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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.
Διοικητικό Συμβούλιο του
Πράσινου Ταμείου
Αρ. Απόφασης 190.9.4/2020
Σήμερα Τετάρτη 16 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. 6166/14-09-2020 Πρόσκληση του
Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το θέμα:
Τροποποίηση του τεχνικού σκέλους έργων Συστημάτων Υπόγειων Κάδων που είναι ενταγμένα στο
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ.
Στη 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

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. 6202/15-09-2020 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».
2)
Την υπ’ αριθμ. 2658/18-6-2018 (ΑΔΑ: ΨΚ6Κ46Ψ844-ΧΛΔ) 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» για το έτος 2018.
3)
Την αριθμ. 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».
4)
Την αριθμ. 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.
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5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)

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.
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. 787/0502-2020 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.
Την υπ’ αριθμ.6797/20-12-2018 (ΑΔΑ: : ΩΑΤΕ46Ψ844-ΩΧΖ ) Απόφαση των Υπουργού &
Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ, με την οποία τροποποιήθηκε η απόφαση των Υπουργού &
Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ με αριθ. 2658/18.06.2018 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018» και συστήθηκε Δεσμευμένος Λογαριασμός (Escrow Account) στο πλαίσιο του
Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018», του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018»
Την με αριθμ. πρωτ. 7583/18-12-2019 απόφαση υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με
θέμα «Τροποποίηση της Υ.Α. υπ. αριθ. 3521/03.07.2019 (ΑΔΑ: 6ΜΟΛ46Ψ844-ΒΨ9) με θέμα:
“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”,
διάθεση πίστωσης ποσού 43.572.346,06 € για την υλοποίησή του και σύσταση Δεσμευμένου
Λογαριασμού(Escrow Account) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019».»
Τις Προσκλήσεις με αριθ. πρωτ. 5182/09-10-2017 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΙΣΟΖΥΓΙΟ –
2017», 2987/29-06-2018 ΚΑΙ κωδικό « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018» και 6056/28-112018 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018» προς τους εκάστοτε δικαιούχους,
προκειμένου αυτοί να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον εκάστοτε Οδηγό
Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ.
Τις σχετικές υποβολές αιτήσεων των δικαιούχων με συνημμένες Αποφάσεις των αρμόδιων
Οργάνων τους και τον πλήρη φάκελο με τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την
ένταξη του έργου.
Τις αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης των προτεινόμενων έργων από το Διοικητικό Συμβούλιο
του Πράσινου Ταμείου.
Τα σχετικά έγγραφα Δήμων με τα οποία αιτούνται την αντικατάσταση του τύπου των
συστημάτων υπόγειων κάδων με την τροποποίηση του τεχνικού σκέλους της μελέτης, σε έργα
που είναι ήδη ενταγμένα με Απόφαση Διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.
Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει και συγκεκριμένα:
• του άρθρου 45 ¨Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης¨, όπου αναφέρεται
ότι καταρτίζεται και τηρείται Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων έργου, το οποίο αποτελείται
κυρίως από την τεχνική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης με τα κύρια
λειτουργικά του χαρακτηριστικά, αναφορά στα διαθέσιμα στοιχεία και προηγούμενες
μελέτες που σχετίζονται με την υπό ανάθεση μελέτη ή υπηρεσία, αναφορά στις τοπικές
συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες του έργου και της ευρύτερης περιοχής, και ιδίως στις
υφιστάμενες περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και άλλες δεσμεύσεις ως προς το σχεδιασμό
του έργου, τις διαθέσιμες υποστηρικτικές μελέτες (γεωλογικές, γεωτεχνικές κ.λπ.) που
απαιτούνται για την προώθηση της μελέτης και ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου
της σύμβασης, που κατά την εκτίμηση του κυρίου του έργου απαιτούνται για την
υλοποίηση του έργου. του άρθρου 53 ¨Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης¨, όπου
αναφέρεται ότι οι όροι των εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις
ώστε να επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών ενώ
τα έγγραφα της σύμβασης περιέχουν ιδίως την ακριβή περιγραφή του φυσικού
αντικειμένου της σύμβασης και του άρθρου 54 “Τεχνικές προδιαγραφές” σύμφωνα με το
οποίο οι τεχνικές προδιαγραφές παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν
τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών (παρ. 1),
εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης
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•

•

σύμβασης (παρ. 2) και καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας
σύναψης της σύμβασης (παρ. 3).
Της παρ. 1 του άρθρου 132 σύμφωνα με την οποία “οι συμβάσεις και οι συμφωνίεςπλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:…… γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι
ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν
υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο… ε) όταν οι
τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ.
4” και της παρ. 4 του άρθρου 132 σύμφωνα με την οποία “ τροποποίηση σύμβασης ή
συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της
περίπτωσης ε΄ της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς
διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση,
με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν
πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η τροποποίηση εισάγει
όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν
αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα
προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, β) η
τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο
υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνίαπλαίσιο, γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της
συμφωνίας-πλαίσιο, δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί
αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση
δ΄ της παραγράφου 1”.
Το γεγονός ότι η αντικατάσταση του τύπου των συστημάτων υπόγειων κάδων, όπως
περιγράφεται στα σχετικά έγγραφα των Δήμων, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας
αποτελεί τροποποίηση των κύριων λειτουργικών χαρακτηριστικών του έργου και της
αρχικής σύμβασης, τροποποιώντας ουσιωδώς το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ως εκ
τούτου δεν συνιστά επιτρεπτή τροποποίηση φυσικού αντικειμένου αλλά αποτελεί
αντικατάσταση ήδη ενταγμένου έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν
α) Την απόρριψη των αιτημάτων τροποποίησης του τεχνικού σκέλους έργων Συστημάτων Υπόγειων
Κάδων και της δυνατότητας αντικατάστασης του τύπου των συστημάτων υπόγειων κάδων σε ήδη
ενταγμένα έργα.
β) Το φυσικό αντικείμενο των ήδη ενταγμένων έργων Συστημάτων Υπόγειων Κάδων δύναται να
τροποποιηθεί μόνο αν αυτό οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες (π.χ. υπόδειξη αρχαιολογικής
υπηρεσίας, υπόδειξη δασαρχείου κ.λ.π.) και μόνο αν αυτό αποδεδειγμένα τεκμηριώνεται με σχετικά
έγγραφα από τον ενδιαφερόμενο ΟΤΑ προς τις υπηρεσίες του Πράσινου Ταμείου
γ) η υλοποίηση των έργων Συστημάτων Υπόγειων Κάδων αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των οικείων
ΟΤΑ σύμφωνα με την πρόταση που εγκρίθηκε
δ) Το φυσικό αντικείμενο των ήδη ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα "Αστική Αναζωογόνηση"
δύναται να τροποποιηθεί μόνο αν αυτό οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες (π.χ. υπόδειξη
αρχαιολογικής υπηρεσίας, υπόδειξη δασαρχείου, γνωμοδοτήσεις υπουργείων κ.λ.π.) και μόνο αν
αυτό αποδεδειγμένα τεκμηριώνεται με σχετικά έγγραφα από τον ενδιαφερόμενο ΟΤΑ προς τις
υπηρεσίες του Πράσινου Ταμείου.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
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