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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 204.14.1/2021 

 

Σήμερα Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 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. 

428/25-1-2021 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει 

απόφαση για το θέμα: 

Ένταξη Δήμου Θεσσαλονίκης ως προσωρινού δικαιούχου στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού 
προγράμματος «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018» που έχει 
εγκριθεί με την υ.α. 6796/20-12-2018, για τη χρηματοδότηση της απαλλοτρίωσης στο 
Κ.Χ.131, φερόμενης ιδιοκτησίας των Καμπόσου, Κούρφαλη, Κιοσέ κ.α. 
 
1. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος 

2. Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος 

3. Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος 

4. Ιωάννης Μητσόπουλος, μέλος 

5. Αικατερίνη Τούτουζα, μέλος 

6. Αναστάσιος Δράκος, μέλος  

 
Προσήλθε ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κ. Πρωτόπαπας Γεώργιος και ο Γραμματέας 
του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κ. Ευάγγελος Αθ. Γκλαβόπουλος  
 
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία. 

O Διευθυντής με την αριθμ. πρωτ. 436/25-1-2021 εισήγησή του, έθεσε υπόψιν των μελών 
τα ακόλουθα : 
Α. Με την υπ’ αριθμ. 6796/20-12-2018 Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Φ.Ε.Κ.5802/Β’/21-12-2018, ΑΔΑ:ΨΕΦΖ46Ψ844-
Ν9Σ) εγκρίθηκε το  χρηματοδοτικό πρόγραμμα με αντικείμενο «Απόκτηση ελεύθερων 
Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018» και διατέθηκε πίστωση ποσού 15.000.000,00€. Για 
την υλοποίηση του προγράμματος κατατέθηκε το ποσό αυτό από το Πράσινο Ταμείο στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σύσταση παρακαταθήκης υπέρ των δυνητικών 
δικαιούχων του προγράμματος. Για το εν λόγω πρόγραμμα εκδόθηκε η υπ΄ αρ. 1410/28-2-
2020 (Κωδικός Πρόσκλησης: Κ.Χ.2020) πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
(ΑΔΑ:ΩΖΟ946Ψ844-ΚΨΥ). Δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι Ο.Τ.Α. Α’ 
βαθμού όλης της χώρας. Οι Δήμοι μπορούν να υποβάλλουν μέχρι τρία (3) αιτήματα και το 
συνολικό ποσό, το οποίο μπορεί να δεσμευτεί για κάθε Δήμο ανέρχεται σε 1.500.000 ευρώ 
για το σύνολο των αιτημάτων αυτών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Τ. 
καθορίζονται οι προσωρινοί και οι οριστικοί δικαιούχοι. 
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Β. Με το υπ΄ αρ. 45982/7-8-2013 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπ. 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει αξιολογηθεί θετικά το αίτημα του 
Δήμου Θεσσαλονίκης για χρηματοδότηση της απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησία στο κ.χ.131. Το 
αίτημα του Δήμου είχε υποβληθεί στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 19/2013 (Α.Π. 884/1-4-2013) 
πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Απόκτηση και 
διαμόρφωση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2013» 
που είχε εκδοθεί από το Πράσινο Ταμείο. Η διαδικασία της αξιολόγησης του κοινόχρηστου 
χώρου ως προς το κριτήριο της πολεοδομικής και κοινωνικής συμβολής του και η 
δυνατότητα της μετέπειτα ένταξης του σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα προβλέπεται από τον 
οδηγό διαχείρισης του προγράμματος της απόκτησης κοινόχρηστων χώρων.  

Γ. Με την υπ΄ αρ. 3087/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
ακυρώθηκε η άρνηση της Διοίκησης να αρθεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση που 
επιβλήθηκε σε ακίνητο των αιτούντων (φερ. ιδιοκτήτες Καμπόσου, Κούρφαλη, Κιοσέ κ.α.) 
επιφάνειας 1.746,73 τ.μ. στον κ.χ.131 που είναι χαρακτηρισμένος ως  κοινόχρηστο 
«πράσινο». 

Δ. Με την υπ΄ αρ. 952/15-7-2019 (ΑΔΑ:6Α83ΩΡ5-4ΕΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δ. Θεσσαλονίκης αιτιολογείται η πολεοδομική αναγκαιότητα της διατήρησης της 
απαλλοτρίωσης του κοινόχρηστου χώρου. Με την υπ΄ αρ. 313/24-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΚΑ6ΩΡ5-
ΛΟΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αιτιολογείται η οικονομική αδυναμία του 
Δήμου για τη δέσμευση του ποσού και εγκρίνεται η υποβολή αιτήματος στο Π.Τ. της 
χρηματοδότησης απαλλοτρίωσης με τη δέσμευση ποσού 558.953,60 ευρώ. Όπως 
αναφέρεται στις προαναφερόμενες αποφάσεις το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται εκτός 
συστήματος  αντικειμενικών αξιών και η αξία αυτή προσδιορίζεται βάσει συγκριτικών 
στοιχείων της γύρω περιοχής. 

Ε. Λαμβανομένου υπόψη των προαναφερθέντων και συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι οι 
έντονες οικιστικές πιέσεις των τελευταίων ετών και η υπερσυγκέντρωση υπερτοπικών 
λειτουργιών έχουν διαμορφώσει σήμερα στην πόλη συνθήκες έλλειψης ελεύθερων 
κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου για αναψυχή, οι οποίοι είναι απαραίτητοι λόγω 
της λειτουργίας τους για: 

• την υποστήριξη των εκδηλώσεων της δημόσιας κοινωνικής ζωής 

• τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των κατοίκων και των πόλεων 

• τη διευκόλυνση της λειτουργίας της φύσης (ηλιασμός, αερισμός, απορροή) 

• την προστασία από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τα έκτακτα φαινόμενα 
Προκειμένου να μην χαθεί ο εν λόγω χώρος και να αυξηθεί το ποσοστό των ελεύθερων 

χώρων στο δήμο, προτείνεται ο καθορισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης ως «προσωρινού 
δικαιούχου» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων 
στις πόλεις 2018» που έχει εγκριθεί με την υ.α. 6796/20-12-2018, με τη δέσμευση ποσού 
έως 558.953,60 ευρώ, για να επανεπιβληθεί η απαλλοτρίωση στο κ.χ.131, φερόμενης 
ιδιοκτησίας των Καμπόσου, Κούρφαλη, Κιοσέ κ.α.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 

1. Τον καθορισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης ως «προσωρινού δικαιούχου» στο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Π.Τ. που έχει εγκριθεί με την υ.α. 6796/20-12-2018 για 
την επανεπιβολή της αρθείσας απαλλοτρίωσης φερόμενης ιδιοκτησίας Καμπόσου, 
Κούρφαλη, Κιοσέ κ.α., έκτασης περίπου 1.746,73 τ.μ.  στο κ.χ.131 που είναι 
χαρακτηρισμένο ως κοινόχρηστο «πράσινο».  

2. Τη δέσμευση πίστωσης έως του ποσού των 558.953,60 ευρώ για την επανεπιβολή της 
αρθείσας απαλλοτρίωσης.  
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3. Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου να 
προβεί σε κάθε ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 
 

 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
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