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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.
Διοικητικό Συμβούλιο του
Πράσινου Ταμείου
Αρ. Απόφασης 139.6/2018
Σήμερα, Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018 και ώρα 16:00΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που συγκροτήθηκε με την υπ΄
αριθμ. 32604/24.7.2017 (ΥΟΔΔ 366) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄ αριθμ.
49028/30.11.2017 (ΥΟΔΔ 654) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στα γραφεία του Πράσινου Ταμείου (Κηφισίας 241, Κηφισιά,
Ισόγειο, αίθουσα συσκέψεων), το οποίο συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.:
3413/31.07.2018 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει
απόφαση για το θέμα:
Έγκριση ανάθεσης έκδοσης πρόσκλησης, συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€, για
έργα Κατεδάφισης Τελεσίδικων Αυθαίρετων Κατασκευών στο Τμήμα Επιθεώρησης
Δόμησης και Κατεδαφίσεων του ΥΠΕΝ καθώς και έγκριση χρηματοδότησης συνολικού
προϋπολογισμού 123.863,60€ προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για την
επέκταση συμβάσεων με αντικείμενο «την εκτέλεση αμετάκλητων αποφάσεων
κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών…», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2
(Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου) του Χρηματοδοτικού Προγράμματος
««ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018.
Παρόντα ήταν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.:
1.
2.
3.
4.
5.

Γεώργιος Πατρίκιος, Πρόεδρος
Θεοχάρης Κωνσταντάτος, αντιπρόεδρος
Γεώργιος Μπάκης, μέλος
Αντωνία Κατερίνη, μέλος
Λουκάς Τριάντης, μέλος

Προσήλθε ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κος Γεώργιος Πρωτόπαπας και ο
Γραμματέας του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος Γκλαβόπουλος
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία.
Ο Διευθυντής με τη αριθμ. πρωτ. 1250/31-07-2018 εισήγησή του, έθεσε υπόψη των μελών
τα κάτωθι :
1) Την υπ' αριθμ. 130.1/20-12-2017 (ΑΔΑ: Ψ9ΣΕ46Ψ844-5Λ7) Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με το οποίο εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού
έτους 2018 του Πράσινου Ταμείου.
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2) Την υπ’ αριθμ. 52405/28-12-2017 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Έγκριση του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Πράσινου Ταμείου», (ΑΔΑ:ΩΜΨΩ4653Π8Ψ9Ξ).
3) Την υπ’ αριθμ. 133.2/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου, με την οποία αποφασίστηκε η κατανομή των προβλεπόμενων πιστώσεων του
Πράσινου Ταμείου του έτους 2018 συνολικού ύψους 98.282.000,00€ σε Χρηματοδοτικά
Προγράμματα και λειτουργικές δαπάνες.
4) Την υπ’ αριθμ. 2658/18-6-2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ‘’ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ’’ για το έτος 2018 και διάθεση πίστωσης ποσού 37.982.663,87 € για την
υλοποίησή του.
5) Το γεγονός ότι οι πόροι του προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής
χρήσης που προβλέπουν οι νόμοι 4495/2017, 4178/2013, 4014/2011 και 3843/2010 έχουν
συγκεντρωθεί υπέρ «Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» στο Πράσινο Ταμείο και προβλέπεται να
διατίθενται σε προγράμματα περιβαλλοντικής αποκατάστασης μέσω δράσεων
περιβαλλοντικού ισοζυγίου για την αντιστάθμιση των δυσμενών συνεπειών που έχουν
επέλθει στο περιβάλλον και ειδικότερα της παραγράφου 1. γ. του άρθρου 77 του νόμου
4495/17 που συμπεριλαμβάνει στις Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου την: «Την
κατεδάφιση αυθαίρετων ή και επικίνδυνων κτισμάτων».
6) Το γεγονός ότι ο ειδικότερος καθορισμός του αντικειμένου του των Α. Π. 1 και Α. Π. 2
καθώς και των επιλέξιμων προς χρηματοδότηση δράσεων, ο προσδιορισμός των
δικαιούχων, η κατά περίπτωση έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, οι
προϋποθέσεις και διαδικασίες ένταξής τους στο Πρόγραμμα, η διαδικασία και οι όροι
υποβολής των σχετικών προτάσεων στο Πράσινο Ταμείο, τα κριτήρια
αξιολόγησης/επιλογής και η διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ένταξης των προτάσεων
στο Πρόγραμμα, ο καθορισμός των ζητουμένων δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που
θα πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος υποβολής της πρότασης στο Πράσινο Ταμείο, οι
υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή
του προγράμματος θα καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πράσινου Ταμείου.
7) Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/16314/1358/20-3-2018 έγγραφο του Τμήματος
Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων / Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας / Ειδική
Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών / Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
(αριθμ. εισερχ. στο Π.Τ. 1250/29-3-2018) με το οποίο ζητείται η συνέχιση της
χρηματοδότησης από πλευράς Πράσινου Ταμείου έργων κατεδάφισης τελεσίδικων
αυθαίρετων κατασκευών σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές (δάση, δασικές,
αναδασωτέεες εκτάσεις, αιγιαλό παραλία, ρέματα και εν γένει σε προστατευόμενες
περιοχές) της Ελληνικής Επικράτειας, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό των δράσεων αυτών
στο ποσό του 1.000.000,00 €.
8) Το με αριθμ. Πρωτ. 67555/ΟΙΚ.414/2-08-2018 (αριθ. πρωτ. εισερχομένων Πράσινου
Ταμείου 3510/2-8-2018) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Γενική
Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνσης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών (Β), με το οποίο
ζητείται, λαμβάνοντας υπόψη την από 1-8-2018 ψηφισθείσα τροπολογία του Υ.Π.ΕΝ.
σχετικά με «Επείγουσες ρυθμίσεις για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών σε δάση,
δασικές και αναδασωτέες περιοχές της Αττικής», επέκταση δύο υφιστάμενων συμβάσεων
ήτοι :
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α) η από 29-9-2017 σύμβαση της αρ.1/2017 διακήρυξης για το τμήμα 1 : «ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΔΑΣΗ,ΔΑΣΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ» με οικονομικό αντικείμενο 133.647,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Β) η από 29-9-2017 σύμβαση της αρ.1/2017 διακήρυξης για το τμήμα 2 : «ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΔΑΣΗ,ΔΑΣΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ,ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ &
ΚΡΩΠΙΑΣ» με οικονομικό αντικείμενο 114.080,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
που έχουν συναφθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής με χρηματοδότηση από το
Πράσινο Ταμείο και ισχύ μέχρι 28-12-2018, μέχρι 50% επιπλέον του οικονομικού
αντικειμένου της κάθε σύμβασης, καθόσον έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο τμήμα του
φυσικού αντικειμένου τους μέχρι την ολοκλήρωσή τους και την επέκτασή τους με
κατεδαφίσεις αυθαιρέτων σε αναδασωτέες εκτάσεις που καταστράφηκαν στο παρελθόν
από πυρκαγιά, αλλά και αυθαιρέτων σε εθνικούς δρυμούς.

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν
1. Την έγκριση ανάθεσης έκδοσης πρόσκλησης, συνολικού προϋπολογισμού
1.000.000,00€ για έργα Κατεδάφισης Τελεσίδικων Αυθαίρετων Κατασκευών στο
Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων / Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου
Ελλάδας / Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών / Υπουργείο
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Λοιπές Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ««ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018.
Ως επιλέξιμες προς ένταξη δράσεις ορίζονται τα έργα κατεδάφισης τελεσίδικων
αυθαίρετων κατασκευών σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές (δάση, δασικές,
αναδασωτέες εκτάσεις, αιγιαλό παραλία, ρέματα και εν γένει σε προστατευόμενες
περιοχές) της Ελληνικής Επικράτειας.
Δικαιούχοι για τον συγκεκριμένο Άξονα ορίζονται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της
χώρας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων του ΥΠΕΝ είναι υπεύθυνο για την
έκδοση σχετικής πρόσκλησης για την έναρξη υλοποίησης του άξονα, για την αξιολόγηση
των σχετικών αιτημάτων που θα υποβληθούν, για την επιλογή των αιτημάτων που θα
προταθούν προς ένταξη και χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.
Η πρόσκληση θα προσδιορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης και τα βήματα της διαδικασίας
και θα καλεί τους δικαιούχους να υποβάλλουν σχετικά αιτήματα προς χρηματοδότηση.
Τα αιτήματα θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου.
2. Την έγκριση χρηματοδότησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το ποσό των
123.863,60€, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Λοιπές Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ««ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, ως εξής:
α. με το ποσόν των 66.823,60€ για την επέκταση μέχρι 50% της από 29.09.2017
σύμβασης με αντικείμενο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»,
β. με το ποσό των 57.040,00€ για την επέκταση μέχρι 50% της από 29.09.2017
σύμβασης με αντικείμενο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΡΩΠΙΑΣ»,
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Κατ’ εφαρμογή της από 01.08.2018 ψηφισθείσας τροπολογίας του ΥΠΕΝ σχετικά με
«Επείγουσες ρυθμίσεις για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές
εκτάσεις».
Οι πληρωμές των έργων αυτών μπορεί να γίνονται από το Πράσινο Ταμείο απευθείας στους
αναδόχους που αναλαμβάνουν την εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
κατ’ ανάθεση των δικαιούχων φορέων.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ
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