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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13.12.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 351/2021 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση οδού Ελ. 

Βενιζέλου από Λεωφόρο Δενδροποτάμου εως Κυρίμης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική 

Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» με Κωδικό Πρόσκλησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο. 

2021 και αρ. Πρωτ. 4410 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 25923/09-12-2021 

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κουσίδης Γεώργιος 4) Γυμνόπουλος Κοσμάς  

5) Κωνσταντίνου Κυριάκος 6) Αβραμίδης Κυριάκος 7) Τσομπανοπούλου Μελίσα . 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή  2) Κατζικάς Γεώργιος. 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

   Η πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα  ότι τα θέματα 3 και 9 αποσύρονται.  

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 5
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Ο Άξονας Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει δύο (2) μέτρα σε αντιστοιχία με τις 

επιλέξιμες κατηγορίες δράσεων ως εξής: Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις Μέτρο 2. Παρεμβάσεις στον αστικό 

χώρο • Κάθε δικαιούχος θα μπορεί να υποβάλλει σε μόνο μία εκ των δύο προσκλήσεων, σύμφωνα με τα 

πληθυσμιακά του δεδομένα. • Κάθε δικαιούχος δύναται να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για ένταξη σε ένα 

μόνο από τα Μέτρα του προγράμματος. • Κατά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης οι δικαιούχοι μπορούν 

να καταθέσουν έως δύο (2) προτάσεις, οι οποίες πρέπει να εντάσσονται υποχρεωτικά στο ίδιο Μέτρο του 

προγράμματος. Επισημαίνεται, όπως προαναφέρθηκε, ότι για κάθε δήμο παραμένει ο περιορισμός της υποβολής 

έως δύο προτάσεων στο ίδιο μέτρο για τη χωρική του επικράτεια, είτε οι προτάσεις υποβληθούν από το δήμο είτε 

από αρμόδιο σύνδεσμο..  

Ωστόσο είναι αποδεκτή η υποβολή μιας πρότασης από το δήμο και μιας (για τον ίδιο δήμο) από τον σύνδεσμο. • 

Διευκρινίζεται ότι μία πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε περισσότερους του ενός χώρους, με το ίδιο 

φυσικό αντικείμενο. Εάν ένας δικαιούχος υποβάλλει προτάσεις σε δύο διαφορετικά Μέτρα, ή περισσότερες από δύο 

προτάσεις στο ίδιο Μέτρο, οι αιτήσεις δεν θα εξετάζονται. • Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ύψος του «αιτούμενου 

ποσού χρηματοδότησης» δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά 

δικαιούχο». • Το προβλεπόμενο «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» διαμορφώνεται ανάλογα με το 

πληθυσμιακό μέγεθος του Δήμου σε συνάρτηση με τα Μέτρα του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Στην περίπτωση 

υποβολής πρότασης από Σύνδεσμο δήμων το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από τα πληθυσμιακά στοιχεία του 

δήμου, στη χωρική επικράτεια του οποίου θα υλοποιηθεί το προτεινόμενο έργο. • Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 

να χρηματοδοτηθεί το ίδιο έργο δύο φορές και από δύο διαφορετικές Προσκλήσεις του Πράσινου Ταμείου, καθώς 
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κάτι τέτοιο θα καταστρατηγούσε τους όρους των αντίστοιχων προσκλήσεων 

Οι δράσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από τον Άξονα Προτεραιότητας του Χ.Π. καθορίζονται στο πλαίσιο των 

μέτρων του προγράμματος ως εξής: 

Στο Μέτρο 1, ως επιλέξιμες δράσεις περιλαμβάνονται:  

1.1. Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου ή δίκτυο αυτών 

1.2. 1.2. α. Αποκατάσταση /επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα, μνημεία ή έργα 

τέχνης. β. Συνδυασμός των δράσεων 2.5 και 2.6 του Μέτρου 2 

Στο Μέτρο 2, ως επιλέξιμες δράσεις περιλαμβάνονται:  

2.1. Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου και υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων 

πρασίνου, με έμφαση στη συμπλήρωση των φυτεύσεων.  

2.2. Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου. Η δράση αυτή μπορεί να 

αποτελεί τμήμα άλλων δράσεων.  

2.3. Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών.  

2.4. Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή, πεζοδρόµων ή και 

πεζοδροµίων και επιµέρους υποδοµών τους ή και δημιουργία νέων πεζοδρομίων σε μέρη που δεν υπάρχουν και 

θεωρούνται απαραίτητα για την ασφαλή διέλευση των πεζών, για τη δηµιουργία δικτύου κίνησης πεζών µε πρόνοια 

και για εμποδιζόμενα άτομα, σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.  

2.5. Ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α./ Δικαιούχου ή έχουν 

εκμισθωθεί/παραχωρηθεί σε ΟΤΑ/ Δικαιούχο από φορείς που συγκαταλέγονται στους εν δυνάμει δικαιούχους του 

Πράσινου Ταμείου για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών, με στόχο την επανάχρησή τους για την κάλυψη 

αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων,  

2.6. Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α./ Δικαιούχου ή έχουν 

εκμισθωθεί/παραχωρηθεί σε ΟΤΑ/Δικαιούχο από φορείς που συγκαταλέγονται στους εν δυνάμει δικαιούχους του 

Πράσινου Ταμείου για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών, σε αξιόλογα τουριστικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά 

σημεία της πόλης ή του δήμου, όπως σε κεντρικές πλατείες, καθώς και κτιρίων κεντρικών αξόνων και παραλιακών 

μετώπων.  

2.7. Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, υπαίθριων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και 

υλικά καθώς και υπόγειων.  

2.8. Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων, ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη 

δημιουργία χώρων πρασίνου στα σχολεία.  

• Το συνολικό «ποσό ένταξης» –δηλαδή το συνολικό ποσό χρηματοδότησης που δύναται να αιτηθεί και να λάβει 

από το Πράσινο Ταμείο– δεν μπορεί να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο», όπως 

διαμορφώνεται ανά Μέτρο, σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου. Δηλαδή πρέπει να 

ικανοποιούνται ταυτόχρονα και οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:  

Α. Το τελικό ποσό ένταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει: ▪ το 60% του Οριστικού Προϋπολογισμού των έργων για έργα 

του Μέτρου 1 ▪  

το 80% του Οριστικού Προϋπολογισμού των έργων για έργα του Μέτρου 2.  

▪ το 40% του Οριστικού Προϋπολογισμού των έργων για έργα που αφορούν αποκλειστικά διαμόρφωση παιδικών 

χαρών 

 Ειδικά για τα Διατηρητέα κτίρια και τους Κοινόχρηστους Χώρους που έχουν αποκτηθεί μέσω Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου το τελικό ποσό ένταξης θα ανέρχεται στο 80% του προϋπολογισμού του έργου 

Β.  

Το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» του προγράμματος κλιμακώνεται με βάση τα πληθυσμιακά 

χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου ως ακολούθως:  

i. Για το Μέτρο 1 το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης ανά δικαιούχο διαμορφώνεται από τον τύπο Χ1= 

(200.000+Π*5)*σΑΠ ii.  

ii. Για το Μέτρο 2 το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης ανά δικαιούχο διαμορφώνεται από τον τύπο Χ2= 

(200.000+Π)*0,8  

iii. Όπου: Π = ο Μόνιμος ή εναλλακτικά ο Πραγματικός - de facto Πληθυσμός του Δήμου, βάσει της 

επίσημης απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 (ΦΕΚ 698/Β/2014, / (ΦΕΚ 699/B/2014). 

http://www.statistics.gr/el/2011-census-pop-hous). σΑΠ = συντελεστής Αστικής Πυκνότητας, ο οποίος 

διαμορφώνεται σε:  
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iv. ▪ 1,1 για τους Δήμους οι οποίοι ανήκουν στις Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών, Πειραιώς και 

Θεσσαλονίκης (οι οποίοι θεωρούνται ως αμιγώς αστικοί), 

v.  ▪ σε 0,8 για τους Δήμους οι οποίοι δεν διαθέτουν οικισμό πάνω από 5.000 κατοίκους και ▪ 

vi.  σε 1,0 για όλους τους υπόλοιπους  

Επομένως για τον Δήμο μας με de facto πληθυσμό 52.013 κατοίκων, εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Αθηνών, 

Πειραιώς και Θεσσαλονίκης υποβάλλει πρόταση στο Μέτρο 1. Μπορεί να υποβάλει πρόταση έργου 

προϋπολογισμού τουλάχιστον: Προϋπολογισμός ≥ 506.071,50/0,6 = 843.452,50€ 

Για να κριθεί η ωριμότητα ενός έργου πρέπει να υποβληθούν: 

i) Οριστική μελέτη αρμοδίως θεωρημένη από τις υπηρεσίες του Δικαιούχου/Δήμου, μετά από σχετική 

απόφαση έγκρισης / παραλαβής από το Δ.Σ. ή την Ο.Ε. του Δικαιούχου/Δήμου. Εναλλακτικά, στην 

περίπτωση διενέργειας προμηθειών υποβάλλεται η απόφαση για τη διενέργεια της προμήθειας. Στην 

περίπτωση που η μελέτη έχει εκπονηθεί εσωτερικά από υπηρεσίες του δήμου, υποβάλλεται βεβαίωση μη 

έκδοσης απόφασης παραλαβής.  

ii) ii) Έγκριση της οριστικής μελέτης από το αρμόδιο όργανο (π.χ. από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής),  

iii) iii) Προϋπολογισμός,  

iv) iv) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δικαιούχου/Δήμου περί μη χρηματοδότησης του μέρους του 

έργου που αντιστοιχεί στο αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από άλλες πηγές,  

v) v) Απόφαση του Δ.Σ. ή της Ο.Ε. του Δικαιούχου/Δήμου για την υποβολή της πρότασης,  

vi) vi) Απόφαση του Δ.Σ. ή της Ο.Ε. του Δικαιούχου/Δήμου για την κάλυψη από ίδιους πόρους ή/και άλλη πηγή 

χρηματοδότησης του επιπλέον ποσού (πέραν του ποσού ένταξης από το Π.Τ.) και την αποδοχή των όρων 

χρηματοδότησης σύμφωνα με το συνημμένο στο Παράρτημα Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Χρηματοδότησης 

(ΣΑΠΟ). 

vii)  vii) Τις προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις από άλλους φορείς ανάλογα με το έργο. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

περιβαλλοντική αδειοδότηση ή τεκμηρίωση απαλλαγής, γνωμοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Υπουργείου Πολιτισμού (συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση εργασιών εκσκαφής), καταλληλότητα του 

χώρου για τη δημιουργία παιδικής χαράς εφόσον απαιτείται κλπ. Ειδικά για τα κτίρια που είναι 

χαρακτηρισμένα είτε τα ίδια είτε η χρήση τους ως διατηρητέα, μνημεία ή έργα τέχνης θα πρέπει να 

προσκομιστούν και οι αντίστοιχες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού ή / και 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή τυχόν άλλου αρμόδιου Υπουργείου. 

viii) viii) Για τα έργα που προβλέπουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, την έγκριση των σχετικών μέτρων, βάσει των 

άρθρων 52 & 109 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999/ΦΕΚ57 Α’, όπως ισχύει). 

 

Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με το γεγονός ότι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, , 

εισηγούμαστε:  

1. Την υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση οδού Ελ. Βενιζέλου 

από Λεωφόρο Δενδροποτάμου εως Κυρίμης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση 

και λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» με Κωδικό Πρόσκλησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο. 2021 και αρ. 

Πρωτ. 4410 

2. Τη δέσμευση της Ο.Ε. για την  κάλυψη από ίδιους πόρους ή/και άλλη πηγή χρηματοδότησης του επιπλέον ποσού 

(πέραν του ποσού ένταξης από το Π.Τ.) και την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης σύμφωνα με το συνημμένο 

στο Παράρτημα Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ)., εφόσον εγκριθεί.  

3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση 

των ανωτέρω. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του 

προέδρου 
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     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των καταμετρούμενων 

 

Α)  Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση οδού Ελ. 

Βενιζέλου από Λεωφόρο Δενδροποτάμου εως Κυρίμης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική 

Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» με Κωδικό Πρόσκλησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο. 

2021 και αρ. Πρωτ. 4410 

Β) Δεσμεύεται  για την  κάλυψη από ίδιους πόρους ή/και άλλη πηγή χρηματοδότησης του επιπλέον ποσού (πέραν 

του ποσού ένταξης από το Π.Τ.) και την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης σύμφωνα με το συνημμένο στο 

Παράρτημα Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ)., εφόσον εγκριθεί.  

Γ) Εξουσιοδοτεί  τον Δήμαρχο  προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση των 

ανωτέρω. 

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε λευκό. 

 

Δ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 351/2021. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  14.12.2021 

 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 
Αποστολίδου Μαρία 


