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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

       

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 109.10.1 /2016 

 

Σήμερα, Πέμπτη 11 Αυγούστου 2016 και ώρα 16:00΄, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που 

συγκροτήθηκε με τη με αριθμ. 39335/01−07−2013 απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΟΔΔ 311) και τροποποιήθηκε 

με τη με αριθμ. 49219/10.9.2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΟΔΔ 457), με τις με αριθμ. 26460/16.6.2015  

(ΥΟΔΔ 446), και 34810/10.8.2015 (ΥΟΔΔ 586)  αποφάσεις του Υπουργού 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με τις με αριθμ. 

49447/24.11.2015 (ΥΟΔΔ 867) και 43353/21.12.2015 (ΥΟΔΔ 956) αποφάσεις 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.: 3966/09.08.2016 

Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση 

για το θέμα: 

Έγκριση χρηματοδότησης κινητικότητας πόλεων από Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 

του Πράσινου Ταμείου. 

Παρόντα ήσαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.: 

1. Γεώργιος Πατρίκιος, Πρόεδρος 

2. Θεοχάρης Κωνσταντάτος, μέλος 

3. Μαρία Μαυρικάκη, μέλος  

4. Πανωραία Όρφανου, μέλος 

5. Κωνσταντίνος Βασιλάκης, μέλος 

6. Σπυρίδωνας Ψαρούδας, μέλος 

 

 

Προσήλθε ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κος Ιωάννης Κανέλλης και η 

Γραμματέας του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κα Κωνσταντίνα Πλακάκη  

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία. 

Ο Πρόεδρος με τη με αριθμ. πρωτ.  3959/09.08.2016 εισήγησή του, έθεσε υπόψη 

των μελών τα κάτωθι : 
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Την επιστολή του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού  ΥΠΕΝ με την οποία 

ζητείται να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης 16 Δήμων που έχουν επιλεγεί 

λόγω της συμμετοχής τους στην περυσινή εβδομάδα κινητικότητας και της εκ 

μέρους τους τήρησης της διαδικασίας συμμετοχής μέχρι την τελική αναφορά 

πεπραγμένων στο ΥΠΕΝ. 

 Το γεγονός ότι οι σκοποί των δράσεων που υλοποιούνται εμπίπτουν στους 

σκοπούς και τις δράσεις αφού σύμφωνα με τον Ν 3889 άρθρο 5.1 « Σκοπός του 

Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του 

περιβάλλοντος με τη διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική 

υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που 

αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής 

της Χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της 

διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων που προβλέπονται στα άρθρα 3 

και 8.» 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 

 

Την χρηματοδότηση των Δήμων αυτών και συγκεκριμένα των Δήμων Αθηναίων, 

Αλιάρτου-Θεσπιέων, Βύρωνα, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κέρκυρας, 

Κοζάνης, Λαμίας, Νέας Προποντίδας, Ξυλοκάστρου, Ρεθύμνου, Σάμου, Σπάρτης, 

Τρικαίων και Φαρκαδόνας με το ποσό των 10.000,00 € ανά Δήμο (συνολικό ποσό  

160.000,00 €) από τον άξονα Προτεραιότητας 7 «Λοιπές Περιβαλλοντικές Δράσεις» 

του  Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016».  

 

  

 

 Η Γραμματέας του ΔΣ του Πράσινου                     Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου  

        Ταμείου                         Ταμείου 

                              

                 Κ. ΠΛΑΚΑΚΗ                    Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ   
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