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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

                                                              

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 212.7/2021 

 

Σήμερα Τετάρτη 26 Μαΐου 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. 

3635/24-05-2021 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει 

απόφαση για το θέμα: 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΚΥΘΝΟΥ (Κ.Χ. 29) ΚΑΙ ΥΠΕΡ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΗΣΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2299/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του ΔΣ κ.κ.: 

1. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος 

2. Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος 

3. Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος 

4. Αικατερίνη Τούτουζα, μέλος 

5. Χρήστος Μανούρης, μέλος 

6. Αναστάσιος Δράκος, μέλος  

7. Ιωάννης Μητσόπουλος, 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 Τσεβάς 
Στυλιανός 

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε πλήρη απαρτία. 

O Διευθυντής με την αριθμ. πρωτ. 2683/25-5-2021 εισήγησή του, έθεσε υπόψιν των μελών 
τα ακόλουθα : 
Mε την υπ’ αριθμ. 2299/15.12.2011 Aπόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β’ 2835), εγκρίθηκε πιλοτικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με 
αντικείμενο «Απόκτηση και διαμόρφωση ελευθέρων χώρων στις πόλεις», για το οποίο 
εγκρίθηκε πίστωση ύψους ποσού €35.000.000,00. Mε την υπ’ αριθμ. 2482/23.12.2011 
(ΑΔΑ: 45ΨΞ46Ψ844-ΖΕΡ) όμοια απόφαση η διάθεση πίστωσης του προγράμματος αυξήθηκε 
σε ποσό € 40.000.000,00. Κατόπιν αυτού, η υπ’ αριθμ. 2299/15.12.2011 απόφαση του 
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Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. 515/24.2.2012 (ΦΕΚ Β/702/12.3.2012), 1119/12.4.2012 (ΦΕΚ Β/1377/27.4.2012), 
4490/22.11.2012 (ΦΕΚ Β’/3203), 3618/10.10.2014 (ΦΕΚ Β’/190/23.01.2015) όμοιες 
αποφάσεις ως προς τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις οριστικοποίησης των δικαιούχων 
του προγράμματος. 

Με την υπ’ αριθμ. 209.10/14.04.2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Πρασίνου Ταμείου, 
αναγνωρίσθηκε ο Δήμος Kύθνου προσωρινός δικαιούχος του χρηματοδοτικού 
προγράμματος «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στις πόλεις» που έχει 
εγκριθεί με την Υ.Α. 2299/2011 για τη χρηματοδότηση της απόκτησης του Κ.Χ. 29 με αύξηση 
του ορίου χρηματοδότησης  έως και του ποσού των 1.542.187,40 ευρώ και τροποποιήθηκε 
το Παράρτημα Ι της ΥΑ 2299/2011 στο πλαίσιο αύξησης του ορίου. 

Με το υπ’ αριθμ. 31/14.05.2021 Πρακτικό (ΘΕΜΑ 1ο) της Επιτροπής Ελέγχου και 
Αξιολόγησης προτάσεων Δήμων, η εν λόγω Επιτροπή εισηγήθηκε ομόφωνα την αποδοχή 
του αιτήματος  του Δήμου Κύθνου για την χρηματοδότηση της απόκτησης του ΚΧ 29 με 
ποσό αποζημίωσης ύψους 1.541.789,60 ευρώ. 

Μετά από την εξέταση του περιεχομένου του υποβληθέντος φακέλου, προκύπτουν τα 
ακόλουθα: 

-Mε το Π.Δ. 13.9.2017 (ΦΕΚ 227/ΑΑΠ/29.9.2017) εγκρίθηκε η τροποποίηση του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με άρση και επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης στο 
Ο.Τ.29 για την δημιουργία κοινόχρηστου χώρου πρασίνου και καθορισμό πεζοδρόμου 
μεταξύ των Ο.Τ. 29 και 34. 

-Με την υπ’ αριθμ. 48136/534/19.4.2018 Aπόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
κυρώθηκε διορθωμένη η υπ’ αριθμ. 1/2018  πράξη αναλογισμού. Από το κείμενο της εν 
λόγω πράξης προκύπτει ότι οι υποχρεώσεις του Δήμου προς την ιδιοκτησία 1 ανέρχονται σε 
5.931,49 τ.μ., και οι υποχρεώσεις των παροδίων ιδιοκτητών προς την εν λόγω ιδιοκτησία  
(1) ανέρχονται σε 1.554,01 τ.μ.. Σημειώνεται ότι στο διάγραμμα της υπ’ αρ. 1/2018 πράξης 
αναλογισμού οι υποχρεώσεις του Δήμου αναφέρονται σε 5.929, 96 τ.μ.  

-Mε την υπ’ αριθμ. 76/2020 Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αιγαίου καθορίστηκε 
οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης σε 260 €/τ.μ. Σημειώνεται επίσης ότι με την από 
23.02.2021 δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα, ο πληρεξούσιος 
δικηγόρος του Δήμου Κύνθου παραιτήθηκε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ασκηθείσα 
αναίρεση, καθώς και από το δικαίωμα που ασκήθηκε με την εν λόγω αίτηση αναίρεσης. 

-Με την υπ’ αριθμ. 115/2020 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου 
αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι της αποζημίωσης της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας 1 οι 
ακόλουθοι: α) ο Παναγιώτης Κονταράτος του Γεωργίου και της Δέσποινας κατά 1/9 εξ’ 
αδιαιρέτου β) ο Μιχαήλ Κονταράτος του Γεωργίου και της Δέσποινας κατά 1/9 εξ’ 
αδιαιρέτου γ) ο Γεώργιος Κονταράτος του Στυλιανού και της Έλεν κατά 1/18 εξ’ αδιαιρέτου 
δ) η Δέσποινα Κονταράτου του Στυλιανού και της Έλεν κατά 1/18 εξ’ αδιαιρέτου ε) η 
Αικατερίνη χήρα Ιωάννη Λαουτάρη κατά 1/12 εξ’ αδιαιρέτου στ) ο Δημήτριος Λαουτάρης 
του Ιωάννη κατά ποσοστό 1/8 εξ’ αδιαιρέτου η) η Πολυτίμη Λαουτάρη του Ιωάννη κατά 
ποσοστό 1/8 εξ’ αδιαιρέτου θ) η Μαρία Βλάχου του Ιωάννη κατά ποσοστό 1/9 εξ’ 
αδιαιρέτου ι)  η Αικατερίνη Δέδε του Ιωάννη κατά ποσοστό 1/9 εξ’ αδιαιρέτου και κ) η Όλγα 
Βλάχου του Ιωάννη κατά ποσοστό 1/9 εξ’ αδιαιρέτου.  

-Με τις υπ’ αριθμ. 1.227/26.2.2021 και 1.228/26.2 2021 πράξεις εμφάνισης και δήλωσης 
του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κων/νου Κανδαράκη οι συνδιοκτήτες της ρυμοτομούμενης 
ιδιοκτησίας 1 και αναγνωρισθέντες δικαιούχοι της αποζημίωσης παραιτήθηκαν από την 
αποζημίωση που τους οφείλεται από τους παρόδιους ιδιοκτήτες των ιδιοκτησιών με αρ. 3-
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13 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2018 πράξη αναλογισμού, ήτοι για 884,11 τ.μ. εκ του 
συνόλου των 1.554,01 τ.μ. που είναι οι υποχρεώσεις των παρόδιων ιδιοκτητών προς την 
ιδιοκτησία 1 και αντιστοιχούν στο ποσό των 229.868,60 ευρώ 
(884,11τ.μ.*260,00€/τ.μ.=229.868,60 €). Σημειώνεται δε ότι στις εν λόγω πράξεις 
εμφάνισης και δήλωσης, οι συνιδιοκτήτες της ιδιοκτησίας 1 δήλωσαν ότι επιθυμούν να 
αποζημιωθούν μόνον για 6.559,86 τ.μ. συνολικά (ήτοι για 5.929,96 τ.μ. και συνεπώς για τα 
τ.μ. που αναφέρονται στο διάγραμμα της υπ’ αρ. 1/2018 πράξης εφαρμογής ως 
υποχρεώσεις του Δήμου προς την ιδιοκτησία 1 και για 669,90 τ.μ. που αντιστοιχούν στις 
υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας 2 [φερομ. Ιδιοκτήτης ΤΑΙΠΕΔ] προς την ιδιοκτησία 1).     

-Με το υπ’ αριθμ. 20554 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων καταβλήθηκε η αποζημίωση της ιδιοκτησίας 2 (ΤΑΙΠΕΔ) προς τους ιδιοκτήτες 
της ιδιοκτησίας 1 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2018 πράξη αναλογισμού, η οποία 
ανέρχεται στο ποσό των 174.174,00 ευρώ. Επίσης, με το υπ’ αριθμ. 20553 γραμμάτιο 
σύστασης παρακαταθήκης καταβλήθηκε για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ το ποσό των 4.089,63 
ευρώ που αντιστοιχεί στο ποσό των δικαστικών εξόδων και της δικηγορικής αμοιβής που 
όφειλε να καταβάλει το ΤΑΙΠΕΔ δυνάμει των υπ’ αριθμ. 76/2020 και 115/2020 Αποφάσεων 
του Τριμελούς Εφετείου Αιγαίου και του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου αντίστοιχα. 

-Mε τα υπ’ αριθμ. 20589/6.05.2021 και 20590/6.05.2021 Γραμμάτια Σύστασης 
Παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καταβλήθηκαν για λογαριασμό 
του Δήμου Κύνθου τα δικαστικά έξοδα και η δικηγορική αμοιβή, που όφειλε να καταβάλει ο 
Δήμος  δυνάμει των υπ’ αριθμ. 76/2020 και 115/2020 Αποφάσεων του Τριμελούς Εφετείου 
Αιγαίου και του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου αντίστοιχα. 

-Με το υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/23534/313/11.3.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ βεβαιώνεται η μη ύπαρξη 
ονομαστικών τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης υπέρ των ιδιοκτητών στο Ο.Τ. 29 του 
οικισμού Λουτρών Κύθνου.  

Ως εκ τούτου η χρηματική αποζημίωση των βαρών του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 
1.541.789,60 ευρώ  

Από τα παραπάνω, συνάγεται ότι με την συντέλεση της απαλλοτρίωσης για την 
συγκεκριμένη ιδιοκτησία 1 διασφαλίζεται η δημιουργία του χαρακτηρισμένου 
κοινόχρηστου χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 29 του Δήμου Κύθνου. Πληρούνται, συνεπώς, όλοι 
οι όροι του προγράμματος για τη χρηματοδότηση του εν λόγω Δήμου σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 2299/2011 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 
Α) Να ορισθεί ο Δήμος Κύθνου οριστικός δικαιούχος του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
«Απόκτηση και διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων στις πόλεις» που έχει εγκριθεί με την υ.α. 
2299/2011, όπως ισχύει, για τη χρηματοδότηση της απόκτησης του Κοινόχρηστου Χώρου 
Πρασίνου στο Κ.Χ. 29 του οικείου Δήμου. 

Β) Να χορηγηθεί εντολή μερικής εξόφλησης της παρακαταθήκης που συστήθηκε από το 
Πράσινο Ταμείο με το υπ’ αριθμ. 654375/30.12.2011 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης 
με σύσταση νέας παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου Κύθνου, ως οριστικού δικαιούχου της 
χρηματοδότησης του Προγράμματος, ποσού ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων 
σαράντα μία χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (€1.541.789,60).  

Γ) Να χορηγηθεί εντολή εξόφλησης της ως άνω συσταθησόμενης παρακαταθήκης με 
ταυτόχρονη σύσταση νέων παρακαταθηκών υπέρ των αναγνωρισθησομένων δικαιούχων 
της αποζημίωσης ποσού ύψους 1.541.789,60€ σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις 
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και τη διαδικασία της υπ’ αριθμ. 2299/2011 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

Δ) Ο Δήμος Κύθνου οφείλει, μετά την ληφθησόμενη Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πρασίνου Ταμείου και πριν την χορήγηση των ως άνω εντολών προς το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, να προβεί στην δημοσίευση και δημοσιοποίηση με κάθε 
πρόσφορο μέσο της καταβολής της αποζημίωσης για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης του 
Κοινόχρηστου χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 29 με φορέα χρηματοδότησης το Πράσινο Ταμείο, 
προσκομίζοντας όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 

Ε) Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την 
εκτέλεση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα να χορηγηθεί στον 
Πρόεδρο εξουσιοδότηση για τη χορήγηση και υπογραφή των παραπάνω εντολών προς το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εξόφληση των παρακαταθηκών που θα 
συσταθούν υπέρ του Δήμου Κύθνου και υπέρ αναγνωρισθησόμενων δικαιούχων στους 
δικαιούχους της αποζημίωσης που έχουν ήδη αναγνωρισθεί. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 
 
 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
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