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Διοικητικό Συμβούλιο του
Πράσινου Ταμείου
Αρ. Απόφασης 148.4.2/2018
Σήμερα, Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 16:00, συνήλθε σε έκτακτη
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.:
6697/18.12.2018 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να
λάβει απόφαση για το θέμα:
«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΧΠ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»
ΈΤΟΥΣ-2018» / ΑΞΟΝΑΣ 1: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018», ΠΡΟΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ,
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.»
Παρόντα ήταν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.:
1.
2.
3.
4.
5.

Γεώργιος Πατρίκιος, Πρόεδρος
Θεοχάρης Κωνσταντάτος, αντιπρόεδρος
Δημήτριος Μπίρμπας, μέλος
Λουκάς Τριάντης, μέλος
Αντωνία Κατερίνη, 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. 6785/19-12-2018 εισήγησή του, έθεσε υπόψη των
μελών τα ακόλουθα :
1.

Οι πόροι του Ειδικού Προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης
αλλαγής χρήσης που προβλέπουν οι νόμοι 4495/2017, 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
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ισοζυγίου για την αντιστάθμιση των δυσμενών συνεπειών που έχουν επέλθει
στο περιβάλλον.
2.

Ο ν. 4495/2017 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.

3.

Με την αριθμ. 2658/18-06-2018 Απόφαση του Yπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και η διάθεση πίστωσης ύψους
37.982.663,87 ευρώ για την υλοποίηση του παραπάνω χρηματοδοτικού
προγράμματος για το έτος 2018.

4.

Με την αριθμ. 6797/20-12-2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και του Αναπληρωτή αποφασίστηκε η «Τροποποίηση της Απόφασης
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
με αριθ.2658/18.06.2018 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018» για
τη σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018», του
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018».

5.

Το Πράσινο Ταμείο με την 138.15/2018 απόφαση του Δ.Σ., προχώρησε στη
δεύτερη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 2897/29-06-2018 και κωδικό
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018» με την οποία 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».

6.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση δράσεων
αστικής αναζωογόνησης σε δήμους της χώρας, με καταληκτική ημερομηνία
την 17.09.2018 υποβλήθηκαν 52 προτάσεις από 50 Δήμους της χώρας,
γεγονός που δείχνει την επιτυχία του προγράμματος και τις αυξημένες
ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης σε στοχευμένα χρηματοδοτικά
προγράμματα.

7.

Το σύνολο των παραπάνω προτάσεων αξιολογήθηκε με άμεση αξιολόγηση, με
σειρά προτεραιότητας εισερχομένου, σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις
απαιτήσεις του Οδηγού Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος,
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όπως εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 138.15/2018 Απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου.
8.

Κατά την αξιολόγηση του προγράμματος παρατηρήθηκαν αδυναμίες κάποιων
δήμων να προσκομίσουν τα ζητούμενα στοιχεία ή/και σημαντικές ελλείψεις
τεκμηρίωσης σε πολλά επίπεδα (ανάλυση πρότασης, σαφήνεια μελέτης /
περιγραφή εργασιών, προσδιορισμός επιλέξιμου προϋπολογισμού κ.ά.).

9.

Παρ’ όλα αυτά, από την αξιολόγηση η οποία διεξάχθηκε υπό το πνεύμα της
ουσιαστικής ερμηνείας του Οδηγού Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος, προέκυψε η δυνατότητα «Προένταξης» για χρηματοδότηση
από το πρόγραμμα 19 προτάσεων/ έργων 18 Δήμων της χώρας, όπως
παρουσιάζονται στον Πίνακα Ι της παρούσας εισήγησης., καθώς και οριστικής
ένταξης για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 2 προτάσεων/ έργων 2 Δήμων
της χώρας, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα ΙΙ της παρούσας εισήγησης.

10.

Για τις περιπτώσεις των προεντάξεων, σε ανώτατο διάστημα τεσσάρων (4)
μηνών, ο κάθε δήμος θα πρέπει να υποβάλλει τα προβλεπόμενα πρόσθετα
στοιχεία σύμφωνα με τα εδάφια 7 και 8 του Οδηγού Διαχείρισης του
Προγράμματος και σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες του Πράσινου Ταμείου,
προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση των
υπηρεσιών να προχωρήσει στην «Οριστική Ένταξη» και δέσμευση του ποσού
χρηματοδότησης.

11.

Ως προς τις υπόλοιπες προτάσεις, πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση τον Οδηγό
Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος, σε αυτή τη φάση, στις
υπηρεσίες του Πράσινου Ταμείου, δίδεται αποκλειστικά και μόνο η
δυνατότητα για προένταξη ή απόρριψη των προτάσεων, ενώ η διαδικασία
επικοινωνίας με τους δήμους επιφυλάσσεται μόνο για την επόμενη φάση
προετοιμασίας της «Οριστικής Ένταξης». Παρ’ όλα αυτά, από την ίδια τη
διαδικασία αξιολόγησης προκύπτει η ανάγκη να υπάρξουν περεταίρω
διευκρινήσεις από την πλευρά των δήμων ώστε να υπάρξει τεκμηρίωση
κρίσιμων στοιχείων των προτάσεών τους, διαδικασία που θα οδηγούσε σε
ασφαλέστερη κρίση από την πλευρά των υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου.

12.

Με την με αριθμ. πρωτ. 04192/13-09-2018 πρόταση του Δήμου Θεσσαλονίκης
που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με
τίτλο «Βιοκλιματική αναβάθμιση Πλατείας Ελευθερίας», οριστικού
προϋπολογισμού 5.075.000,00€ συμπ. ΦΠΑ, υποβλήθηκαν τα προβλεπόμενα
βάσει του οδηγού στοιχεία για την προένταξη, αλλά και την οριστική ένταξη
του έργου.

13.

Με την με αριθμ. πρωτ. 03576/07-08-2018 πρόταση του Δήμου ΝΕΑΣ
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου
Ταμείου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. 8 ΚΑΙ
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Ο.Τ. 38 ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΑΛΜΥΡΑ” Δ.Κ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ», οριστικού
προϋπολογισμού 1.115.000,00€ συμπ. ΦΠΑ, υποβλήθηκαν τα προβλεπόμενα
βάσει του οδηγού στοιχεία για την προένταξη, αλλά και την οριστική ένταξη
του έργου.
14.

Το γεγονός ότι από την Υπηρεσία του Π.Τ. στο πλαίσιο της αξιολόγησης των
υποβληθεισών προτάσεων η οποία είναι σε εξέλιξη, οι προτάσεις του Πίνακα
ΙΙ κρίθηκαν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης και προτείνονται για ένταξη
και χρηματοδότηση με την παρούσα.

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ αποφασίζουν ομόφωνα:
Α: Την πρόενταξη των αξιολογημένων προτάσεων που πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις βάσει του οδηγού για την προένταξή τους, σύμφωνα με τον Πίνακα Ι.

Πίνακας Ι
Προτάσεις που προεντάσσονται
Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΡΓΟ
Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Δ.Κ.
Ευξεινούπολης Δ. Αλμυρού

1

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

2

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ
ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων Δήμου
Άργους Ορεστικού

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΟΙΚΙΑΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ "ΤΖΟΡΤΖΙΟ ΝΤΕ
ΚΙΡΙΚΟ

4

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων
συστημάτων συλλογής απορριμμάτων και
αναβάθμιση της διαμόρφωσης του πέριξ
κοινόχρηστου χώρου

5

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΗΣΑΪΑ ΣΤΗΝ ΔΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

3

Ανάπλαση δημοτικής έκτασης με
κοινόχρηστο χαρακτήρα, πλησίον
κοινοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Πλατάνου
Δ. Αλμυρού
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6

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Συστήματα
βυθιζόμενων
κάδων
Ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης
απορριμμάτων δήμου Εορδαίας

7

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού Παιδικών
Χαρών Δήμου Κοζάνης

8

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Ανάπλαση Πλατείας Πάρκου

9

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΑΝΆΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΗΡΏΩΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟΎ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΏΡΟΥ ΤΗΣ

10

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

11

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αναβάθμιση και δημιουργία νέων παιδικών
χαρών σε οικισμούς του Δήμου Πολυγύρου

12

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

Ανάπλαση
Πυθαγορείου

13

ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΗΡΟΥ

Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων μέσω
της προμήθειας & εγκατάστασης υπόγειων
κάδων απορριμμάτων

14

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1.
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥΡΑΛΙ 2. ΠΛΑΤΕΙΑ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

15

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
ΨΥΧΙΚΟΥ

Δημιουργία
θεματικού
εκπαιδευτικού
χώρου παιδικής αναψυχής στην παιδική
χαρά Μακεδονίας

16

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για
την
αισθητική,
λειτουργική
και
περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστων
χώρων

17

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Διαμόρφωση πλατείας στον ΚΧ 53 στο
Πάτημα 2

πλακόστρωτα

δρόμων
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18

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Β.
1.

Την οριστική ένταξη των έργων του Πίνακα ΙΙ στον Άξονα Προτεραιότητας 1
«Αστική Αναζωογόνηση 2018» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, σε συνέχεια της με αριθμ.
πρωτ. 2897/29-06-2018 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018»
Πρόσκλησης 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.
Πίνακας ΙΙ
Προτάσεις που εντάσσονται

Α/Α

1

2

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Γ. Να δοθεί η δυνατότητα στις υπηρεσίες του Πράσινου Ταμείου να επικοινωνήσουν
με τις υπηρεσίες των δήμων, ώστε να διευκρινιστούν ζητήματα που άπτονται της
πληρότητας των προτάσεων καθώς και η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση υποβολής
δικαιολογητικών με διαβιβαστικό και αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή (CD, DVD ή
USB) -τα οποία υφίστανται αλλά από παράληψη δεν υποβλήθηκαν– προκειμένου να
βοηθηθούν οι δήμοι να τεκμηριώσουν τις προτάσεις τους ώστε να ολοκληρωθεί με
το βέλτιστο τρόπο η διαδικασία αξιολόγησης.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου
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