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

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 200.10/2020 

 

Σήμερα Δευτέρα 14 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. 9076/11-12-2020 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να 

συζητήσει και να λάβει απόφαση για το θέμα: 

Κατακύρωση Οικονομικού Φορέα  για τη σύμβαση με αντικείμενο την παροχή χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών Τράπεζας Οργανισμού προς το Πράσινο Ταμείο για το έτος 2021, συνολικής δαπάνης 
πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ #55.000,00#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, στο πλαίσιο της με αρ. 
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/124311/5551 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4899/Β/31-12-2019), προϋπολογισθείσας δαπάνης πενήντα 
πέντε χιλιάδες ευρώ #55.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
44.354,84€, ΦΠΑ:10.645,16€) 
 
Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.: 

1. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος 

2. Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος 

3. Χρήστος Μανούρης, μέλος 

4. 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 νόμιμη απαρτία. 
O Διευθυντής με την αριθμ. πρωτ. 8995/10-12-2020 εισήγησή του, έθεσε υπόψιν των μελών τα 
ακόλουθα : 
1. Τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ 200 Α/24-10-16 και 

ΦΕΚ206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει 

2. Τη με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/124311/5551 Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του 

Ενιαίου Ειδικού Προστίμου και του Παράβολου από Φορείς Είσπραξης μέσω των υπηρεσιών της 

εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)» (ΦΕΚ 4899 /τ Β΄/ 31-12-2019) 

3. Την υπ΄ αριθμ. 187.1/29-7-2020 (ΑΔΑ: Ψ6Ρ246Ψ844-ΜΩ1) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια Συνοπτικού 
Διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/2016, με αντικείμενο την παροχή χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών Τράπεζας Οργανισμού προς το Πράσινο Ταμείο για το έτος 2021, συνολικής δαπάνης 
πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ #55.000,00#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, στο πλαίσιο της με 
αρ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/124311/5551 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4899 Β 31-12-2019), εγκρίθηκε η σχετική διακήρυξη και 
ορίστηκαν οι Επιτροπές Διενέργειας του Διαγωνισμού και Ενστάσεων 

4. Την υπ΄ αριθμ. 190.2/16-9-2020 (ΑΔΑ: Ω6ΞΘ46Ψ844-ΞΓΔ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η επανάληψη της διενέργειας 
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συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/2016, με αντικείμενο την παροχή 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Τράπεζας Οργανισμού προς το Πράσινο Ταμείο για το έτος 2021, 
συνολικής δαπάνης πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ #55.000,00#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%, στο πλαίσιο της με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/124311/5551 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4899 Β 31-12-2019) και την 
έγκριση της σχετικής διακήρυξης με τους ίδιους όρους.  

5. Την υπ΄ αρ. 6317/2020/18-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΚΩΥ46Ψ844-ΑΕΩ και ΑΔΑΜ: 20PROC007336702) 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (του άρθρου 117 Ν.4412/16) για την παροχή υπηρεσιών 
με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής και 
πρωτοκόλλησης των προσφορών την 06/10/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. 

6. Το από 15-10-2020 (αρ. πρωτ. ΠΤ. 7118/15-10-2020) έγγραφο της Επιτροπής με το οποίο 
υπέβαλλε το  1ο πρακτικό σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών, των τεχνικών και 
οικονομικών προσφορών και την επιλογή του προσωρινού αναδόχου, προκειμένου να εγκριθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 3.1 «Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» της διακήρυξης. 

7. Την υπ΄ αρ. 194.1/21-10-2020 (ΑΔΑ: ΡΛ1246Ψ844-ΞΝΥ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό της επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικ. φορέας «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

8. Το υπ΄ αρ. 7498/29-10-2020 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής  προς τον οικ. φορέα «ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»  σχετικά με την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου 

9. Το υπ΄ αρ. 7708/5-11-2020 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής  προς τον οικ. φορέα «ΑΛΦΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το οποίο κλήθηκε να υποβάλλει τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται στο άρθρο 2 της διακήρυξης εντός της προθεσμίας δέκα (10) ημερών με 

καταληκτική ημερομηνία 4-5-2020. 

10. Το υπ΄ αρ. 157/12-11-2020 (αρ. πρ. Π.Τ. 7948/13-11-2020) αίτημα που υποβλήθηκε από την 

«ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών 

και τους λόγους αυτής, έως την Πέμπτη 26.11.2020. 

11. Την υπ΄ αρ. 197.1/16-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΞΙ46Ψ844-5ΑΞ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με την οποία δόθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής των 

δικαιολογητικών για την κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου έως την Πέμπτη 26-11-2020. 

10. Την από 16-11-2020 διαβιβαστική επιστολή του οικ.  φορέα «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συνημμένο φάκελο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης (αρ. πρ. 

εισερχομένων Π.Τ. 7973/16-11-2020).    

11. Το με αρ. πρ. 7973/25-11-2020 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής προς τον οικ.  φορέα «ΑΛΦΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σχετικά με προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 

12. Την από 26-11-2020 διαβιβαστική επιστολή και τα από 30-11-2020, 1-12-2020 και 7-12-2020 

ηλεκτρονικά μηνύματα 

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 

1. Την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού  

2. Την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

3. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της 
παρούσας και για την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 

 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
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