
Σελίδα 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 201.1.1/2020 

 

Σήμερα Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 16:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, μέσω 

τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που συγκροτήθηκε με 

την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785 /10664 Απόφαση: «Τροποποίηση της αριθμ. 32604/21-7-2017 

απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 366),όπως 

ισχύει» (ΦΕΚ 879/ΥΟΔΔ/23-10-2019) και την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/46181/4639 Απόφαση: 

«Τροποποίηση της 32604/21-7-2017 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 366/24-7-2017) όπως ισχύει» (ΦΕΚ 371/ΥΟΔΔ/18-5-2020), 

συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 9403/21-12-2020 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». 

Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.: 

1. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος 

2. Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος 

3. Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος 

4. Ιωάννης Μητσόπουλος, μέλος 

5. Αικατερίνη Τούτουζα, μέλος 

6. Χρήστος Μανούρης, μέλος 

7. Αναστάσιος Δράκος, μέλος  

 
Προσήλθε ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κ. Πρωτόπαπας Γεώργιος, ο Γραμματέας του Δ.Σ. του 
Πράσινου Ταμείου κ. Ευάγγελος Αθ. Γκλαβόπουλος και οι νομικοί σύμβουλοι του Πράσινου Ταμείου 
κ.κ. Καραγεώργου Βασιλική, Δέδε Ειρήνη και Μπασιαρίδου Αικατερίνη. 
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε πλήρη απαρτία. 

O Διευθυντής με την αριθμ. πρωτ. 9496/21-12-2020 εισήγησή του, έθεσε υπόψιν των μελών : 
1) 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» .  

2) Την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/212/Γ/06-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΖ5Π4653Π8-ΤΕΜ) Απόφαση του 
Υπουργού Π.ΕΝ. με θέμα «Πρώτη Αναμόρφωση Τακτικού Προϋπολογισμού του Πράσινου 
Ταμείου, οικονομικού έτους 2020»  

3) Την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/90968/2517/22-09-2020 (ΑΔΑ: 68ΜΔ4653Π8-ΜΒΖ) Απόφαση του 
Υπουργού Π.ΕΝ. με θέμα «Πρώτη Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού του Πράσινου 
Ταμείου, οικονομικού έτους 2020» με αύξηση κατά 9.500.000,00 €. 

4) 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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5) Την υπ΄αριθμ. 2561/24-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΟΛΔ46Ψ844-Β2Λ) Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 787/05-
02-2020 Υπουργικής Απόφασης “Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου 
Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 και διάθεση πίστωσης 
ποσού 28.617.961,46 € για την υλοποίησή του.” (ΑΔΑ:992Ρ46Ψ844-9ΚΙ) και η διάθεση 
πίστωσης ποσού 30.270.994,79€ για την υλοποίησή του. 

6) Την υπ΄αριθμ. 7049/13-10-2020 (ΑΔΑ: 6Ε0Χ46Ψ844-5ΚΔ) Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε η δεύτερη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
787/05-02-2020 (ΑΔΑ:992Ρ46Ψ844-9ΚΙ) Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 και η διάθεση πίστωσης ποσού 37.270.994,79€. 

7) Την υπ΄αριθμ. 8899/07-12-2020 (ΑΔΑ: ΡΕΧ646Ψ844-8Α0) ) Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε η τρίτη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
787/05-02-2020 (ΑΔΑ:992Ρ46Ψ844-9ΚΙ) Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 και η διάθεση πίστωσης ποσού 37.270.994,79€ για την υλοποίησή 
του. 

8) Την αριθμ. 1386/22-03-2019 (Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκε το 
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 
2019» και η διάθεση πίστωσης ύψους 40.514.026,06 € για την υλοποίηση του παραπάνω 
χρηματοδοτικού προγράμματος.  

9) 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.  

10) 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». 

11) Την υπ’ αριθμ. 177.1/15-04-2020 (ΑΔΑ:6ΡΤ646Ψ844-1ΔΖ) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 171.1/29-01-
2020 (ΑΔΑ: ΩΕ5Γ46Ψ844-15Α) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου 
περί κατανομής των προβλεπόμενων πιστώσεων του Πράσινου Ταμείου του έτους 2020 
συνολικού ύψους 120.000.000,00 € σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα και λειτουργικές 
δαπάνες.  

12) Την υπ’ αριθμ. 177.3/15-04-2020 (ΑΔΑ:95ΩΟ46Ψ844-538) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 171.8/29-01-
2020 (ΑΔΑ:ΩΨΛ146Ψ844-ΣΜΨ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου 
περί έγκρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος το Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 και η διάθεση πίστωσης ποσού 30.270.994,79 
€ αντί 28.617.961,46 € για την υλοποίησή του. 

13) Την υπ’ αριθ. 184.4/24-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΜΟ46Ψ844-ΠΞΨ) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου «1η Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού του 
Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2020».  

14) Την υπ’ αριθ. 192.12/30-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΛΦΣ6Ψ844-ΡΒΒ) «Τροποποίηση της Απόφασης Δ.Σ. 
177.1/2020: Κατανομή προβλεπόμενων πιστώσεων έτους 2020 του Πράσινου Ταμείου σε 
Χρηματοδοτικά Προγράμματα και λειτουργικές δαπάνες ύψους 129.500.000,00 €» 

15) Την υπ’ αριθμ. 192.13/30-09-2020 (ΑΔΑ: 600Ι46Ψ844-ΑΞΩ) απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
177.3/15-04-2020 (ΑΔΑ:95ΩΟ46Ψ844-538) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου περί έγκρισης τροποποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του 
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Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 και η διάθεση 
πίστωσης 37.270.994,79 €. 

16) Την υπ΄ αριθμ. 197.3/16-11-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΠΝ46Ψ844-ΜΙΟ) απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την οποία αποφασίστηκε η Τρίτη τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. 787/05-02-2020 (ΑΔΑ:992Ρ46Ψ844-9ΚΙ) Υπουργικής Απόφασης.  

17) 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». 

18) Την με αριθμ. 5784/01-09-2020 και κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» 
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020- Β΄ 
Πρόσκληση – Σεπτέμβριος 2020 με την οποία το Πράσινο Ταμείο καλούσε τους Δήμους της 
χώρας που δεν υπέβαλλαν πρόταση στην Α΄ Πρόσκληση καθώς και τους Συνδέσμους της 
αντίστοιχης χωρικής επικράτειας, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό 
Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, 
Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση». 

19) Το γεγονός ότι οι πόροι του Ειδικού Προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής 
χρήσης που προβλέπουν οι νόμοι 4495/2017 όπως ισχύει, 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. 

20) Το γεγονός ότι ο ν. 4495/2017 όπως ισχύει 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 

21) Την με αριθμ. πρωτ. 2018-04876 πρόταση του Δήμου Ζακύνθου που υποβλήθηκε στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΤΑΒΑΛΑΡΗ , Δ.Ε 
ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ - ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», προϋπολογισμού 550.258,30€, σχετική αλληλογραφία, το 
αρ. πρ. 21605/23-10-2020 έγγραφο του Δ. Ζακύνθου, καθώς και το από 16/12/2020 ηλ. 
μήνυμα του Δήμου με τα οποία υποβλήθηκαν όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία που 
προβλέπονται βάσει του οδηγού για την οριστική ένταξη του έργου. 

22) Την με αριθμ. πρωτ. 2020-004061 πρόταση του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας που υποβλήθηκε 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΑΝΑΠΛΑΣΗ  
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ», 
προϋπολογισμού 393.000,00€, το από 17/12/2020 ηλ. μήνυμα του Δήμου με τα οποία 
υποβλήθηκαν τα υπόλοιπα συμπληρωματικά στοιχεία που προβλέπονται βάσει του οδηγού 
για την οριστική ένταξη του έργου. 

23) Την με αριθμ. πρωτ. 004309/26-06-2020 πρόταση του Δήμου Αλοννήσου που υποβλήθηκε 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «Προμήθεια πέντε (5) 
βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά 
απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων», προϋπολογισμού 
202.803,24€, το αρ. πρ. 7086/16-12-2020 έγγραφο Δ Αλοννήσου (αρ. πρ. εισερχ. 9236/16-12-
2020) και το από 22-12-2020 έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείο του Δήμου Αλοννήσου (αρ. 
πρ. εισερχ. 9516/22-12-2020) με τα οποία υποβλήθηκαν τα στοιχεία που προβλέπονται βάσει 
του οδηγού για την οριστική ένταξη του έργου. 

24) Την με αριθμ. πρωτ. 004276/26-06-2020 πρόταση του Δήμου Αργιθέας που υποβλήθηκε στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «Προμήθεια - τοποθέτηση 

εξοπλισμού για την αναβάθμιση της πλατείας της Τ.Κ. Αργυρίου του Δήμου Αργιθέας», 
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προϋπολογισμού 162.000,00€, καθώς και το από 16-12-2020 έγγραφο ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου δήμου Αργιθέας, με τα οποία υποβλήθηκαν τα στοιχεία που προβλέπονται 
βάσει του οδηγού για την οριστική ένταξη του έργου. 

25) Την με αριθμ. πρωτ. 004311/26-06-2020 πρόταση του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «Σημειακές 

Παρεμβάσεις Ανάπλασης στους Οικισμούς Αγ. Παρασκιών και Μεταξοχωρίου - Β Φάση», 
προϋπολογισμού 216.000,00€, καθώς και το από 18-12-2020 έγγραφο ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου δήμου, με τα οποία υποβλήθηκαν τα στοιχεία που προβλέπονται βάσει του 
οδηγού για την οριστική ένταξη του έργου. 

26) Την με αριθμ. πρωτ. 004311/26-06-2020 πρόταση του Δήμου Αχαρνών που υποβλήθηκε στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», 
προϋπολογισμού 1.224.525,00€, καθώς και το από 16-12-2020 έγγραφο ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου δήμου, με τα οποία υποβλήθηκαν τα στοιχεία που προβλέπονται βάσει του 
οδηγού για την οριστική ένταξη του έργου. 

27) Την με αριθμ. πρωτ. 2020-004097 πρόταση του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ 
ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», προϋπολογισμού 254.200,00€, καθώς και το αρίθμ. 
πρωτ εισ στο ΠΤ 9234/16-12-2020 έγγραφο του Δήμου, με τα οποίο υποβλήθηκαν τα στοιχεία 
που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την οριστική ένταξη του έργου. 

28) Την με αριθμ. πρωτ. 004297/26-06-2020 πρόταση του Δήμου Κατερίνης που υποβλήθηκε στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΕΑ) ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜIΣΗ ΔΥΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ», προϋπολογισμού 283.750,00€, με την οποία 
υποβλήθηκαν τα στοιχεία που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την οριστική ένταξη του 
έργου. 

29) Την με αριθμ. πρωτ. 004207/26-06-2020 πρόταση του Δήμου Ληξουρίου που υποβλήθηκε 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού 
παιδικών χαρών Δήμου Ληξουρίου προϋπολογισμού 207.087,50 ευρώ με την δαπάνη ΦΠΑ», 
προϋπολογισμού 207.087,50€, με την οποία υποβλήθηκαν τα στοιχεία που προβλέπονται 
βάσει του οδηγού για την οριστική ένταξη του έργου. 

30) Την με αριθμ. πρωτ. 004242/26-06-2020 πρόταση του Δήμου Νέστου που υποβλήθηκε στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση 

υπόγειων συστημάτων συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων», προϋπολογισμού 
260.400,00€, καθώς και το από 17-12-2020 έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήμου, με 
τα οποία υποβλήθηκαν τα στοιχεία που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την οριστική 
ένταξη του έργου. 

31) Την με αριθμ. πρωτ. 003896/18-06-2020 πρόταση του Δήμου Ξάνθης που υποβλήθηκε στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «Ανάπτυξη- Επέκταση Συστήματος 
Υπόγειας Αποθήκευσης & Αποκομιδής Απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία του Δήμου 
Ξάνθης», προϋπολογισμού 265.133,00 €, καθώς και το από 23-11-2020 έγγραφο ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (αρ. πρ. εισερχ. 8212/23-11-2020), το αρ. πρ. 33311/04-12-2020 έγγραφο (αρ. 
πρ. εισερχ. 8875/07-12-2020) και το από 21-12-2020 έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(αρ. πρ. εισερχ. 9462/21-12-2020) Δήμου Ξάνθης, με τα οποία υποβλήθηκαν τα στοιχεία που 
προβλέπονται βάσει του οδηγού για την οριστική ένταξη του έργου. 

32) Την με αριθμ. πρωτ. 2020-004070 πρόταση του Δήμου Πηνειού που υποβλήθηκε στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ», προϋπολογισμού 379.900,00€, καθώς και τα από 
10-11-2020, 8-12-2020 και 16-12-2020 έγγραφα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δήμου, με 
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τα οποία υποβλήθηκαν τα στοιχεία που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την οριστική 
ένταξη του έργου. 

33) Την με αριθμ. πρωτ. 004211/26-06-2020 πρόταση του Δήμου Πολυγύρου που υποβλήθηκε 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «Ανάπλαση οδού 22ας Απριλίου 

1854», προϋπολογισμού 815.863,04€, καθώς και τα από 29-10-2020, 9-11-2020 και 15-12-
2020 έγγραφα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δήμου, με τα οποία υποβλήθηκαν τα στοιχεία 
που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την οριστική ένταξη του έργου. 

34) Την με αριθμ. πρωτ. 004312/26-06-2020 πρόταση του Δήμου Ρήγα Φεραίου που υποβλήθηκε 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», προϋπολογισμού 431.500,00 €, με την οποία υποβλήθηκαν τα 
στοιχεία που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την οριστική ένταξη του έργου. 

35) Την με αριθμ. πρωτ. 004283/26-06-2020 πρόταση του Δήμου Σίφνου που υποβλήθηκε στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «Προμήθεια βυθιζόμενων 
συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών με κάδους συμβατούς 
με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α.», προϋπολογισμού 202.368,00€, καθώς και το από 
14-12-2020 έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήμου Σίφνου (αρ. πρ. εισερχ. 9106/14-12-
2020) με το οποίο υποβλήθηκαν τα στοιχεία που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την 
οριστική ένταξη του έργου. 

36) Την με αριθμ. πρωτ. 008323/26-11-2020 πρόταση του Δήμου Τυρνάβου που υποβλήθηκε στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «Αναμόρφωση κεντρικής πλατείας 
Τυρνάβου», προϋπολογισμού 1.095.000,00 €, καθώς και το αρ. πρ. εισερχ. 009304/18-12-
2020 του Δήμου Τυρνάβου με το οποίο υποβλήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα 
στοιχεία που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την οριστική ένταξη του έργου. 

37) Την με αριθμ. πρωτ. 004201/25-06-2020 πρόταση του Δήμου Φαιστού που υποβλήθηκε στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση 
τεσσάρων βυθιζόμενων συστημάτων συγκέντρωσης και αποθήκευσης απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών», προϋπολογισμού 224.440,00 €, καθώς και το αρ. πρ. 15745/15-12-
2020 έγγραφο του Δήμου Φαιστού (αρ. πρ. εισερχ. 9235/16-12-2020) με το οποίο 
υποβλήθηκαν τα στοιχεία που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την οριστική ένταξη του 
έργου. 

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 
1. Την ένταξη των κάτωθι έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», σε συνέχεια 

των σχετικών 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. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2018 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ 
ΠΟΣΟ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

1 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΤΑΒΑΛΑΡΗ , Δ.Ε ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ  

 ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
330.154,98 € 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2019 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ 
ΠΟΣΟ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 
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1 
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ 

ΒΟΝΙΤΣΑΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  
ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-

ΒΟΝΙΤΣΑΣ 
235.808,00 € 

2 ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 

Προμήθεια πέντε (5) βυθιζόμενων συστημάτων 
αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα 
κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση 
Κοινόχρηστων Χώρων   
 

162.242,59 € 

3 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 
Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την 

αναβάθμιση της πλατείας της Τ.Κ. Αργυρίου του Δήμου 
Αργιθέας 

129.600,00 € 

4 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - 

 ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 
Σημειακές Παρεμβάσεις Ανάπλασης στους Οικισμούς Αγ. 

Παρασκιών και Μεταξοχωρίου - Β Φάση 
172.800,00 € 

5 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ 
ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

734.715,00 € 

6 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – 

ΑΡΑΧΩΒΑΣ- 
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ 

ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

166.653,00 € 

7 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΕΑ) ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜIΣΗ ΔΥΟ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

227.000,00 € 

8 ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου 

Ληξουρίου 
165.670,00 € 

9 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 
Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων 

συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων 
177.975,00 € 

10 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
Ανάπτυξη- Επέκταση Συστήματος Υπόγειας Αποθήκευσης 

& Αποκομιδής Απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία 
του Δήμου Ξάνθης 

212.106,40 € 

11 
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ  

 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

Τ.Κ. ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ 
176.827,20 € 
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12 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Aνάπλαση οδού 22ας Απριλίου 1854 311.645,00 € 

13 
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ 

ΦΕΡΑΙΟΥ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 203.688,00 € 

14 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 
Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης 

απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών με κάδους 
συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α.  

161.894,40 € 

15 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ  
Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων βυθιζόμενων 

συστημάτων συγκέντρωσης και αποθήκευσης 
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών 

179.552,00 € 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2019 - Β΄Φάση  

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ 
ΠΟΣΟ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

1 ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  Αναμόρφωση κεντρικής πλατείας Τυρνάβου  325.160,00 € 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 
 

 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
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