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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 192.6/2020 

 

Σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 16:00, συνήλθε σε έκτακτη 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/ΥΟΔΔ/14-11-2019 & ΦΕΚ 371/ΥΟΔΔ/18-5-2020) συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. 

πρωτ. 6569/28-09-2020 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», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση», σε 

συνέχεια των με αριθμ. πρωτ. 7035/02-12-2019 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-

2019» και με αριθ. πρωτ. 2897/29-06-2018 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018» 

Προσκλήσεων του Πράσινου Ταμείου. 

Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.: 

1. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος 

2. Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος 

3. Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος 

4. Αικατερίνη Τούτουζα, μέλος 

5. Χρήστος Μανούρης, μέλος 

 
Προσήλθε ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κ. Πρωτόπαπας Γεώργιος, ο Γραμματέας 
του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος Αθ. Γκλαβόπουλος και οι νομικοί σύμβουλοι 
του Πράσινου Ταμείου κ.κ. Καραγεώργου Βασιλική, Δέδε Ειρήνη και Μπασιαρίδου 
Αικατερίνη. 
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη  απαρτία. 
O Διευθυντής με την αριθμ. πρωτ. 6619/29-09-2020 εισήγησή του, έθεσε υπόψιν των 
μελών  τα ακόλουθα: 

1) Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123465Α/3743/31-12-2019 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 
ΩΜΝΕ4653Π8-ΕΟΗ) με τίτλο: «Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 του Πράσινου Ταμείου» και την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/90968/2517/22-09-
2020 Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Πρώτη τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού 
του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ: 68ΜΔ4653Π8-ΜΒΖ). 

2) 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. 
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3) Την υπ΄αριθμ. 2561/24-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΟΛΔ46Ψ844-Β2Λ) Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
787/05-02-2020 Υπουργικής Απόφασης “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.” 
(ΑΔΑ:992Ρ46Ψ844-9ΚΙ) και η διάθεση πίστωσης ποσού 30.270.994,79€ για την 
υλοποίησή του. 

4) Την αριθμ. 1386/22-03-2019 (Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» και η διάθεση πίστωσης ύψους 40.514.026,06 
€ για την υλοποίηση του παραπάνω χρηματοδοτικού προγράμματος.  

5) Την υπ’ αριθμ. 171.1/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου (ΑΔΑ: ΩΕ5Γ46Ψ844-15Α), με την οποία αποφασίστηκε η κατανομή των 
προβλεπόμενων πιστώσεων του Πράσινου Ταμείου του έτους 2020. 

6) Την υπ' αριθμ. 171.8/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου(ΑΔΑ: ΩΨΛ146Ψ844-ΣΜΨ), με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος το Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020». 

7) Την υπ’ αριθμ. 177.1/15-04-2020 (ΑΔΑ:6ΡΤ646Ψ844-1ΔΖ) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 
171.1/29-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΕ5Γ46Ψ844-15Α) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πράσινου Ταμείου περί κατανομής των προβλεπόμενων πιστώσεων του 
Πράσινου Ταμείου του έτους 2020 συνολικού ύψους 120.000.000,00 € σε 
Χρηματοδοτικά Προγράμματα και λειτουργικές δαπάνες.  

8) Την υπ’ αριθμ. 177.3/15-04-2020 (ΑΔΑ:95ΩΟ46Ψ844-538) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 
171.8/29-01-2020 (ΑΔΑ:ΩΨΛ146Ψ844-ΣΜΨ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πράσινου Ταμείου περί έγκρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος το 
Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 και η 
διάθεση πίστωσης ποσού 30.270.994,79 € αντί 28.617.961,46 € για την υλοποίησή 
του. 

9) Με την αριθμ. 2658/18-06-2018 Απόφαση του Υπουργού 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. 

10) 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». 

11) Με την απόφαση 148.4.2/2018 (ΑΔΑ: 6ΝΤ246Ψ844-ΒΤ2) Απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ. 
αποφασίστηκε να δοθεί η δυνατότητα να ζητηθούν από τις υπηρεσίες των δήμων 
επιπλέον στοιχεία ώστε να διευκρινιστούν ζητήματα που άπτονται της πληρότητας 
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των προτάσεων καθώς και η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση υποβολής δικαιολογητικών 
με διαβιβαστικό και αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή (CD, DVD ή USB) προκειμένου να 
τεκμηριωθούν οι προτάσεις τους και να ολοκληρωθεί με το βέλτιστο τρόπο η 
διαδικασία αξιολόγησης και εγκρίθηκε η δυνατότητα «Προένταξης» για 
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 19 προτάσεων/ έργων 18 Δήμων της χώρας, 
καθώς και οριστικής ένταξης για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 2 προτάσεων/ 
έργων 2 Δήμων της χώρας. 

12) Την με αριθμ. 7035/02-12-2019 και κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019 
Πρόσκληση με την οποία το Πράσινο Ταμείο κάλεσε το σύνολο των δήμων της 
χώρας, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος (που εγκρίθηκε με την 165.2 Απόφαση του Δ.Σ. του 
Πράσινου Ταμείου), στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 
2019». 

13) 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. 

14) 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 
περιβάλλοντος. 

15) Την με αριθμ. πρωτ. 004118/25-06-2020 πρόταση του Δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΚΑΙ 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.300.000,00 €, καθώς και 
την υποβολή των συμπληρωματικών  στοιχείων  που προβλέπονται βάσει του 
οδηγού για την οριστική ένταξη του έργου. 

16) Την με αριθμ. πρωτ. 004137 /25-06-2020 πρόταση του Δήμου Βόλου που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού 
1.178.000,00 €, με την οποία υποβλήθηκαν τα στοιχεία βάσει του οδηγού για την 
ένταξη του έργου.  

17) Την με αριθμ. πρωτ. 2020 004229 πρόταση του Δήμου Βριλησσίων που υποβλήθηκε 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2020 
», προϋπολογισμού 297.600,00 €, καθώς και με το από 28-09-2020 ηλεκτρονικό 
μήνυμα, με το οποίο υποβλήθηκαν και τα συμπληρωματικά στοιχεία βάσει του 
οδηγού για την ένταξη του έργου.  

18) Την με αριθμ. πρωτ. 004200 /25-06-2020 πρόταση του Δήμου ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 
που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ», προϋπολογισμού 405.700,00 €, με την οποία υποβλήθηκαν τα στοιχεία 
βάσει του οδηγού για την ένταξη του έργου.  
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19) Την με αριθμ. πρωτ. 004109 /25-06-2020 πρόταση του Δήμου Γρεβενών που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 
223.200,00 € καθώς και το από 22-9-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο 
διαβιβάστηκαν συμπληρωματικά στοιχεία, με τα οποία υποβλήθηκαν τα 
προβλεπόμενα στοιχεία βάσει του οδηγού για την ένταξη του έργου. 

20) Την με αριθμ. πρωτ. 2020 - 004014 πρόταση του Δήμου Δάφνης – Υμηττού που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 6ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ», προϋπολογισμού 
350.000,00 € καθώς και το από 28-9-2020 (αρ. εισερχ. 6566/28-9-2020) ηλεκτρονικό 
μήνυμα με το οποίο διαβιβάστηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και αναγκαίες 
διευκρινίσεις, με τα οποία υποβλήθηκαν τα προβλεπόμενα στοιχεία βάσει του 
οδηγού για την ένταξη του έργου. 

21) Την με αριθμ. πρωτ. 004169 /25-06-2020 πρόταση του Δήμου Δελφών που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«Ανακαίνιση Κυριακοπούλειου Δημοτικού κτιρίου Ιτέας και επανάχρηση του ως 
πολιτιστικός πολυχώρος θεάτρου, κινηματογράφου και Δημοτικού Ωδείου Δήμου 
Δελφών - Αναβάθμιση κτιριακών και υπαίθριων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου 
Δελφών», προϋπολογισμού 630.000,00 € καθώς και το από 25-9-2020 ηλεκτρονικό 
μήνυμα με το οποίο διαβιβάστηκαν συμπληρωματικά στοιχεία, με τα οποία 
υποβλήθηκαν τα προβλεπόμενα στοιχεία βάσει του οδηγού για την ένταξη του 
έργου. 

22) Την με αριθμ. πρωτ. 004206 /25-06-2020 πρόταση του Δήμου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. Γ 375 ΚΑΙ Ο.Τ. Γ 378-391 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ», προϋπολογισμού 218.500,00 €, με την οποία υποβλήθηκαν τα 
στοιχεία βάσει του οδηγού για την ένταξη του έργου. 

23) Την με αριθμ. πρωτ. 004259/26-06-2020 πρόταση του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 1.029.082,00 €, καθώς και την υποβολή των 
συμπληρωματικών  στοιχείων  που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την οριστική 
ένταξη του έργου. 

24) Την με αριθμ. πρωτ. 003800 /16-06-2020 πρόταση του Δήμου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: 
«Αποκατάσταση Διατηρητέου Σχολείου Κριεζώτου», προϋπολογισμού 4.800.000 €, 
καθώς και την υποβολή των συμπληρωματικών  στοιχείων  που προβλέπονται βάσει 
του οδηγού για την οριστική ένταξη του έργου. 

25) Την με αριθμ. πρωτ. 004250/26-06-2020 πρόταση του Δήμου ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - 
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΟΔΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟΜΠΑΖΗ», προϋπολογισμού 781.290,52 €, 
καθώς και την υποβολή των συμπληρωματικών  στοιχείων  που προβλέπονται βάσει 
του οδηγού για την οριστική ένταξη του έργου. 

26) Την με αριθμ. πρωτ. 5085 /12-10-2018 πρόταση του Δήμου Mάνδρας-Ειδυλλίας που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«Προμήθεια-τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού για την ενεργειακή, αισθητική και 
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λειτουργική αναβάθμιση υπαίθριων χώρων σχολικών κτιρίων του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας», προϋπολογισμού 174.158,00 € καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 11415/23-
9-2020 έγγραφο του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας (αριθμ. εισερχ. στο Π.Τ. 6511/25-
9-2020) με το οποίο διαβιβάστηκαν συμπληρωματικά στοιχεία, με τα οποία 
υποβλήθηκαν τα προβλεπόμενα στοιχεία βάσει του οδηγού για την ένταξη του 
έργου. 

27) Την με αριθμ. πρωτ. 004136/25-06-2020 πρόταση του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ», 
προϋπολογισμού 245.040,00 €, καθώς και την υποβολή των συμπληρωματικών  
στοιχείων  που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την οριστική ένταξη του έργου. 

28) Την με αριθμ. πρωτ. 004089/24-06-2020 πρόταση του Δήμου ΜΥΚΟΝΟΥ που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ανεμόμυλων», προϋπολογισμού 710.000,00 €, 
καθώς και την υποβολή των συμπληρωματικών  στοιχείων  που προβλέπονται βάσει 
του οδηγού για την οριστική ένταξη του έργου. 

29) Την με αριθμ. πρωτ. 004187 /25-06-2020 πρόταση του Δήμου ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - 
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου 
με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ Της ΠΟΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ», 
προϋπολογισμού 238.700,00 €, με την οποία υποβλήθηκαν τα στοιχεία βάσει του 
οδηγού για την ένταξη του έργου.  

30) Την με αριθμ. πρωτ. 004187 /25-06-2020 πρόταση του Δήμου ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - 
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου 
με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ Της ΠΟΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ», 
προϋπολογισμού 238.700,00 €, με την οποία υποβλήθηκαν τα στοιχεία βάσει του 
οδηγού για την ένταξη του έργου.  

31) Την με αριθμ. πρωτ. 004205/25-06-2020 πρόταση του Δήμου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «: 
Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Παρανεστίου», προϋπολογισμού 
324.740,00 €, καθώς και την υποβολή των συμπληρωματικών  στοιχείων  που 
προβλέπονται βάσει του οδηγού για την οριστική ένταξη του έργου. 

32) Την με αριθμ. πρωτ. 2019-002148 πρόταση του Δήμου ΠΑΡΟΥ που υποβλήθηκε στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ», προϋπολογισμού 300.000,00 €, καθώς και το 
από 28-09-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Δήμου (αριθμ. Εισερχ. Στο Π.Τ. 6572/28-9-
2020) με το οποίο προσκομίστηκαν συμπληρωματικά στοιχεία του έργου και 
συμπληρώθηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού για την ένταξη του έργου, 
βάσει του de facto πληθυσμού. 

33) Την με αριθμ. πρωτ. 004202 /25-06-2020 πρόταση του Δήμου Πύλου - Νέστορος που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ.Κ. ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 562.000,00 € καθώς και το 
από 03-8-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα (αριθμ. εισερχ. στο Π.Τ. 5331/4-8-2020) με το 
οποίο διαβιβάστηκαν συμπληρωματικά στοιχεία, με τα οποία υποβλήθηκαν τα 
προβλεπόμενα στοιχεία βάσει του οδηγού για την ένταξη του έργου. 

34) Την με αριθμ. πρωτ. 004113 /25-06-2020 πρόταση του Δήμου Σουφλίου που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 214.520,00 
€ καθώς και το από 23-9-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο διαβιβάστηκαν 
συμπληρωματικά στοιχεία, με τα οποία υποβλήθηκαν τα προβλεπόμενα στοιχεία 
βάσει του οδηγού για την ένταξη του έργου. 

35) Την με αριθμ. πρωτ. 004107/25-06-2020 πρόταση του Δήμου Σφακίων που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«Ανάπλαση οικισμού Γωνί» προϋπολογισμού 200.500,00€, καθώς και το αρ. πρ. 
2829/18-09-2020 (αρ. πρ. εισερχ. 6397/21-09-2020) έγγραφο του Δήμου Σφακίων, 
με το οποίο υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία βάσει του οδηγού για την 
ένταξη του έργου.  

36) Την με αριθμ. πρωτ. 2020-004011 πρόταση του Δήμου Φαρσάλων που υποβλήθηκε 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 
ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΙΙ ( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ)» προϋπολογισμού 600.000,00€, 
καθώς και το 24-09-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα (αρ. πρ. εισερχ ΠΤ 6561/28-9-20) του 
Δήμου Φαρσάλων, με το οποίο υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία βάσει του 
οδηγού για την ένταξη του έργου.  

37) Την με αριθμ. πρωτ. 004138/25-6-2020 πρόταση του Δήμου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου 
με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς παίδων και χώρων άθλησης για 
ανάγκες του δήμου» προϋπολογισμού 236.998,72€, καθώς και το 29-09-2020 
ηλεκτρονικό μήνυμα του Δήμου, με το οποίο υποβλήθηκαν συμπληρωματικά 
στοιχεία βάσει του οδηγού για την ένταξη του έργου.  

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 
1. Την ένταξη των κάτωθι έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική 

Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 7035/02-12-

2019 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» Πρόσκληση 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. 

Προτάσεις που εντάσσονται 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β΄ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2018 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - 

ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

Προμήθεια-τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού για την 
ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση 

υπαίθριων χώρων σχολικών κτιρίων του Δήμου 
Μάνδρας-Ειδυλλίας 

139.326,40 € 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ΄ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -  ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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1 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  

 ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 
198.575,00 € 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2019 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ 

1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

2ου ΚΑΙ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 3ου ΛΥ-ΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

670.905,00 € 

2 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ 

ΒΟΛΟΥ 
706.800,00 € 

3 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2020 
184.592,80 € 

4 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ 

ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 
202.660,00 € 

5 ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

178.560,00 € 

6 
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - 

ΥΜΗΤΤΟΥ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 6ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΔΑΦΝΗΣ 
186.902,40 € 

7 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

Ανακαίνιση Κυριακοπούλειου Δημοτικού κτιρίου Ιτέας 
και επανάχρηση του ως πολιτιστικός πολυχώρος 

θεάτρου, κινηματογράφου και Δημοτικού Ωδείου 
Δήμου Δελφών - Αναβάθμιση κτιριακών και υπαίθριων 

χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Δελφών 

340.240,00 € 

8 ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. Γ 375 ΚΑΙ 

Ο.Τ. Γ 378-391 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
174.800,00 € 

9 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟY 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
493.031,00 € 

10 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αποκατάσταση Διατηρητέου Σχολείου Κριεζώτου 2.008.501 € 

11 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - 
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ 

ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΟΔΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟΜΠΑΖΗ 

309.415,00 € 

12 
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ 

ΠΕΔΙΑΔΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 
174.263,2 € 

13 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ανεμόμυλων 216.756,00 € 
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14 
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -  

ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ Της ΠΟΛΗΣ 

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 
173.892,00 € 

15 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Παρανεστίου 163.120,80 € 

16 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - 

ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ.Κ. 
ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ 
177.101,00 € 

17 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

171.616,00 € 

18 ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ  Ανάπλαση οικισμού Γωνί 160.400,00 € 

19 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΙΙ  

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ) 
292.725,00 € 

20 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

– Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς παίδων και χώρων 

άθλησης για ανάγκες του δήμου 
188.445,00 € 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 
 

 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΟΞΑ46Ψ844-9ΩΘ
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