προτάσεις που εντάσσονται 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ΄ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -  ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ 

 

Α/
Α 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

1 
Δήμος Αρχαίας 
Ολυμπίας  

Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων ΤΚ Τσιπιανών, 
Αγίας Κυριακής ΔΕ Λασιωνος Δήμου Αρχαίας 
Ολυμπίας 

 

142.310,28 

 

2 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ 
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Βώλακα 156.800,00 € 

3 
Δήμος Κισσάμου  

Αποκατάσταση/Επανάχρηση δημόσιου κτιρίου 
χαρακτηρισμένου ως διατηρητέο, με την 
επωνυμία “Οικία Ξαγοράρη” στο Δήμο Κίσσαμου 

155.400,00 € 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2019 

 

 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 

 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 

4 
ΔΗΜΟΣ  
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  

ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
94.552, 50 € 

5 
Δήμος Σκοπέλου  

Οικολογικά βυθιζόμενα συστήματα για την 
αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων  

154.800,00 € 

 

Α/
Α 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

1 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΑΟΥ ΓΙΑΒΑΣΗ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

383.675,42 € 

2 
ΔΗΜΟΣ    

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Ανακατασκευή Οδών Κύπρου – Νικηταρά – 
Αυξεντίου – 23ης Οκτωβρίου - Βενιζέλου 

1.012.955,00 €  
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