
Σελίδα 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 217.6/2021 

 

Σήμερα Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 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 Απόφαση: «Τροποποίηση της 
αριθμ. 32604/21-7-2017 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 366),όπως ισχύει» (ΦΕΚ 879/ΥΟΔΔ/23-10-2019) και την υπ’ 
αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/46181/4639 Απόφαση: «Τροποποίηση της 32604/21-7-2017 απόφασης 
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 366/24-7-
2017) όπως ισχύει» (ΦΕΚ 371/ΥΟΔΔ/18-5-2020), συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 
5167/19-07-2021 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει 
απόφαση για το θέμα: 
 
Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση». 

 
Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.: 

1. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος 

2. Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος 

3. Χρήστος Μανούρης, μέλος 

4. Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος 

5. Ιωάννης Μητσόπουλος, μέλος 

6. Αναστάσιος Δράκος, μέλος 

7. Αικατερίνη Τούτουζα, μέλος 

 
Προσήλθε η αναπληρώτρια Δ/ντρια του Πράσινου Ταμείου κ. Καλλιόπη Φουσκοκολάκη, ο 
Γραμματέας του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος  Γκλαβόπουλος και οι νομικοί 
σύμβουλοι του Πράσινου Ταμείου κ.κ. Καραγεώργου Βασιλική, Μπασιαρίδου Αικατερίνη 
και Τσεβάς Στυλιανός. 
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε πλήρη απαρτία. 
 
Η αναπληρώτρια Διευθύντρια με την αριθμ. πρωτ. 5222/20-07-2020 εισήγησή της έθεσε 
υπόψη των μελών, τα ακόλουθα:  
1) 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. 
2) Την υπ΄αριθμ. 8899/07-12-2020 (ΑΔΑ: ΡΕΧ646Ψ844-8Α0) Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε η τρίτη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
787/05-02-2020 (ΑΔΑ:992Ρ46Ψ844-9ΚΙ) Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
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ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 και η διάθεση πίστωσης ποσού 37.270.994,79€ για την 
υλοποίησή του και η σύσταση παρακαταθήκης για την υλοποίηση του Άξονα 
Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση - Χωρικός Σχεδιασμός - Αρχιτεκτονικοί 
Διαγωνισμοί» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. 
3) Την υπ΄ αριθμ. 197.3/16-11-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΠΝ46Ψ844-ΜΙΟ) απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την οποία αποφασίστηκε η τρίτη 
τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 787/05-02-2020 (ΑΔΑ:992Ρ46Ψ844-9ΚΙ) Υπουργικής Απόφασης 
με θέμα: “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.” όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ΄ αριθμ. 
2561/24-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΟΛΔ46Ψ844-Β2Λ) και 7049/13-10-2020 (ΑΔΑ: 6Ε0Χ46Ψ844-5ΚΔ) 
υπουργικές αποφάσεις και τη σύσταση παρακαταθήκης για την υλοποίηση του Άξονα 
Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση - Χωρικός Σχεδιασμός - Αρχιτεκτονικοί 
Διαγωνισμοί» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. 
4) Την με αριθμ. 6056/28-11-2018 και κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018 
Πρόσκληση με την οποία το Πράσινο Ταμείο κάλεσε τους δήμους της χώρας οι οποίοι δεν 
περιλαμβάνουν οικισμούς με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων και οι οποίοι είχαν 
αποκλειστεί από την πρώτη και τη δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος, να υποβάλλουν 
τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
(που εγκρίθηκε με την 145.11/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου), στον Άξονα 
Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018». 
5) Την με αριθμ. 7035/02-12-2019 και κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019 
Πρόσκληση με την οποία το Πράσινο Ταμείο κάλεσε το σύνολο των δήμων της χώρας (Α΄ 
Πρόσκληση), να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος (που εγκρίθηκε με την 165.2 Απόφαση του Δ.Σ. του 
Πράσινου Ταμείου), στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019». 
6) Την με αριθμ. 5784/01-09-2020 και κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2020 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020- Β΄ Πρόσκληση – Σεπτέμβριος 2020 με την οποία το Πράσινο Ταμείο 
καλούσε τους Δήμους της χώρας που δεν υπέβαλλαν πρόταση στην Α΄ Πρόσκληση καθώς 
και τους Συνδέσμους της αντίστοιχης χωρικής επικράτειας, να υποβάλλουν τις προτάσεις 
τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική 
Αναζωογόνηση». 
7) Το γεγονός ότι οι πόροι του Ειδικού Προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ή 
αυθαίρετης αλλαγής χρήσης που προβλέπουν οι νόμοι 4495/2017 όπως ισχύει, 4178/2013, 
4014/2011 και 3843/2010 έχουν συγκεντρωθεί για Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου στο 
Πράσινου Ταμείου και προβλέπεται να διατίθενται σε προγράμματα και δράσεις 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης μέσω δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου για την 
αντιστάθμιση των δυσμενών συνεπειών που έχουν επέλθει στο περιβάλλον. 
8) Το γεγονός ότι ο ν. 4495/2017 όπως ισχύει ορίζει δράσεις περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου, οι οποίες υλοποιούνται με κύριο στόχο ιδίως την συντήρηση, βελτίωση και 
αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού, την αντιμετώπιση της αυθαιρεσίας και της παρανομίας 
στο οικιστικό περιβάλλον, την αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική, βιοκλιματική 
αναβάθμιση των πόλεων, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και λαμβάνοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν 4475/2017 όπως ισχύουν.  
9) Την με αριθμ. πρωτ.000719/05-02-2021 πρόταση του Δήμου Ασπροπύργου, που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Προμήθεια και 

τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών για την δημιουργία και αναβάθμιση των παιδικών 

χαρών του Δήμου Ασπροπύργου», συνολικού προϋπολογισμού 230.001,00 € και την 
υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την 
ένταξη του έργου. 
10) Την με αριθμ. πρωτ. 001060/22-02-2021 πρόταση του Δήμου Ανδραβίδας 
Κυλλήνης, που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού 5 παιδικών χαρών και οργάνων γυμναστικής 
εξωτερικού χώρου του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης», συνολικού προϋπολογισμού 
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221.526,00 € και την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων που προβλέπονται βάσει 
του οδηγού για την ένταξη του έργου. 
11) Την με αριθμ. πρωτ 1044/22-2-2021 πρόταση του Δήμου ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Μελέτη 

Προμήθειας και Εγκατάστασης Οργάνων Παιδικών Χαρών Δ.Κ. Ψαχνών», προϋπολογισμού 
131.154,80 €, καθώς και την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων  που προβλέπονται 
βάσει του οδηγού για την ένταξη του έργου. 
12) Την με αριθμ. πρωτ 001241/2021  πρόταση του Δήμου ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ», προϋπολογισμού 249.729,26 €, καθώς και την υποβολή των 
συμπληρωματικών στοιχείων  που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την ένταξη του 
έργου. 
13) Την με αριθμ. πρωτ.000765/09-02-2021 πρόταση του Δήμου Ικαρίας, που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Ανακαίνιση και 
Διαμόρφωση υφιστάμενου τριώροφου κτιρίου Εντός σχεδίου πόλεως Θέρμα (Τομέας Β) ΔΕ 
Αγίου Κηρύκου, Δήμος Ικαρίας», συνολικού προϋπολογισμού 201.594,78 € και την υποβολή 
των συμπληρωματικών στοιχείων που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την ένταξη του 
έργου 
14) Την με αριθμ. πρωτ. 4290/26-6-2020 πρόταση του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, 
που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΖΥΓΟΥ ΔΙΧΟΜΟΙΡΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 207.000,00 € και την υποβολή των 
συμπληρωματικών στοιχείων που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την ένταξη του 
έργου 
15) Την με αριθμ. πρωτ. 000186/12-01-2021 πρόταση του Δήμου Κέας, που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Λειτουργική & 
ενεργειακή αναβάθμιση Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Κάτω Μεριάς Κέας», 
συνολικού προϋπολογισμού 55.220,00 € και την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων 
που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την ένταξη του έργου. 
16) Την με αριθμ. πρωτ 002232/2019 πρόταση του Δήμου ΚΥΘΗΡΩΝ που υποβλήθηκε 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: "Αναβάθμιση Πλατείας Κάτω 
Χώρας Μυλοποτάμου Κυθήρων και Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού", συνολικού 
προϋπολογισμού 203.400,00 €, {Η πράξη αποτελείται από δύο επιμέρους υποέργα: 
Υποέργο 1: Αναβάθμιση Πλατείας Κάτω Χώρας Μυλοποτάμου, προϋπολογισμού 98.000,00€ 
και Υποέργο 2: Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Υπόγειων Κάδων Διαβαθμισμένης 
Συμπίεσης, προϋπολογισμού 105.400,00€}, καθώς και την υποβολή των συμπληρωματικών 
στοιχείων  που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την ένταξη του έργου. 
17) Την με αριθμ. πρωτ. 01270/25-02-2021 πρόταση του Δήμου Κύθνου, που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ 

ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΤΑ», συνολικού προϋπολογισμού 201.376,00 € και 
την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων που προβλέπονται βάσει του οδηγού για 
την ένταξη του έργου. 
18) Την με αριθμ. πρωτ. 001298/26-02-2021 πρόταση του Δήμου Σουλίου, που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Προμήθεια 
ενός συστήματος κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων και δύο βυθιζόμενων 
συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων σε κάδους συμβατούς με τα κοινά 
απορριμματοφόρα», συνολικού προϋπολογισμού 197.160,00 € και την υποβολή των 
συμπληρωματικών στοιχείων που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την ένταξη του 
έργου. 
19) Την με αριθμ. πρωτ 001210/2021  πρόταση του Δήμου ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Προμήθεια και 
εγκατάσταση τριών (3) οικολογικών συστημάτων βυθιζόμενων κάδων κάθετης 
διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης των Ο.Τ.Α. για την αναβάθμιση 
κοινόχρηστων χώρων», προϋπολογισμού 256.680,00€, καθώς και την υποβολή των 
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συμπληρωματικών στοιχείων  που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την ένταξη του 
έργου. 

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 
1. Την ένταξη των κάτωθι έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική 
Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», σε συνέχεια των σχετικών Προσκλήσεων του Πράσινου Ταμείου.  
2. Για την εκτέλεση των εν λόγω έργων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη όλων 
των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων. Επίσης, για τα έργα διαμόρφωσης παιδικών χαρών, η 
πιστοποίηση καταλληλότητας λειτουργίας από την αρμόδια Επιτροπή αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την αποπληρωμή των αντίστοιχων έργων. 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2020 - Β΄ ΦΑΣΗ 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ 

1 
ΔΗΜΟΣ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικών 
Χαρών για την δημιουργία και αναβάθμιση των 
παιδικών χαρών του Δήμου Ασπροπύργου 

184.000,80 € 

2 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 

ΚΥΛΛΗΝΗΣ  

Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού 5 παιδικών 
χαρών και οργάνων γυμναστικής 

εξωτερικού χώρου του Δήμου Ανδραβίδας – 
Κυλλήνης 

177.220,80 € 

3 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - 

ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
Μελέτη Προμήθειας και Εγκατάστασης Οργάνων 

Παιδικών Χαρών Δ.Κ. Ψαχνών 
104.923,85 € 

4 ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ 
167.281,60 € 

5 ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 

Ανακαίνιση και Διαμόρφωση υφιστάμενου 
τριώροφου κτιρίου Εντός σχεδίου πόλεως Θέρμα 

(Τομέας Β) ΔΕ Αγίου Κηρύκου, Δήμος Ικαρίας 
161.275,82 € 

6 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 
Λειτουργική & ενεργειακή αναβάθμιση 

Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Κάτω 
Μεριάς Κέας 

33.132,00 € 

7 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΤΑ 

161.100,80 € 

8 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 

Προμήθεια ενός συστήματος κάθετης 
διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων και δύο 

βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης 
απορριμμάτων σε κάδους συμβατούς με τα κοινά 

απορριμματοφόρα 

157.728,00 € 

9 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) οικολογικών 
συστημάτων βυθιζόμενων κάδων κάθετης 

διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής 
χρήσης των Ο.Τ.Α. για την αναβάθμιση 

κοινόχρηστων χώρων 

177.205,60 € 

 

 

 

airetos.gr

ΑΔΑ: 9ΨΧ746Ψ844-ΗΜ8



Σελίδα 5 

 

 
 

Γ΄ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2018- ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ 

1 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Αναβάθμιση Πλατείας Κάτω Χώρας 
Μυλοποτάμου Κυθήρων και Προμήθεια Αστικού 
Εξοπλισμού 

142.380,00 € 

 
3. Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την 
υλοποίηση της Απόφασης. 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 
 

 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2019 – Α’ ΦΑΣΗ 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ 

1 
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΖΥΓΟΥ ΔΙΧΟΜΟΙΡΙΟΥ 
164.871,00 € 

ΑΔΑ: 9ΨΧ746Ψ844-ΗΜ8
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