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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.
Διοικητικό Συμβούλιο του
Πράσινου Ταμείου
Αρ. Απόφασης 185.7.2/2020
Σήμερα Τετάρτη 08 Ιουλίου 2020 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/91785/10664 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/879/23-10-2019) απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις διορθώσεις σφαλμάτων αυτής (ΦΕΚ 959/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-112019) καθώς και με το ΦΕΚ 371/ΥΟΔΔ/18-5-2020 το οποίο συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.:
4541/06.07.2020 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση
για το θέμα:
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας Πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 7883/27-12-2019 και κωδικό
«Κ.Χ. 2019» του Πράσινου Ταμείου.
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος
Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος
Αναστάσιος Δράκος, μέλος
Αικατερίνη Τούτουζα, μέλος
Ιωάννης Μητσόπουλος, μέλος
Χρήστος Μανούρης, μέλος

Προσήλθαν ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κ. Πρωτόπαπας Γεώργιος, ο Γραμματέας του Δ.Σ.
του Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος Αθ. Γκλαβόπουλος και η νομική σύμβουλος του Πράσινου
Ταμείου κ. Δέδε Ειρήνη
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία.
Ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κ. Πρωτόπαπας Γεώργιος με την αριθμ. πρωτ. 4489/03-072020 εισήγησή του, έθεσε υπόψιν των μελών τα ακόλουθα:
1) Το ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α’/2017) και ειδικότερα το άρθρο 77 παρ. 1 περ. η σύμφωνα με το
οποίο ορίζεται ως δράση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου η «απόκτηση μέσω απαλλοτρίωσης
ακινήτων, τα οποία δεν ανήκουν στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τα οποία είναι
χαρακτηρισμένα ως Κοινόχρηστοι Χώροι»
2) Την υπ΄ αρ. 7585/18-12-2019 (ΑΔΑ: Ω4ΝΔ46Ψ844-ΜΥΖ) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Απόκτηση ελεύθερων
Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019» (Φ.Ε.Κ. 4740/Β’/20-12-2019).
3) Την υπ΄ αρ. 7883/27-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ49546Ψ844-Α67) και κωδικό «Κ.Χ. 2019» πρόσκληση
υποβολής προτάσεων του χ.π. Πρόγραμμα «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις
πόλεις 2019»

Σελίδα 1

ΑΔΑ: 69ΛΗ46Ψ844-88Ψ

4) Tις διατάξεις της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/2020)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
5) Tις διατάξεις της από 14-03-2020 (ΦΕΚ 64 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19»
6) Tην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ), περί επειγόντων μέτρων για την πρόληψη και την προστασία από τον
κορωνοϊό.
7) Tην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 (ΑΔΑ:
ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) με θέμα: «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
8) Το γεγονός ότι 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 Πράσινο Ταμείο 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.
9) Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη εξασφάλισης σημαντικών Κοινόχρηστων Χώρων και χώρων
πρασίνου σε αρκετούς Δήμους της χώρας, οι οποίοι κινδυνεύουν να απωλέσουν το χαρακτήρα
τους και να μετατραπούν σε οικοδομήσιμους χώρους καθιστώντας δυσμενέστερες τις συνθήκες
του αστικού περιβάλλοντος καθώς και των οποίων η απόκτηση κρίνεται πολεοδομικά ως
ιδιαιτέρως σημαντική
10) Το γεγονός ότι η Υπηρεσία γίνεται αποδέκτης αιτημάτων δικαιούχων δήμων για την παράταση
της καταληκτικής ημερομηνίας της Πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 7883/27-12-2019 και κωδικό
«Κ.Χ. 2019» που είναι η 31-08-2020.
11) Το γεγονός ότι ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου για την
υποβολή προτάσεων των δικαιούχων και μπορεί να καλύψει και την εν λόγω πρόσκληση, οπότε
η υποβολή προτάσεων μπορεί να γίνει πλέον και σε ηλεκτρονική μορφή.
Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν
Α. Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση με αριθμ.
πρωτ. 7883/27-12-2019 και κωδικό «Κ.Χ. 2019» του Πράσινου Ταμείου, μέχρι την 26-02-2021
προκειμένου οι Δήμοι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του
χ.π. «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019».
Β. Την τροποποίηση της παρ. 4 της Πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 7883/27-12-2019 και κωδικό «Κ.Χ.
2019» ως προς τον τρόπο υποβολής προτάσεων, η οποία μπορεί να γίνει πλέον και ηλεκτρονικά
μέσω της πλατφόρμας υποβολής.
Γ. Την εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την εκτέλεση της
εν λόγω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
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