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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

                                                              

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 206.1/2021 

 

Σήμερα Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 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. 

1046/22-02-2021 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». 

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του ΔΣ 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 

Επίσης συμμετείχαν : 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. 1148/23-2-2021 εισήγησή του, έθεσε υπόψιν 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. 

2) 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 και η σύσταση παρακαταθήκης για την 
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υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση - Χωρικός 
Σχεδιασμός - Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. 

3) 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 με θέμα: “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.” όπως έχει τροποποιηθεί 
με τις υπ΄ αριθμ. 2561/24-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΟΛΔ46Ψ844-Β2Λ) και 7049/13-10-2020 
(ΑΔΑ: 6Ε0Χ46Ψ844-5ΚΔ) υπουργικές αποφάσεις και τη σύσταση παρακαταθήκης για 
την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση - Χωρικός 
Σχεδιασμός - Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. 

4) 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».  

5) 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». 

6) 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. 

7) 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. 

8) Την με αριθμ. πρωτ. 004002/23-06-2020 πρόταση του Δήμου Αριστοτέλη που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«Κατασκευή υποδομών παιδικών χαρών οικισμών Αρναίας, Παλαιοχωρίου, 
Πυργαδικιων, Ουρανούπολης, Στανού και Μεγάλης Παναγιάς Δήμου Αριστοτέλη», 
προϋπολογισμού 219.207,91€, καθώς και την υποβολή των συμπληρωματικών 
στοιχείων που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την ένταξη του έργου. 

9) Την με αριθμ. πρωτ. 009360/18-12-2020 πρόταση του Δήμου Βισαλτίας που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 4 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ», προϋπολογισμού 220.286,00 €, καθώς και την υποβολή των 
συμπληρωματικών στοιχείων που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την ένταξη 
του έργου. 

10) Την με αριθμ. πρωτ. 004199/25-06-2020 πρόταση του Δήμου Ηράκλειας Σερρών που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την δημιουργία παιδικών χαρών του 

Δήμου Ηράκλειας», προϋπολογισμού 221.145,00€, καθώς και την υποβολή των 
συμπληρωματικών στοιχείων που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την ένταξη 
του έργου. 

11) Την με αριθμ. πρωτ. 00313/19-01-2021 πρόταση του Δήμου Ιεράπετρας που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«Εργασίες ανάπλασης στους οικισμούς Κεντρί και Μύρτος του Δήμου Ιεράπετρας», 
προϋπολογισμού 550.119,25€, με την οποία υποβλήθηκαν τα προβλεπόμενα βάσει 
του οδηγού για την ένταξη του έργου. 

12) Την με αριθμ. πρωτ. 004199/25-06-2020 πρόταση του Δήμου Μακρακώμης που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«Ανακατασκευή πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών τους για τη δημιουργία 
κίνησης πεζών στην Κοινότητα Σπερχειάδος», προϋπολογισμού 384.400,00€, καθώς 
και την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων που προβλέπονται βάσει του 
οδηγού για την ένταξη του έργου. 

13) Την με αριθμ. πρωτ. 00313/19-01-2021 πρόταση του Δήμου Πέλλας που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΑΡΚΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ Ο.Τ. 52 ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ», 
προϋπολογισμού 1.153.175,75 €, καθώς και την υποβολή των συμπληρωματικών 
στοιχείων που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την 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 2019 - Α΄ Φάση 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ 
ΠΟΣΟ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

1 ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ  
Κατασκευή υποδομών παιδικών χαρών οικισμών Αρναίας, 
Παλαιοχωρίου, Πυργαδικίων, Ουρανούπολης, Στανού και 
Μεγάλης Παναγιάς Δήμου Αριστοτέλη 

174.952,80 € 

2 ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 
Ανακατασκευή πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών 
τους για τη δημιουργία κίνησης πεζών στην Κοινότητα 
Σπερχειάδος 

173.174,40 € 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2020 - Β΄ Φάση 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ 
ΠΟΣΟ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

1 ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 4 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 

176.228,80 € 

2 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

 ΣΕΡΡΩΝ 
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
δημιουργία παιδικών χαρών του Δήμου Ηράκλειας 

176.916,00 € 

3 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
Εργασίες ανάπλασης στους οικισμούς Κεντρί και 
Μύρτος του Δήμου Ιεράπετρας 

330.071,60 € 

4 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, 
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ Ο.Τ. 
52 ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 

515.610,00 € 

 

3) Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την 
υλοποίηση της Απόφασης. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 

 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
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