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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 161.2/2019 

 

Σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 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.: 

3453/1.07.2019  Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει 

απόφαση για το θέμα: 

Πρόσκληση προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού για την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση 
της προκήρυξης και  της διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών. 

 
Παρόντα ήταν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.: 

1. Γεώργιος Πατρίκιος, Πρόεδρος 

2. Θεοχάρης Κωνσταντάτος, αντιπρόεδρος 

3. Γεώργιος Μπάκης, μέλος 

4. Δημήτριος Μπίρμπας, μέλος 

5. Λουκάς Τριάντης, μέλος 

6. 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. 3527/3-07-2019 εισήγησή του, έθεσε υπόψη των μελών 
τα ακόλουθα : 
1. την απόφαση 139.12/2018 με την οποία το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου   

 Αναγνώρισε ότι η διεξαγωγή αρχιτεκτονικών διαγωνισμών αποτελεί προϋπόθεση 
για την υλοποίηση έργων μέσω της ένταξής τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα 
μεταξύ των οποίων και αυτά του Πράσινου Ταμείου.  

 Αναγνώρισε ότι στη σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση προκύπτει η ανάγκη 
οικονομικής ενίσχυσής των περισσότερων ΟΤΑ α΄ βαθμού τους για την προκήρυξη και  
διεξαγωγή Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.  

 Αποφάσισε την έγκριση «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2018-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 
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2018» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» με 
δέσμευση ποσού 800.000,00 € για το έτος 2018 και με συνολική προεκτιμώμενη 
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου σε 3.000.000,00 € για τα 
έτη 2018 – 2020 (αρ. Απόφασης 139.12/2018 με ΑΔΑ: ΩΝΧΓ46Ψ844-ΚΡΡ) 

 Εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να φέρει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο 
σχέδιο πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς τους δήμους της χώρας για την ενεργοποίηση 
του μέτρου. 

2. την απόφαση 141.11/2018 με την οποία το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου ενέκρινε το 
σχέδιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την χρηματοδότηση διεξαγωγής 
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για τα έτη 2018, 2019 και 2010, η οποία αναρτήθηκε στο 
site του Πράσινου Ταμείου στις 24.11.2018 

3. τις παρακάτω αποφάσεις:  

 Την υπ' αριθ. 148.1/20-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΨΜ46Ψ844-455) Απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019 του Πράσινου Ταμείου. 

 Την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/97481/2554/28-12-2018 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 
ΩΙΧ04653Π8-9ΚΔ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) με τίτλο: «Έγκριση του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2019 του Πράσινου Ταμείου». 

 Την υπ’ αριθ. 943/05-03-2019 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα 
“«Πρώτη Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού 
έτους 2019»”. 

 Την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/59214/1798/28-06-2018 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 
Ω5ΝΓ4653Π8-ΞΡΦ) με τίτλο: «Δεύτερη Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού του 
Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2019».  

 Την υπ’ αριθ. 150.1/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία αποφασίστηκε η κατανομή των 
προβλεπόμενων πιστώσεων του Πράσινου Ταμείου του έτους 2019 συνολικού ύψους 
104.000.000,00 € σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα και λειτουργικές δαπάνες. 

 Την υπ’ αριθ. 152.2/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος το Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019». 

 Την αριθ. 1386/22-03-2019 (Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
με την οποία 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.  

 Την αριθ. 3521/03-07-2019 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε η 
τροποποίηση της υπ. αριθ. 1386/22.03.2019 Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6Ζ9Α46Ψ844-ΙΒΑ) Υ.Α. και 
Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» με διάθεση πίστωσης ποσού 58.714.026,06 € για 
την υλοποίησή του. 

4. Το γεγονός ότι, μετά την έκδοση των ως άνω αποφάσεων κρίνεται σκόπιμη η 
επανάληψη/ επικαιροποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την 
χρηματοδότηση διεξαγωγής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για το έτος 2019 
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5. Το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2018 δεν υποβλήθηκε καμία πρόταση και 
δεν υπήρξε δέσμευση ή διάθεση σχετικού ποσού  

 
Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 

 

1. Την έγκριση σχετικού Επικαιροποιημένου Σχεδίου Πρόσκλησης που ακολουθεί με 

κατ’ αρχή δέσμευση για το έτος 2019 ποσού 1.000.000,00 € 

2. Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την 

εκτέλεση της εν λόγω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου  

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου 

              Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ 
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