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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 230.4.1/2022 

 

Σήμερα Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 16:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, μέσω 
τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70329/4512/22.07.2021 Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Ο.Δ.Δ. 579) «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου»  για τον ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. του 
Πράσινου Ταμείου όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄ αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74815/4816/5.8.2021 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 662) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70329/4512/22-07-2021 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 579), συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 111/07-
1-2022 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» 

 
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.: 
1. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος 
2. Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος 
3. Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος 
4. Ανδρέας Παπαπετρόπουλος, μέλος 
5. Κωνσταντίνος Τσόγκας, μέλος 
6. Αναστασία Παυλίδου, μέλος 

Προσήλθαν : ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κ. Γεώργιος Πρωτόπαπας, ο Γραμματέας 
του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος  Αθ. Γκλαβόπουλος, οι νομικοί σύμβουλοι του 
Πράσινου Ταμείου κ.κ. : Ζαβού Αλεξάνδρα, Μαγκλάρα Αρετή και Μπασιαρίδου Αικατερίνη 

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία. 
Ο Διευθυντής με την αριθμ. πρωτ. 167/11-1-2022 εισήγησή του έθεσε υπόψη 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 υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 
1: «Αστική Αναζωογόνηση - Χωρικός Σχεδιασμός - Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί» του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος. 
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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. 5784/01-09-2020 και κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2020 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «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». 
5) Την υπ' αριθμ. 753/09-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΘΞ46Ψ844-ΒΡΤ) Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα : « Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του 
Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021 και διάθεση 
πίστωσης ποσού 23.160.274,71€ για την υλοποίησή του» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' 
αριθμ. : 3229/07-05-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΒΥ46Ψ844-ΝΤ3), 3848/31-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΔΥΨ46Ψ844-
Δ11), 6017/06-09-2021 (ΑΔΑ: 67ΜΛ46Ψ844-12Π) και υπ' αριθμ. 8190/17-11-2021 (ΑΔΑ 
ΩΑ0Σ46Ψ844-Ο3Β) αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
6) Την με ΑΠ : ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/124750/3519/28-12-2020 (ΑΔΑ : ΩΝΧ34653Π8-ΓΑΡ) 
Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Έγκριση του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Πράσινου Ταμείου» όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπ' αριθμ. ΑΠ : ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/43783/832/06-05-2021 (ΑΔΑ : 6ΗΩΗ4653Π8-ΖΙ2) και 
ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/80101/1677/30-08-2021 (ΑΔΑ : ΩΣΖ24653Π8-ΗΦ4) αποφάσεις του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
7) Την υπ' αριθμ. 138.15/2018 απόφαση του Δ.Σ., με την οποία αποφασίστηκε η 
δεύτερη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 2897/29-06-2018 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018» και κλήθηκαν οι Δήμοι της χώρας, που έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με 
πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, βάσει της τελευταίας απογραφής του μόνιμου ή του 
πραγματικού - de facto πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ 698/Β/2014 ή ΦΕΚ 699/Β/2014), να 
υποβάλλουν τις προτάσεις τους για το έτος 2018, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», Άξονας 
Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018», καθώς και την 148.4.2/2018 (ΑΔΑ: 
6ΝΤ246Ψ844-ΒΤ2) Απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ. Ειδικότερα αναφορικά με την αριθμ. 2897/29-
06-2018 και με κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018 Πρόσκληση, ορίζεται με την 
παρούσα Απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην 8899/7-12-2020 σχετική 
Υπουργική Απόφαση, ότι ακολουθείται η διαδικασία ένταξης και χρηματοδοτήσεων που 
προβλέπεται στην σχετική Υπουργική Απόφαση για τον άξονα Α.Π. 1. 
8) Την υπ΄ αριθμ. 204.1/ 27-1-2021 (ΑΔΑ: 9ΞΥΕ46Ψ844-Β4Θ) απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με θέμα : «Κατανομή προβλεπόμενων εξόδων 
προϋπολογισμού  έτους 2021 του Πράσινου Ταμείου σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα και 
λειτουργικές δαπάνες», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. : 209.1/ 14-4-2021 (ΑΔΑ: 
9Π6Π46Ψ844-261), 211.1/12-5-2021 (ΑΔΑ: ΩΔΛΗ46Ψ844-ΤΧ5) και 220.1/02-09-2021 (ΑΔΑ: 
67ΦΕ46Ψ844-Δ5Π) αποφάσεις του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 
9) Τις με αρ. πρωτ. : 778/09-02-2021 (ΑΔΑ.: ΡΣ5Φ46Ψ844-8Ω9), 3947/02-06-2021 (ΑΔΑ.: 
9ΕΔ146Ψ844-2ΒΥ) και 6029/06-09-2021 (ΑΔΑ.: ΩΓ146Ψ844-Α98) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου 
«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021. 
10) Την υπ’ αριθμ. 216.4.2/7-7-2021 (ΑΔΑ : 67ΞΕ46Ψ844-0ΥΡ) απόφαση Δ.Σ. του 
Πράσινου Ταμείου, με την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας δικαιολογητικών πληρωμής των 
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δαπανών έργων : α) Αστικής Αναζωογόνησης β) απομάκρυνσης αποβλήτων-κατεδάφισης 
αυθαιρέτων, του Χ.Π. Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 
11) Την με αριθμ. 4410/22-06-2021 και κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2021 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021, με την οποία το 
Πράσινο Ταμείο καλούσε τους Δήμους της χώρας που έχουν πληθυσμό άνω των 20.000 
κατοίκων, καθώς και τους Συνδέσμους της αντίστοιχης χωρικής επικράτειας, να υποβάλλουν 
τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», για τα έτη 2021-2022, στον Άξονα Προτεραιότητας 
2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ». 
12) 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. 
13) 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 και λαμβάνοντας υπόψη 
τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν 4475/2017 όπως ισχύουν.  
14) Την με αριθμ. Πρωτ. 2021-001304 πρόταση του Δήμου Ορχομενού που υποβλήθηκε 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Διαμόρφωση κεντρικής 
πλατείας Ακραιφνίου», προϋπολογισμού 461.008,52 €, καθώς και την υποβολή των 
συμπληρωματικών στοιχείων  που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την ένταξη του έργου. 
15) Την με αριθμ. Πρωτ. 2021-008924 πρόταση του Δήμου Αργοστολίου που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Ανάπλαση 
κοινόχρηστων χώρων οικισμών Λακήθρας και Αγίας Ειρήνης Δήμου Αργοστολίου», 
προϋπολογισμού 544.658,44 €, καθώς και την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων  
που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την ένταξη του έργου. 
16) Την με αριθμ. Πρωτ. 04839/08-10-2018 πρόταση του Δήμου Ναυπλιέων που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Ανάπλαση 
πάρκου Κολοκοτρώνη», το αρ. πρ. 18771/11-11-2021 έγγραφο του Δήμου Ναυπλιέων με το 
οποίο εστάλησαν, κατόπιν των σχετικών απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, μεταξύ άλλων η 
εγκεκριμένη μελέτη του έργου και η τροποποίηση της εν θέματι πρότασης σε «Αναβάθμιση 
και αποκατάσταση πάρκου Κολοκοτρώνη», καθώς και το από 21-12-2021 έγγραφο 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρ. εισερχ. 9477/21-12-2021) και την υποβολή των 
συμπληρωματικών στοιχείων που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την ένταξη του έργου. 
17) Την με αριθμ. πρωτ. 005610/5-8-2021 πρόταση του Δήμου Κερατσινίου-
Δραπετσώνας που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με 
τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Κώστα Βάρναλη», προϋπολογισμού 1.315.000,00€, 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 έργων του πίνακα 1 και 2: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2020 στον Άξονα 
Προτεραιότητας 1: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020- Β΄ Πρόσκληση – Σεπτέμβριος 2020 και 
Πρόσκληση 2897/29-06-2018 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018» σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο (7) σχετικό. 
2. Την ένταξη των έργων του πίνακα 3 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ι. 2021 στον Άξονα 
Προτεραιότητας 2 : «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 
του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021. 
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 
 
 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2018 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ 

1 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 
Αναβάθμιση και αποκατάσταση του 
πάρκου Κολοκοτρώνη 

297.600,01 € 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2020 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ 

1 ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 
Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας 
Ακραιφνίου 

169.350,40 € 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – Α΄ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ 
ΠΟΣΟ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

1 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμών 
Λακήθρας και Αγίας Ειρήνης Δήμου 
Αργοστολίου 

317.495,00 € 

2 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

Ανάπλαση πλατείας Κώστα Βάρναλη 720.748,00 € 

ΑΔΑ: 6ΛΘΕ46Ψ844-0ΒΡ
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