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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 254.1.2/2023 

 

Σήμερα Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023 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. 134/09-
1-2023 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για 
το θέμα: 
 
Εισήγηση για τη διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, για την παροχή 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Τράπεζας Οργανισμού προς το Πράσινο Ταμείο για τα έτη 
2024 και 2025, σύμφωνα με τη με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/124311/5551  ΚΥΑ (ΦΕΚ 4899 Β 31-12-
2019) 

 
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.: 
1. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος 
2. Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος 
3. Ανδρέας Παπαπετρόπουλος, μέλος 
4. Αναστασία Παυλίδου, μέλος 
5. Κωνσταντίνος Τσόγκας, μέλος 
6. Νικολέτα Μπρουζούκη, μέλος 
Προσήλθαν : Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Πράσινου Ταμείου κ. Καλλιόπη 
Φουσκοκολάκη και ο Γραμματέας του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος  Αθ. 
Γκλαβόπουλος  
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία. 
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια με την αριθμ. πρωτ. Π.Τ. 62/02-1-2023 εισήγηση της έθεσε 
υπόψη των μελών τα ακόλουθα: 
1. Τις διατάξεις του ν. 3889/2010 (Α’ 182) «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών 
παρεμβάσεων, Πράσινο ταμείο, Κύρωση Δασικών χαρτών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
2. Τις διατάξεις του  π.δ. 26/2019 «Οργανισμός Λειτουργίας Πράσινου Ταμείου» (Α’ 42), 
όπως ισχύει, 
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), 
όπως ισχύει,  
4. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 
και άλλες διατάξεις»,  
5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες”, 
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6. Την υπ’ αριθμ. 76928/13.7.2021 Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα: Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (Β΄3075) 
7. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 
(Α’204), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.1 του 
άρθρου 11 του Ν.4337/2015 (Α’129), 
8. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016  (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει 
9. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 124 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος 
και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», (Α’ 167), όπως 
προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) και ισχύει καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 99 του ίδιου νόμου. 
10. Την  υπ’ αρ.  ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/124311/5551  ΚΥΑ (ΦΕΚ 4899 Β 31-12-2019) με τίτλο: 
«Ρύθμιση διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου και του 
Παραβόλου από Φορείς Είσπραξης μέσω των υπηρεσιών της εταιρίας Διατραπεζικά 
Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)» και ειδικότερα του άρθρου 3 αυτής, σύμφωνα με το οποίο η 
επιλογή της Τράπεζας Οργανισμού πραγματοποιείται μετά από απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, δυνάμει της οποίας ορίζεται η διαδικασία επιλογής κατ’ 
εφαρμογή των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης και των 
κείμενων διατάξεων. 
11. Την με αρ. 123401/3741/27-12-2019 (ΑΔΑ: 6Σ6Ζ4653Π8-ΣΑΩ) απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς 
Υποχρέωσης» σύμφωνα με την οποία παρέχεται η έγκριση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 
100.000,00 Ευρώ για τα έτη 2024 - 2025 σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0431 του Πράσινου 
Ταμείου για την Είσπραξη Ενιαίου Προστίμου Ρύθμισης Αυθαιρέτων.  
12. Το με αρ. πρωτ. 5028/18.6.2020 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ σύμφωνα με το οποίο η 
είσπραξη ειδικού προστίμου και παραβόλου από Φορείς Είσπραξης μέσω των υπηρεσιών της 
εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) δεν εμπίπτει στις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016. 
13. Το γεγονός ότι η συναφθείσα σύμβαση με την Τράπεζα Οργανισμού (ALPHA BANK) 
κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ.  ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/124311/5551  ΚΥΑ (ΦΕΚ 4899 Β 31-12-2019) λήγει 
στις 31.12.2023 και υφίσταται ανάγκη επιλογής Τράπεζας Οργανισμού, η οποία θα παρέχει 
για την επόμενη διετία και συγκεκριμένα για τα έτη 2024 και 2025 χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες στο Πράσινο Ταμείο και ειδικότερα θα εξασφαλίσει την ένταξη του Πράσινου 
Ταμείου στην Διατραπεζική Υπηρεσία Διαχείρισης πληρωμών δικαιούχου Οργανισμού-
Υπηρεσία DIAS CREDIT TRANSFER-CREDITOR DCT-CREDITOR, που λειτουργεί η εταιρία 
«ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» (ΔΙΑΣ ΑΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω ΚΥΑ. 
14. Την ανάγκη η Τράπεζα Οργανισμού, στην οποία θα ανατεθεί η εν λόγω υπηρεσία, να 
διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία παροχής σχετικών υπηρεσιών 
Τράπεζας Οργανισμού σε αντίστοιχους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και μεγάλο 
δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, σε συνδυασμό με την ύπαρξη συστημάτων 
ηλεκτρονικής τραπεζικής, για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών που καλούνται να 
καταβάλουν μηνιαίως το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυθαιρέτων  

κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 
1. Την προσφυγή στη διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία του ν. 
4412/2016, με αντικείμενο την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Τράπεζας 
Οργανισμού προς το Πράσινο Ταμείο για εικοσιτέσερις (24) μήνες, για το διάστημα από 
1.1.2024 έως 31.12.2025, συνολικής δαπάνης εκατό χιλιάδων ευρώ #100.000,00#, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, στο πλαίσιο της με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/124311/5551 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 4899 Β 31-12-2019), και την έγκριση του σχεδίου της σχετικής διακήρυξης. 
2. Τη εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο για την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 για τη διενέργεια διαγωνισμού με 
αντικείμενο την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Τράπεζας Οργανισμού προς το 
Πράσινο Ταμείο για τα έτη 2024 και 2025. 
3. Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου να προβεί στην 
οριστικοποίηση της διακήρυξης για τυχόν ζητήματα που θα ανακύψουν και σε όλες τις 
νόμιμες ενέργειες για τη διενέργεια του διαγωνισμού.  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 
 
 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
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