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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.
Διοικητικό Συμβούλιο του
Πράσινου Ταμείου
Αρ. Απόφασης 127.4.4/2017
Σήμερα, Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 16:00΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που συγκροτήθηκε με τη αριθμ.
32604/24.7.2017 (ΥΟΔΔ 366) 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.:
5004/02.10.2017 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει
απόφαση για το θέμα:
«Παράταση σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο
υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο
«ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον για τον
Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»»
Παρόντα ήταν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γεώργιος Πατρίκιος, Πρόεδρος
Θεοχάρης Κωνσταντάτος, αντιπρόεδρος
Δημήτριος Μπίρμπας, μέλος
Γεώργιος Μπάκης, μέλος
Αλεξάνδρα Σκριβάνου, 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 με αριθμ. πρωτ. 5054/03.10.2017 εισήγησή του, έθεσε υπόψη των
μελών τα κάτωθι:
1. Με την υπ’ αριθμ. 3352/13-7-2016 (ΑΔΑ: 7ΥΩ646Ψ844-ΨΩ6) Απόφαση του Yπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Έγκριση
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» με προϋπολογισμό ύψους 27.742.665,78 ευρώ για το
έτος 2016 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 106.2/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου. Ο
Άξονας Προτεραιότητας 4 του Προγράμματος αναφέρεται στην Αστική Βιώσιμη
Κινητικότητα, με ποσό 7.000.000 €.
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2. Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) δεν αποτελούν μια απλή
κυκλοφοριακή μελέτη αλλά είναι αποτέλεσμα συστηματικής ανάλυσης και αποτύπωσης της
παρούσας και μελλοντικής κατάστασης, σχεδιασμού και αξιολόγησης μέτρων που η
ευρωπαϊκή και διεθνής πρακτική προτείνει ως βέλτιστα για κάθε περίπτωση, εφαρμογής
νέων πολιτικών, εφαρμογής νέων μορφών συνεργασίας, ανάδειξης νέων πηγών
χρηματοδότησης και σωστού και ακριβούς προγραμματισμού. Τα σχέδια αυτά αποσκοπούν
να συμβάλλουν στην βελτίωση της κινητικότητας της πόλης με βάση την αρχή της βιώσιμης
ανάπτυξης με τελικό στόχο την διασφάλιση της καλύτερης ποιότητας ζωής των πολιτών και
την προστασία του περιβάλλοντος.
3. Με την υπ’ αρ. 100.1/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πρασίνου
Ταμείου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016 του Πρασίνου Ταμείου. Με
την υπ’ αριθμ. 56974/31.12.2015 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός
οικονομικού έτους 2016 του Πράσινου Ταμείου, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.
3032/30.06.2016 «Πρώτη Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού του Πρασίνου Ταμείου,
Οικονομικού έτους 2016» και 6798/20.12.2016 «Δεύτερη Τροποποίηση Τακτικού
Προϋπολογισμού του Πρασίνου Ταμείου, Οικονομικού έτους 2016» (ΑΔΑ:6ΠΣ346Ψ844ΩΞ9) όμοιες Αποφάσεις. Με την τελευταία τροποποίηση το ποσό που θα διατεθεί στον
Άξονα Προτεραιότητας 4 ανέρχεται σε 9.000.000,00 ευρώ.
4. Με το αριθμ. πρωτ. 5377/27-10-2016 έγγραφο – πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου
απεστάλη προς 168 Δήμους μία φόρμα ωριμότητας την οποία καλούνταν να
συμπληρώσουν και να αποστείλουν, στην επεξεργασία της οποίας θα εφαρμοζόταν μία
μεθοδολογία που στηρίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια, που θα πρέπει να πληρούνται κατά
το μέγιστο δυνατόν από τις περιοχές που θα δικαιούνται χρηματοδότησης.
5. Με την υπ΄ αρ. 114.6/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η ένταξη
150 Δήμων ως δικαιούχων χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 8.991.000 €, στον
Άξονα Προτεραιότητας
4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», που έχει εγκριθεί με
την 3352/13-7-2016 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έως του ποσού που αναγράφεται για έκαστο
Δήμο, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1 της εν λόγω απόφασης Δ.Σ.
6. Για την όσο το δυνατόν πιο εύρυθμη και αποτελεσματική υλοποίηση του Α.Π.4 του εν
λόγω Προγράμματος και για την προώθηση του ολοκληρωμένου κυκλοφοριακού
σχεδιασμού και συνακόλουθα την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις προς όφελος
των χρηστών του αστικού χώρου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου με την
υπ΄ αριθμ. 114.9/23.12.2016 απόφασή του ενέκρινε τη σύσταση ειδικού δεσμευμένου
λογαριασμού (escrow account) για την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική
Βιώσιμη Κινητικότητα» του Χ.Π. του Π.Τ. με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», διάρκειας έως 31/10/2017, να ορισθεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων χειριστής και μεσεγγυούχος των ποσών (προϊόντων) που θα κατατεθούν στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και
εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που θα συμφωνηθούν ειδικότερα στις σχετικές
καταρτισθησόμενες συμβάσεις. Τέλος με την ίδια απόφαση εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου να προβεί σε κάθε νόμιμη απαραίτητη
ενέργεια για την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
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7. Σε εκτέλεση των παραπάνω καταρτίσθηκε μεταξύ του Πράσινου Ταμείου και του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων η από 30.12.2016 σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού
(escrow account) στο πλαίσιο υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη
Κινητικότητα» του Χ.Π. του Π.Τ. με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
2016», και συστήθηκε ο υπ’ αριθμ. 33410010 ειδικός δεσμευμένος λογαριασμός, ο οποίος
πιστώθηκε με το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων ευρώ
(8.991.000,00 €). Οι δικαιούχοι Δήμοι προσχωρούν στους όρους της σύμβασης διά της
υπογραφής της.
8. Με το άρθρο 4 του ως άνω συμφωνητικού η διάρκεια της σύμβασης ορίσθηκε από της
ημερομηνίας υπογραφής του μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2017 (31/10/2017). Η εν λόγω
ημερομηνία αποτελεί την τελική ημερομηνία εκταμίευσης του δεσμευμένου ποσού και όχι
την καταληκτική ημερομηνία αποστολής των προς πληρωμή φακέλων.
9. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με αφορμή τη Χρηματοδότηση των 150 Δήμων
από το Πράσινο Ταμείο για εκπόνηση ΣΒΑΚ, προχώρησε στη σύσταση ομάδας εργασίας, με
σκοπό τη διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και την έκδοση σχετικής Κοινής
Υπουργικής Απόφασης. Το Πράσινο Ταμείο ενημέρωσε τους επιλεγμένους προς
χρηματοδότηση Δήμους, να μην προβούν σε έναρξη των διαδικασιών προκήρυξης των
ΣΒΑΚ, μέχρι να εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ των τεχνικών προδιαγραφών, ώστε τα Σχέδια
Βιώσιμης Κινητικότητας να είναι εναρμονισμένα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Το γεγονός ότι εκκρεμεί η έκδοση σχετικών προδιαγραφών και προκειμένου να
υπάρχει βέλτιστη απορροφητικότητα του προγράμματος, υπάρχει ανάγκη, όπως
τροποποιηθεί εκ νέου το άρθρο 4 της ως άνω σύμβασης με την προσθήκη όρου περί
παράτασης του συμβατικού χρόνου μέχρι την 28 Φεβρουαρίου 2019 (28/02/2019).

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν
Α. Την παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο
πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4
«Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα», μέχρι την 28/02/2019 και την αντίστοιχη τροποποίηση του
άρθρου 4 της από 30.12.2016 σχετικής σύμβασης.
Β. Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου
να προβεί σε κάθε νόμιμη απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και για την υπογραφή της
σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ
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