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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 221   
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 18ης/06.11.2018,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 6η του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του 
έτους 2018.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,06/11/2018, ηµέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα  19:00 µ. µ , το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.10935/01.11.2018, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι επτά (27) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                               
                                      

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.    
     
  1. Πολυχρονάκης Συµεών  
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα  
  3. Περρής Ιωάννης  
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος  
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ  
  6. Χριστοφής Μιχαήλ   
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Βεχλίδη Μαρία  
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
14. Βασιλάκη Αικατερίνη  
15. Φασούλα Αλίκη  
16. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
17. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  



18. Καµπάκας Αντώνης  
19. Λυκούδης Αλεβίζος  
20. Βερλέκης Νικόλαος  
21. Βοσκόπουλος Χρήστος  
22. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
23. Κακανάκης Ευάγγελος  
24. Αλεξοπούλου Μαρία  
25. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
26. Γαβρίλης  Γεώργιος  
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή των όρων της χρηµατοδότησης µε βάση την Απόφαση 
143.4/2018 (Α∆Α: 6ΣΩ946Ψ844-Σ7Ο)  του ∆Σ του Πράσινου Ταµείου . 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  της 
∆ιευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής  η   οποία 
έχει ως εξής:   
 
 

                                                   
ΠΡΟΣ:   

• Πρόεδρο του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου  

 
ΘΕΜΑ: «Αποδοχή των όρων της χρηµατοδότησης µε βάση την Απόφαση 
143.4/2018 (Α∆Α: 6ΣΩ946Ψ844-Σ7Ο)  του ∆Σ του Πράσινου Ταµείου».  
 
 
ΕΡΓΟ: «Αναβάθµιση παιδότοπων του ∆ήµου Καισαριανής» 
προϋπολογισµού µελέτης 226.000€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.  

 

 

                                                                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   31/10/2018 

                                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:      10860 

Α
Ν

Τ
Ι
Κ

Ε
Ι
Μ

Ε
Ν

Ο
 

 

 
Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πράσινου 
Ταµείου: 

«∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», 

« Άξονας Προτεραιότητας (ΑΠ1):  
«Αστική Αναζωογόνηση 2018». 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:   
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
∆ΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
∆ιεύθυνση:  Βρυούλων  125 & 
Φιλαδελφείας 
ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
(URL):  https://kaisariani.gr/ 

NUTS:GR30 / LAU2 GR30002001 
Πληροφορίες:  Χαρίτου Ελιάνα 
Τηλ:  213.20.10.726   
Fax:  210.72.92.621 
Email: texniki@kessariani.gr  

 
 
          
          
 



ΕΙΣΗΓΗΣΗ: 
Το Πράσινο Ταµείο δηµοσίευσε την πρόσκληση µε κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2017 του χρηµατοδοτικού προγράµµατος «∆ράσεις Περιβαλλοντικού 
Ισοζυγίου», άξονας προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017», Μέτρο 2 
«Αναβάθµιση Αστικού Εξοπλισµού», υποµέτρο 2.2 «∆ηµιουργία ή Αναβάθµιση 
Παιδότοπων». Με την υπ΄αρ. 272/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγινε η 
αποδοχή των όρων της παραπάνω πρόσκλησης, και µε την υπ΄αρ.280/2017 
Απόφαση ∆Σ εγκρίθηκε η µελέτη «Αναβάθµιση Παιδότοπων του ∆ήµου 
Καισαριανής» προϋπολογισµού 226.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για 
υποβολή στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα.  
Με την Απόφαση 143.4/2018 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου 
εντάχθηκε η υποβληθείσα πράξη του ∆ήµου Καισαριανής «Αναβάθµιση 
παιδότοπων του ∆ήµου Καισαριανής» µε ποσό ένταξης 180.800,00€. 
Η Απόφαση Ένταξης συνοδευόταν από το Σύµφωνο Αποδοχής όρων της 
Απόφασης Ένταξης της Πράξης προς Χρηµατοδότηση από το Πράσινο Ταµείο 
(ΣΑΠΟ).   
 

Με βάση τα παραπάνω προτείνουµε: 

Την Αποδοχή των όρων της χρηµατοδότησης ύψους 180.800,00€ για την Πράξη 
«Αναβάθµιση παιδότοπων του ∆ήµου Καισαριανής» µε βάση την Απόφαση 
143.4/2018 του ∆Σ του Πράσινου Ταµείου (Α∆Α: 6ΣΩ946Ψ844-Σ7Ο) και 
εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Καισαριανής ως νοµίµου εκπροσώπου του ∆ήµου για 
την υπογραφή του Συµφώνου Αποδοχής Όρων και για τις περαιτέρω ενέργειες που 
απορρέουν από αυτό.  

 
                                                                                            Η ∆ιευθύντρια της ΤΥ 
 
                                                                                        Κωνσταντοπούλου Βασιλική

                        Αρχιτ. Μηχανικός 
 
 

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 
Σήµερα, στις ……………….ο κάτωθι δικαιούχος χρηµατοδότησης από το Πράσινο 
Ταµείο µε την ονοµασία ∆ήµος Καισαριανής έχοντας λάβει γνώση της  δηµοσιευθείσας 
πρόσκλησης  και των όρων αυτής, του Οδηγού του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος 
και των όρων αυτού αποδέχεται τα κάτωθι: 
 

Άρθρο 1: Μη χρηµατοδότησης έργου από άλλα χρηµατοδοτικά µέσα (εθνικά, Ε.Ε.) 
της τρέχουσας ή άλλης προγραµµατικής περιόδου. 

Ο δικαιούχος βεβαιώνει υπεύθυνα ότι οι  προβλεπόµενες δαπάνες του εν λόγω έργου όπως 

αυτό αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος, ή µέρος αυτής, δεν έχει τύχει στο παρελθόν ούτε 

θα τύχει χρηµατοδότησης από άλλα εθνικά ή της Ε.Ε. χρηµατοδοτικά µέσα της τρέχουσας ή 

άλλης περιόδου.  
 
Άρθρο 2: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Όρων 
Ο ∆ήµος Καισαριανής ως ∆ικαιούχος αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης του έργου 
«Αναβάθµιση παιδότοπων του ∆ήµου Καισαριανής», συνολικής δηµόσιας 
δαπάνης 226.000,00€ (µε ΦΠΑ 24%) στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος 
«∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, « Άξονας 



Προτεραιότητας (ΑΠ1): «Αστική Αναζωογόνηση 2018» µε ποσό ένταξης 
χρηµατοδότησης 180.800,00€ (µε ΦΠΑ 24%)  και εντός του εγκεκριµένου 
χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης του έργου.  
 
Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πράσινο Ταµείο σύµφωνα µε τους όρους και τις 
υποχρεώσεις του παρόντος Συµφώνου και του Οδηγού ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων, όπως 
αυτό ισχύει. 
 
Άρθρο 3: Τήρηση εθνικής νοµοθεσίας και κανόνων Ε.Ε. 

Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να τηρεί την εθνική νοµοθεσία και τους κανόνες της Ε.Ε. και ιδίως 

τη νοµοθεσία που αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, τα δηµόσια έργα, τις προµήθειες, τις 

µελέτες, τις υπηρεσίες. 
 
Άρθρο 4: Κοινοποίηση επιµέρους στοιχείων υλοποίησης του έργου 
 
Με την έναρξη υλοποίησης του έργου, από την υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο και 

µέχρι την ολοκλήρωσή της, ο ∆ικαιούχος υποχρεούται: 

• Μετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο να κοινοποιήσει άµεσα στο Πράσινο 
Ταµείο, την υπογεγραµµένη σύµβαση.  

• Στην περίπτωση εκτέλεσης έργων για τα οποία απαιτείται η χορήγηση αδειών/εγκρίσεων 
πριν την εκτέλεσή τους από τα αρµόδια όργανα η εξασφάλισή τους και η προσκόµισή 
τους στο Πράσινο Ταµείο  από τον ∆ικαιούχο αποτελεί προϋπόθεση για την 
χρηµατοδότησή τους. 

• Ο ∆ικαιούχος οφείλει να ενηµερώνει το Πράσινο Ταµείο για την συµβασιοποίηση του 
έργου.  

• Να καταρτίζει και να υποβάλλει στο Πράσινο Ταµείο πλήρη φάκελο µε τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για την πληρωµή, όπως αυτά βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πράσινου 
Ταµείου  

http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/61-2015-11-03-07-08-34/211-astiki-
anazoogonisi-poleon 

• Να καταρτίσει και να υποβάλει στο Πράσινο Ταµείο κατά την αποπληρωµή του έργου, 

αναλυτική έκθεση ολοκλήρωσης του έργου (βάσει του εδαφίου 10 παρ. 3 του Οδηγού του 

Χ.Π. «∆ράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»), όπου θα περιγράφεται το υλοποιηθέν 

φυσικό αντικείµενο, οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν και το αποτέλεσµα που 

επιτεύχθηκε σε σχέση µε το εγκριθέν.  

• Το Πράσινο Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα απένταξης του ∆ικαιούχου εφόσον το έργο δεν 
εξελίσσεται οµαλά.  

• Στην περίπτωση εκείνη που το Πράσινο Ταµείο διαπιστώσει, σε οποιαδήποτε φάση 
υλοποίησης του έργου, ακόµα και µετά το πέρας αυτής, τη µη τήρηση από τον ∆ικαιούχο 
της εθνικής νοµοθεσίας και των κανόνων της Ε.Ε., έχει το δικαίωµα να διακόψει αζηµίως 
γι’ αυτό τη χρηµατοδότηση του έργου και να αναζητήσει από τον ∆ικαιούχο την 
επιστροφή της χρηµατοδότησης την οποία έλαβε. Ο ∆ικαιούχος οφείλει να επιστρέψει 
την χρηµατοδότηση που έλαβε στο Πράσινο Ταµείο. 

 
Άρθρο 5: Τροποποιήσεις σύµβασης (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο / παράταση 

προθεσµιών)  

Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει για προέγκριση στο Πράσινο Ταµείο οποιαδήποτε 

τροποποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της υπογραφείσας σύµβασης.  



Η σύναψη συµπληρωµατικών συµβάσεων γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δηλαδή όταν µε 

την υποβολή του ΑΠΕ προκύπτουν συµπληρωµατικές εργασίες οι οποίες αιτιολογούνται 

ειδικώς και επαρκώς ως προς το χαρακτηρισµό τους ως συµπληρωµατικές λόγω 

απρόβλεπτων περιστάσεων και πρέπει να πληρούνται ειδικοί όροι. Σε αυτές περιπτώσεις, και 

εφόσον ο ∆ικαιούχος προτίθεται να αιτηθεί τη δυνατότητα χρηµατοδότησης από το Πράσινο 

Ταµείο της επικείµενης συµπληρωµατικής σύµβασης, υποχρεούται να υποβάλλει όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία βάσει της κείµενης νοµοθεσίας.  

Μετά την προέγκριση τροποποίησης στοιχείων της σύµβασης, ο δικαιούχος υποχρεούται να 

κοινοποιήσει στο Πράσινο Ταµείο την τροποποιηµένη σύµβαση, τηρώντας τη σχετική 

νοµοθεσία περί της υποχρέωσης καταχώρισης στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο» 

(άρθρο38 παρ.6 του Ν. 4412/2016 και της σχετικής Υ.Α. 576/2017 ΦΕΚ Β’ 1781/2017). 

 

Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται να ενηµερώνει το Πράσινο Ταµείο σε κάθε περίπτωση παράτασης 

των προθεσµιών εκτέλεσης του έργου, κοινοποιώντας τις σχετικές αποφάσεις κατά την 

υποβολή για την πληρωµή της δαπάνης. Στην περίπτωση που η υλοποίηση του έργου δεν 

καθίσταται εφικτή εντός του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος και το έργο δεν εξελίσσεται 

οµαλά, η χρηµατοδότηση του έργου από το Πράσινο Ταµείο δύναται να διακοπεί και το 

Πράσινο Ταµείο µπορεί να ανακαλέσει την απόφαση ένταξης του έργου, χωρίς να απαιτείται 

συµφωνία του ∆ικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή ο ∆ικαιούχος οφείλει να επιστρέψει το 

σύνολο της χρηµατοδότησης την οποία τυχόν έλαβε από το Πράσινο Ταµείο το οποίο και 

επιφυλάσσεται παντός νοµίµου δικαιώµατός του για την είσπραξή της. Σε καµία περίπτωση ο 

∆ικαιούχος δεν δύναται να αξιώσει καταβολή τόκων υπερηµερίας από το Πράσινο Ταµείο.  

 
Άρθρο 6: Παρακολούθηση Ενταγµένου Έργου 

Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται: 

(α) Να ορίζει υπεύθυνο άτοµο για την επικοινωνία µε το Π.Τ., τον / την κα Χαρίτου 

Ελιάνα, Αρχιτέκτων Μηχανικό, ∆ιεύθυνση/ Τµήµα: Τεχνικής Υπηρεσίας, τηλ.: 2132010726/ 

2107292601-7, fax: 2107292621, e-mail:       texniki@kessariani.gr &  charitou@kessariani.gr  

(β) Να λειτουργεί µηχανισµό πιστοποίησης εκτέλεσης του έργου, ο οποίος θα 

εξασφαλίζει τον αποτελεσµατικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών των 

υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσµατος καθώς και να εφαρµόζει εσωτερικές 

διαδικασίες ελέγχου των πληρωµών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νοµιµότητα, τη διαφάνεια,  

και κανονικότητά τους 

(γ) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική µερίδα για το έργο στο οποίο θα καταχωρούνται όλες οι 

δαπάνες που θα αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούµενες πληρωµές. 

Το Πράσινο Ταµείο έχει το δικαίωµα να ελέγξει τα ανωτέρω σε κάθε στάδιο υλοποίησης του 

έργου. 
 
Άρθρο 7: Τήρηση στοιχείων και δικαιολογητικών από ∆ικαιούχο 

Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται: 

(α) Να τηρεί και να ενηµερώνει φάκελο έργου µε όλα τα στοιχεία που αφορούν στην 

εκτέλεση του έργου έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωµή του, σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στον Οδηγό ∆ιαχείρισης και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες του Πράσινου 

Ταµείου. 

(β) Να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά µε τις δαπάνες και τους λογιστικούς 

ελέγχους των έργων για διάστηµα πέντε ετών µετά το κλείσιµο του Χρηµατοδοτικού 



Προγράµµατος. Το ανωτέρω διάστηµα µπορεί να παρατείνεται είτε στην περίπτωση ενδίκων 

διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογηµένης θέσης του Πράσινου Ταµείου. 

(γ)  Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα τηρούνται είτε σε πρωτότυπη 

µορφή, είτε σε ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων.   
 
Άρθρο 8: Επαληθεύσεις – Έλεγχοι 
Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται: 

(α) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από το Πράσινο Ταµείο τόσο στην έδρα του όσο 

και στους χώρους υλοποίησης των έργων.  

(β) Να αποδέχεται τη διενέργεια ελέγχων από τα αρµόδια εθνικά ελεγκτικά όργανα. 

(γ) Να διαθέτει, εφόσον ζητηθούν, στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Πράσινου Ταµείου 

καθώς και σε όλα τα αρµόδια εθνικά ελεγκτικά όργανα, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή 

στοιχεία εκτέλεσης του έργου.  

(δ) Να παρέχει στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Πράσινου Ταµείου συµπληρωµατικά 

στοιχεία ή διευκρινήσεις, εφόσον αυτά απαιτηθούν. 
 
Άρθρο 9: ∆ηµοσιότητα 

Ο ∆ικαιούχος υποχρεούται:  

(α) Να αποδεχθεί την συµπερίληψή του στη λίστα ∆ικαιούχων του Χρηµατοδοτικού 

Προγράµµατος που δηµοσιοποιεί το Πράσινο Ταµείο στην οικεία ιστοσελίδα, στην οποία 

αναφέρονται το όνοµα του ∆ικαιούχου, ο τίτλος του έργου και το ποσό της δηµόσιας 

χρηµατοδότησης που διατίθεται για την υλοποίηση του έργου. 

( β) Να λάβει όλα τα µέτρα πληροφόρησης – δηµοσιότητας όπως προβλέπονται τόσο 

στον οδηγό του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος. όσο και στην ιστοσελίδα του Πράσινου 

Ταµείου:  

http://www.prasinotameio.gr/images/Τεχνικές_προδιαγραφές_Αναµνηστικής_Πινακίδας_Έργο

υ.pdf 
 
Άρθρο 10: Τήρηση όρων και υποχρεώσεων 

(α) Ο ∆ικαιούχος βεβαιώνει υπεύθυνα ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται 

ολοσχερώς και ανεπιφυλάκτως το σύνολο των παρόντων όρων του Συµφώνου και του 

Οδηγού ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

αυτά. 

(β) Η µη τήρηση των όρων και των υποχρεώσεων του παρόντος συµφώνου ή σε 

περίπτωση που το έργο αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, το έργο 

επανεξετάζεται από το Πράσινο Ταµείο. Εάν οι ανωτέρω αποκλίσεις κριθούν αδικαιολόγητες η 

απόφαση ένταξης του έργου δύναται να ανακληθεί αζηµίως για το Πράσινο Ταµείο χωρίς να 

απαιτείται συµφωνία του ∆ικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή ο ∆ικαιούχος οφείλει να 

επιστρέψει το σύνολο της χρηµατοδότησης την οποία τυχόν έλαβε από το Πράσινο Ταµείο, το 

οποίο και επιφυλάσσεται παντός νοµίµου δικαιώµατός του για την είσπραξή της. 

 

Το Σύµφωνο υπεγράφη από τον ∆ικαιούχο σε δύο (2) πρωτότυπα αντίγραφα εκ των οποίων 

ένα (1) τηρεί ο ∆ικαιούχος στο φάκελο έργου και ένα (1) υποχρεούται να αποστείλει στο 

Τµήµα Σχεδιασµού, ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Προγραµµάτων του Πράσινου Ταµείου. 
 

Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος του ∆ικαιούχου 
(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ∆Α) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

       

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 143.4/2018 

 

Σήμερα, Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που συγκροτήθηκε με την υπ΄ 

αριθμ. 32604/24.7.2017 (ΥΟΔΔ 366) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄ αριθμ. 

49028/30.11.2017 (ΥΟΔΔ 654) 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.: 

5131/15.10.2018  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» για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική 

Αναζωογόνηση 2018», σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 5182/9-10-2017 και κωδικό 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2017» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου. 

Παρόντα ήταν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.: 

1. Γεώργιος Πατρίκιος, Πρόεδρος 

2. Θεοχάρης Κωνσταντάτος, αντιπρόεδρος 

3. Γεώργιος Μπάκης, μέλος 

4. Λουκάς Τριάντης, μέλος  

5. Δημήτριος Μπίρμπας, μέλος 

6. Πουλάκης Μιχαήλ, αναπληρωματικό 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 αριθμ. πρωτ. 5162/16-10-2018 εισήγησή του, έθεσε υπόψη των μελών 
τα ακόλουθα:  
1. Με την υπ’ αριθμ. 2119/21-4-2017 (ΑΔΑ: Ψ95Ρ46Ψ844-ΙΝΘ) Απόφαση του Yπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 

του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και ειδικότερα ο 

Άξονας 2 με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση 2017» προϋπολογισμού 23.000.000,00 

ευρώ. 

2. Με την με αριθμ. πρωτ. 5182/9-10-2017 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-

2017» Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου κλήθηκαν οι Δήμοι της χώρας, που έχουν 

τουλάχιστον έναν οικισμό με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, βάσει της 
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τελευταίας απογραφής του μόνιμου πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ 698/Β/2014), να 

υποβάλλουν τις προτάσεις τους για το έτος 2017, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», Άξονας 

Προτεραιότητας (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση 2017». 

3. Με την αριθμ. 2658/18-06-2018 εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του 

Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και η διάθεση πίστωσης 

ύψους 37.982.663,87 ευρώ για την υλοποίηση του παραπάνω χρηματοδοτικού 

προγράμματος για το έτος 2018. 

4. Το γεγονός ότι οι πόροι του Ειδικού Προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης 

αλλαγής χρήσης που προβλέπουν οι νόμοι 4495/2017, 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. 

5. Το γεγονός ότι ο ν. 4495/2017 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 περιβάλλοντος. 

6. Την με αριθμ. πρωτ. 6903/15-12-2017 πρόταση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αγίας Βαρβάρας», οριστικού προϋπολογισμού 

203.248,40 € συμπ. ΦΠΑ, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 12669/10-9-2018 (αριθμ. 

εισερχ. 4423/20-9-2018) έγγραφο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας με το οποίο 

διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη 

του έργου 

7. Την με αριθμ. πρωτ. 6854/13-12-2017 πρόταση του Δήμου Αγίας Παρασκευής που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Ανάπλαση Αιγαίου Πελάγους», οριστικού προϋπολογισμού 1.300.000,00 € συμπ. 

ΦΠΑ, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 23711/27-09-2018 (αριθμ. εισερχ. 4610/28-09-

2018) ) έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής με το οποίο διαβιβάστηκαν τα 

προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου. 

8. Την με αριθμ. πρωτ. 07155/21-12-2017 πρόταση του Δήμου Αγίου Δημητρίου που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ», οριστικού προϋπολογισμού 762.000,00 €, καθώς και το με αριθμ. 

πρωτ. 29919/18-09-2018 (αριθμ. εισερχ. 4532/26-09-2018) έγγραφο του Δήμου 

Αγίου Δημητρίου με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού 

στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου. 

9. Την με αριθμ. πρωτ. 6141/21-11-2017 πρόταση του Δήμου Αλεξάνδρειας που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΟΤ192) Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», 
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οριστικού προϋπολογισμού 479.818,00 € καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 19837/04-10-

2018 (αριθμ. εισερχ. 5144/16-09-2018) έγγραφο του Δήμου Αλεξάνδρειας με το 

οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική 

ένταξη του έργου. 

10. Την με αριθμ. πρωτ. 7086/20-12-2017 πρόταση του Δήμου Αλμωπίας που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Αναβάθμιση πεζοδρομίων στην πόλη της Αριδαίας», οριστικού προϋπολογισμού 

227.546,04€,  καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 19244/20-9-2018 (αριθμ. εισερχ. 

4455/24-9-2018) έγγραφο του Δήμου Αλμωπίας με το οποίο διαβιβάστηκαν τα 

προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου. 

11. Την με αριθμ. πρωτ. 7035/19-12-2017 πρόταση του Δήμου Αμαρουσίου που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Ανάπλαση της πλατείας Ηρώων Αμαρουσίου με βιοκλιματικό σχεδιασμό», οριστικού 

προϋπολογισμού 895.194,18 € συμπ. ΦΠΑ, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 39356/21-

09-2018 (αριθμ. εισερχ. 4449/21-09-2018) ) έγγραφο του Δήμου Αμαρουσίου με το 

οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική 

ένταξη του έργου. 

12. Την με αριθμ. πρωτ. 07046/20-12-2017 πρόταση του Δήμου Βάρης Βούλας 

Βουλιαγμένης που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου 

με τίτλο «Συστήματα υπόγειων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αισθητική, 

λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων», οριστικού 

προϋπολογισμού 223.200,00€ συμπ. ΦΠΑ, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 34431/27-

09-2018 (αριθμ. εισερχ. 4615/28-09-2018) ) έγγραφο του Δήμου Βάρης Βούλας 

Βουλιαγμένης με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού 

στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου. 

13. Την με αριθμ. πρωτ. 7211/21-12-2017 πρόταση του Δήμου Γλυφάδας που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Κατασκευή περιπατητικών διαδρομών στην περιοχή Αιξωνή του Δήμου Γλυφάδας», 

οριστικού προϋπολογισμού 498.480,00€ συμπ. ΦΠΑ, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 

28833/15-10-2018 (αριθμ. εισερχ. 5145/16-10-2017) έγγραφο του Δήμου Γλυφάδας 

με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την 

οριστική ένταξη του έργου. 

14. Την με αριθμ. πρωτ. 07222/21-12-2017 πρόταση του Δήμου Γρεβενών που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Προμήθεια οργάνων για την αναβάθμιση και πιστοποίηση παιδικών χαρών», 

οριστικού προϋπολογισμού 163.300,00€ συμπ. ΦΠΑ, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 

10252/18-07-2018 (αριθμ. εισερχ. 3163/19-07-2018) ) έγγραφο του Δήμου με το 

οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική 

ένταξη του έργου. 

15. Την με αριθμ. πρωτ. 6876/14-12-2017 πρόταση του Δήμου Δάφνης Υμηττού που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος οδού Ιονίων 

Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού», οριστικού προϋπολογισμού 550.000,00€ 
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συμπ. ΦΠΑ, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 11553/27-9-2018 (αριθμ. εισερχ. 4643/1-

10-2018) έγγραφο του Δήμου Δάφνης Υμηττού με το οποίο διαβιβάστηκαν τα 

προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου. 

16. Την με αριθμ. πρωτ. 7202/21-12-2017 πρόταση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Αναβάθμιση και Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με 

τη χρήση αστικού εξοπλισμού και τη δημιουργία παιδοτόπων», οριστικού 

προϋπολογισμού 279.997,48 € συμπ. ΦΠΑ, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 10209/18-

09-2018 (αριθμ. εισερχ. 4412/20-9-2018) έγγραφο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με το 

οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική 

ένταξη του έργου. 

17. Την με αριθμ. πρωτ 6872/14-12-2017 πρόταση του Δήμου Έδεσσας που υποβλήθηκε 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Ανάπλαση οικισμού 

Άρνισσας – Α΄ Φάση», οριστικού προϋπολογισμού 540.000,00 € συμπ. ΦΠΑ, καθώς 

και το με αριθμ. πρωτ. 15192/28-08-2018  (αριθμ. εισερχ. 3832/30-8-2018) έγγραφο 

του Δήμου Έδεσσας με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού 

στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου.  

18. Την με αριθμ. πρωτ. 07147/21-12-2017 πρόταση του Δήμου Ελασσόνας που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Αναβάθμιση αστικού χώρου στο Δήμο Ελασσόνας», οριστικού προϋπολογισμού 

582.890,00 € συμπ. ΦΠΑ, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 13012/24-09-2018 (αριθμ. 

εισερχ. 4546/26-09-2018) έγγραφο του Δήμου Ελασσόνας με το οποίο διαβιβάστηκαν 

τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου. 

19. Την με αριθμ. πρωτ. 07104/20-12-2017 πρόταση του Δήμου Ηγουμενίτσας που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου στον οικισμό Γραικοχωρίου», 

οριστικού προϋπολογισμού 300.000,00 € συμπ. ΦΠΑ, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 

14152/28-09-2018 (αριθμ. εισερχ. 4634/01-10-2018) ) έγγραφο του Δήμου 

Ηγουμενίτσας με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού 

στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου. 

20. Την με αριθμ. πρωτ 07110/20-12-2017 πρόταση του Δήμου Ηγουμενίτσας που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου στον οικισμό Ν. Σελεύκειας», 

οριστικού προϋπολογισμού 345.170,00 € συμπ. ΦΠΑ, καθώς και το με αριθμ. 

πρωτ.14153/28-09-2018 (αριθμ. εισερχ. 4631/01-10-2018) ) έγγραφο του Δήμου 

Ηγουμενίτσας με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού 

στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου. 

21. Την με αριθμ. πρωτ. 7215/21-12-2017 πρόταση του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Ανάπλαση οδού Σταδίου από οδό Ικάρου έως οδό Διονυσίου», οριστικού 

προϋπολογισμού 650.000,00 € συμπ. ΦΠΑ, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 82157/28-

09-2018 (αριθμ. εισερχ. 4678/2-10-2018) ) έγγραφο του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης με 

το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την 
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οριστική ένταξη του έργου. 

22. Την με αριθμ. πρωτ. 6240/23-11-2017 πρόταση του Δήμου Θέρμης που υποβλήθηκε 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Διαμόρφωση 

παιδικής χαράς και πλατείας Τοπικής Κοινότητας Καρδίας ΔΕ Μίκρας, Δήμου 

Θέρμης», οριστικού προϋπολογισμού 520.000,00 € συμπ. ΦΠΑ, καθώς και το με 

αριθμ. πρωτ. 32769/21-9-2018 (αριθμ. εισερχ. 4469/24-9-2018) έγγραφο του Δήμου 

Θέρμης με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για 

την οριστική ένταξη του έργου. 

23. Την με αριθμ. πρωτ. 06915/18-12-2017 πρόταση του Δήμου Θηβαίων που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Κατασκευή παιδικών χαρών στην ΤΚ Ελεώνα και στη ΔΚ Βαγίων Δήμου Θηβαίων», 

οριστικού προϋπολογισμού 184.262,03€ συμπ. ΦΠΑ, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 

10708/14-09-2018 (αριθμ. εισερχ. 4374/19-09-2018) έγγραφο του Δήμου Θηβαίων με 

το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την 

οριστική ένταξη του έργου. 

24. Την με αριθμ. πρωτ. 07173/21-12-2017 πρόταση του Δήμου Ιεράς Πόλης 

Μεσολογγίου που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου 

με τίτλο «Τοποθέτηση συστημάτων υπόγειων κάδων απορριμμάτων για την 

αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων», 

οριστικού προϋπολογισμού 234.416,00 € συμπ. ΦΠΑ, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 

12768/23-07-2018 (αριθμ. εισερχ. 3422/31-07-2018) ) έγγραφο του Δήμου Ιεράς 

Πόλης Μεσολογγίου με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού 

στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου. 

25. Την με αριθμ. πρωτ. 07093/20-12-2017 πρόταση του Δήμου Καβάλας που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων», 

οριστικού προϋπολογισμού 148.800,00€, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 33109/26-09-

2018 (αριθμ. εισερχ. 4596/27-09-2018) έγγραφο του Δήμου Καβάλας με το οποίο 

διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη 

του έργου. 

26. Την με αριθμ. πρωτ. 6827/13-12-2017 πρόταση του Δήμου Καισαριανής που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Αναβάθμιση Παιδότοπων του Δήμου Καισαριανής», οριστικού προϋπολογισμού 

226.000,00€, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 9174/25-9-2018 (αριθμ. εισερχ. 4528/25-

09-2018) έγγραφο του Δήμου Καισαριανής με το οποίο διαβιβάστηκαν τα 

προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου. 

27. Την με αριθμ. πρωτ. 06881/15-12-2017 πρόταση του Δήμου Καλαμάτας που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΟΣ», οριστικού προϋπολογισμού 

200.000,00€, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 36440/27-09-2018 (αριθμ. εισερχ. 

4620/28-09-2018) έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας με το οποίο διαβιβάστηκαν τα 

προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου. 
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28. Την με αριθμ. πρωτ. 07212/21-12-2017 πρόταση του Δήμου Καρδίτσας που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Ολοκληρωμένη Αισθητική, Περιβαλλοντική και Βιοκλιματική Αναβάθμιση Κεντρικής 

Πλατείας και Κεντρικού Πεζοδρόμου Καρδίτσας», οριστικού προϋπολογισμού 

750.000,00€, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 15564/25-09-2018 (αριθμ. εισερχ. 

4589/27-09-2018) έγγραφο του Δήμου Καρδίτσας με το οποίο διαβιβάστηκαν τα 

προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου. 

29. Την με αριθμ. πρωτ. 6806/13-12-2017 πρόταση του Δήμου Καρπενησίου που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: 

«Αξιοποίηση – Διαμόρφωση Πλατείας Πειραϊκής – Πατραϊκής», οριστικού 

προϋπολογισμού 190.500,00 €, καθώς και το με αριθμ. πρρωτ. 10209/18-9-2018 

(αριθμ. εισερχ. 4412/20-9-2018) έγγραφο του Δήμου Καρπενησίου με το οποίο 

διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη 

του έργου. 

30. Την με αριθμ. πρωτ. 06813/13-12-2017 πρόταση του Δήμου Καρπενησίου που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», οριστικού 

προϋπολογισμού 166.000,00 € καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 13742/03-10-2018 

(αριθμ. εισερχ. 4742/4-10-2018) έγγραφο του Δήμου Καρπενησίου με το οποίο 

διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη 

του έργου. 

31. Την με αριθμ. πρωτ. 07220/21-12-2017 πρόταση του Δήμου Καρύστου που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών Δήμου 

Καρύστου», οριστικού προϋπολογισμού 226.389,28€, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 

10769/27-09-2018 (αριθμ. εισερχ. 4614/28-9-2018) έγγραφο του Δήμου Καρύστου με 

το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την 

οριστική ένταξη του έργου. 

32. Την με αριθμ. πρωτ 7203/21-12-2017 πρόταση του Δήμου Λαγκαδά που υποβλήθηκε 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Προμήθεια 

εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά.», οριστικού 

προϋπολογισμού 166.703,00 €, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 23744/27-9-2018 

(αριθμ. εισερχ. 4642/1-10-2018) έγγραφο του Δήμου Λαγκαδά με το οποίο 

διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη 

του έργου. 

33. Την με αριθμ. πρωτ. 07163/21-12-2017 πρόταση του Δήμου Λαυρεωτικής που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Προμήθεια υλικών συντήρησης αποκατάστασης Φοινικοδάσους Λαυρίου», 

οριστικού προϋπολογισμού 458.843,00 €, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 14881/27-

09-2018 (αριθμ. εισερχ. 4609/28-09-2018) έγγραφο του Δήμου Λαυρεωτικής με το 

οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική 

ένταξη του έργου. 

34. Την με αριθμ. πρωτ. 06837/13-12-2017 πρόταση του Δήμου Λεβαδέων που 
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υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση οδού Αχιλλέως για τη δημιουργία δικτύου 

κίνησης πεζών», οριστικού προϋπολογισμού 520.000,00 €, καθώς και το με αριθμ. 

πρωτ. 24409/04-10-2018 (αριθμ. εισερχ. 4894/09-10-2018) έγγραφο του Δήμου 

Λεβαδέων με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία 

για την οριστική ένταξη του έργου. 

35. Την με αριθμ. πρωτ. 07184/21-12-2017 πρόταση του Δήμου Λήμνου που υποβλήθηκε 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», 

οριστικού προϋπολογισμού 229.974,12€, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 13210/14-09-

2018 (αριθμ. εισερχ. 4277/17-09-2018) έγγραφο του Δήμου Λήμνου με το οποίο 

διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη 

του έργου. 

36. Την με αριθμ. πρωτ. 07126/20-12-2017 πρόταση του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-

Αγίων Θεοδώρων που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου 

Ταμείου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ», οριστικού προϋπολογισμού 

480.193,97€,  καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 15277/25-09-2018 (αριθμ. εισερχ. 

4606/27-09-2018) έγγραφο του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων με 

το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την 

οριστική ένταξη του έργου. 

37. Την με αριθμ. πρωτ. 07127/20-12-2017 πρόταση του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-

Αγίων Θεοδώρων που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου 

Ταμείου με τίτλο «"ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ», 

οριστικού προϋπολογισμού 94.894,06€, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 15278/25-09-

2018 (αριθμ. εισερχ. 4608/27-09-2018) έγγραφο του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-

Αγίων Θεοδώρων με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού 

στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου. 

38. Την με αριθμ. πρωτ. 07156/21-12-2017 πρόταση του Δήμου Μαλεβιζίου που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων», 

οριστικού προϋπολογισμού 223.200,00€ συμπ. ΦΠΑ, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 

14516/14-09-2018 (αριθμ. εισερχ. 4570/27-09-2018) έγγραφο του Δήμου Μαλεβιζίου 

με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την 

οριστική ένταξη του έργου. 

39. Την με αριθμ. πρωτ. 07137/21-12-2017 πρόταση του Δήμου Μεταμόρφωσης που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αισθητική, λειτουργική και 

περιβαλλοντική αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων», οριστικού προϋπολογισμού 

223.200,00€ συμπ. ΦΠΑ, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 18841/21-09-2018 (αριθμ. 

εισερχ. 4450/24-09-2018) έγγραφο του Δήμου Μεταμόρφωσης με το οποίο 

διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη 
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του έργου. 

40. Την με αριθμ. πρωτ. 7040/19-12-2017πρόταση του Δήμου Ξυλοκάστρου – 

Ευρωστίνης  που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου 

με τίτλο «Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης», 

οριστικού προϋπολογισμού 174.073,00€ συμπ. ΦΠΑ, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 

9891/25-09-2018 (αριθμ. εισερχ. 4619/28-9-2018) έγγραφο του Δήμου Ξυλοκάστρου 

- Ευρωστίνης με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού 

στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου. 

41. Την με αριθμ. πρωτ. 07219/21-12-2017 πρόταση του Δήμου Παλλήνης που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΟΤ 819 ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 834 ΤΗΣ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ», οριστικού προϋπολογισμού 278.504,00€, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 

29414/27-09-2018 (αριθμ. εισερχ. 4611/28-09-2018) έγγραφο του Δήμου Παλλήνης 

με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την 

οριστική ένταξη του έργου. 

42. Την με αριθμ. πρωτ. 7145/21-12-2017 πρόταση του Δήμου Παύλου Μελά που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Ανάπλαση πλατείας Αγ. Κωνσταντίνου στη Δ.Κ. Ευκαρπίας», οριστικού 

προϋπολογισμού 317.000,00€, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 34866/27-07-2018 

(αριθμ. εισερχ. 3423/31-7-2018) έγγραφο του Δήμου Παύλου Μελά με το οποίο 

διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη 

του έργου. 

43. Την με αριθμ. πρωτ. 07158/21-12-2017 πρόταση του Δήμου Περιστερίου που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Ανάπλαση – Αναβάθμιση χώρων πρασίνου στις προσφυγικές πολυκατοικίες 

Ευαγγελιστρίας», οριστικού προϋπολογισμού 510.000,00€, καθώς και το με αριθμ. 

πρωτ. 38064/28-09-2018 (αριθμ. εισερχ. 4658/2-10-2018) έγγραφο του Δήμου 

Περιστερίου με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού 

στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου. 

44. Την με αριθμ. πρωτ. 07176/21-12-2017 πρόταση του Δήμου Σαλαμίνος που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Συστήματα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης 

απορριμμάτων Δήμου Σαλαμίνας», οριστικού προϋπολογισμού 238.080,00€, καθώς 

και το με αριθμ. πρωτ. 17283/25-09-2018 (αριθμ. εισερχ. 4586/27-09-2018) έγγραφο 

του Δήμου Σαλαμίνος με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του 

οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου. 

45. Την με αριθμ. πρωτ. 06132/20-11-2017 πρόταση του Δήμου Σκύδρας που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Ανάπλαση πλατείας Σαμφραπόλεως», οριστικού προϋπολογισμού 595.000,00 €, το 

με αριθμ. πρωτ. 18134/20-11-2017 (αριθμ. εισερχ. 6314/28-11-2017) έγγραφο του 

Δήμου Σκύδρας καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 9813/20-09-2018 (Ορθή επανάληψη) 

(αριθμ. εισερχ. 4486/25-09-2018) έγγραφο του Δήμου Σκύδρας με το οποίο 
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διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη 

του έργου. 

46. Την με αριθμ. πρωτ. 6884/15-12-2017 πρόταση του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδoς που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Ολοκληρωμένη βιοκλιματική αστική ανάπλαση Κ.Χ. 100 στην Π.Ε.3, Δ.Ε. Αρτέμιδος  

του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος», οριστικού προϋπολογισμού 725.628,80€, καθώς και 

το με αριθμ. πρωτ. 27441/28-9-2018 (αριθμ. εισερχ. 4640/1-10-2018) έγγραφο του 

Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος  με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του 

οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου. 

47. Την με αριθμ. πρωτ. 06828/13-12-2017 πρόταση του Δήμου Σύρου που υποβλήθηκε 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΓΑΛΗΣΣΑ», οριστικού προϋπολογισμού 86.000,00€, καθώς και το με 

αριθμ. πρωτ. 19481/17-09-2018 (αριθμ. εισερχ. 4413/20-09-2018) έγγραφο του 

Δήμου Σύρου με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού 

στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου. 

48. Την με αριθμ. πρωτ. 06913/18-12-2017 πρόταση του Δήμου Τριφυλίας που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ», οριστικού προϋπολογισμού 

95.300,00€, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 14191/1126//28-09-2018 (αριθμ. εισερχ. 

4646/1-10-2018) έγγραφο του Δήμου Τριφυλίας με το οποίο διαβιβάστηκαν τα 

προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου. 

49. Το γεγονός ότι από την Υπηρεσία του Π.Τ. στο πλαίσιο της αξιολόγησης των 

υποβληθεισών προτάσεων είναι σε εξέλιξη, οι προτάσεις του κάτωθι πίνακα 

κρίθηκαν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης και προτείνονται για ένταξη και 

χρηματοδότηση με την παρούσα. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 

 

1. 1 Την ένταξη των έργων του κάτωθι πίνακα στον Άξονα Προτεραιότητας 1 

«Αστική Αναζωογόνηση 2018» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, σε συνέχεια της με αριθμ. 

πρωτ. 5182/9-10-2017 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2017» 

Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου.  

2. Για την εκτέλεση των εν λόγω έργου 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. 
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Προτάσεις που εντάσσονται 

 

 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ 
 ΕΝΤΑΞΗΣ 

1 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
162.598,72 € 

2 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 417.023,00 € 

3 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ & 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 

217.035,00€ 

4 
ΔΗΜΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΟΤ192) ΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

114.299,77 € 

5 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
Αναβάθμιση πεζοδρομίων στην πόλη της 

Αριδαίας 
182.036,83 € 

6 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
Ανάπλαση της πλατείας Ηρώων Αμαρουσίου 

με βιοκλιματικό σχεδιασμό 

458.699,00 € 

 

7 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ  
ΒΟΥΛΑΣ  
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  

Συστήματα υπόγειων κάδων 

διαβαθμισμένης συμπίεσης για την 

αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική 

αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων 

178.560,00 € 

8 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
Κατασκευή περιπατητικών διαδρομών στην 

περιοχή Αιξωνή του Δήμου Γλυφάδας 
229.844,00 € 

9 ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
Προμήθεια οργάνων για την αναβάθμιση 

και πιστοποίηση παιδικών χαρών 
130.640,00 € 
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10 
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ 
ΥΜΗΤΤΟΥ  

Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του 

σχολικού συγκροτήματος οδού Ιονίων 

Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού 

186.902,00 € 

11 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΑΧΑΙΑΣ 

Αναβάθμιση και Διαμόρφωση κοινόχρηστων 

χώρων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με τη 

χρήση αστικού εξοπλισμού και τη 

δημιουργία παιδοτόπων 

180.733,00 € 

12 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας – Α΄ Φάση 286.442,00 € 

13 
ΔΗΜΟΣ  
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ  

Αναβάθμιση αστικού χώρου στο Δήμο 

Ελασσόνας 
185.696,80 € 

14  
ΔΗΜΟΣ  
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και χώρων 

πρασίνου στον οικισμό Γραικοχωρίου 
129.008,80 € 

15 
ΔΗΜΟΣ  
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και χώρων 

πρασίνου στον οικισμό Ν. Σελεύκειας 
148.433,20 €  

16  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ 

Ανάπλαση οδού Σταδίου από οδό Ικάρου 

έως οδό Διονυσίου 
390.000,00 € 

 17 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

Διαμόρφωση παιδικής χαράς και πλατείας 

Τοπικής Κοινότητας Καρδίας ΔΕ Μίκρας, 

Δήμου Θέρμης 

312.000,00 € 

 18 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ  
Κατασκευή παιδικών χαρών στην ΤΚ Ελεώνα  

και στη ΔΚ Βαγίων Δήμου Θηβαίων 
110.000,00 € 

19 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ  
ΠΟΛΗΣ  
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

Τοποθέτηση συστημάτων υπόγειων κάδων 

απορριμμάτων για την αισθητική, 

λειτουργική και περιβαλλοντική 

αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων 

187.532,80 € 

20 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την 
αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων 

119.040,00€ 
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21 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
Αναβάθμιση Παιδότοπων του Δήμου 
Καισαριανής 

180.800,00 € 

22 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΟΣ 

120.000,00 € 

23 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Ολοκληρωμένη Αισθητική, Περιβαλλοντική 

και Βιοκλιματική Αναβάθμιση Κεντρικής 

Πλατείας και Κεντρικού Πεζοδρόμου 

Καρδίτσας 

370.241,00 € 

24 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Αξιοποίηση – Διαμόρφωση Πλατείας 
Πειραϊκής – Πατραϊκής 

91.100,00 € 

25 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

79.384,00 € 

26 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση 

υφιστάμενων παιδικών χαρών Δήμου 

Καρύστου 
169.744,00 € 

27 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 
Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά. 

133.362,00 € 

28 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Προμήθεια υλικών συντήρησης 
αποκατάστασης Φοινικοδάσους Λαυρίου 

275.306,00€ 

29 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  
Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση οδού 
Αχιλλέως για τη δημιουργία δικτύου κίνησης 
πεζών 

185.052,00 € 
 

30 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

173.594,00€ 

31 ΔΗΜΟΣ  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 
- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

147.330,31€ 
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32 ΔΗΜΟΣ  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

29.646,69€ 

33 
ΔΗΜΟΣ  
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την 
αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων 

178.560,00 € 

34 
ΔΗΜΟΣ  
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την 
αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική 
αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων 

178.560,00€ 

35 
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - 
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

139.258,40 € 

36 ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ 
ΟΤ 819 ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 834 ΤΗΣ 
ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

203.532,00€ 

37 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 
Ανάπλαση πλατείας Αγ. Κωνσταντίνου στη Δ.Κ. 
Ευκαρπίας 

170.840,30 € 

38 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Ανάπλαση – Αναβάθμιση χώρων πρασίνου 
στις προσφυγικές πολυκατοικίες 
Ευαγγελιστρίας 

306.000,00 € 

39 ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
Συστήματα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης 
διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων 
Δήμου Σαλαμίνας 

190.464,00 € 

40 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ  Ανάπλαση πλατείας Σαμφραπόλεως 260.564,00 € 

41 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - 
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

Ολοκληρωμένη βιοκλιματική αστική ανάπλαση 
Κ.Χ. 100 στην Π.Ε.3, Δ.Ε. Αρτέμιδος  του Δήμου 
Σπάτων – Αρτέμιδος 

301.463,00 € 

42 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΓΑΛΗΣΣΑ 68.800,00€ 

ΑΔΑ: 6ΣΩ946Ψ844-Σ7Ο



Σελίδα 14 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 

 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ 

43 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 

22.469,00€ 

ΑΔΑ: 6ΣΩ946Ψ844-Σ7Ο



Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                   

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

Αποδέχεται τους όρους της χρηµατοδότησης ύψους 180.800,00€ για την Πράξη 
«Αναβάθµιση παιδότοπων του ∆ήµου Καισαριανής» µε βάση την Απόφαση 
143.4/2018 του ∆Σ του Πράσινου Ταµείου (Α∆Α: 6ΣΩ946Ψ844-Σ7Ο) και 
εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καισαριανής  Σταµέλο Ηλία ως νόµιµο εκπρόσωπο του 
∆ήµου για την υπογραφή του Συµφώνου Αποδοχής Όρων και για τις περαιτέρω 
ενέργειες που απορρέουν από αυτό.  
 
 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης Ιωάννης 12) 
Αξιώτης Χρήστος 13) Βεχλίδη Μαρία 14) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 15) 
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  16) Βασιλάκη Αικατερίνη 17)Κοντόσταυλος 
Γεώργιος 18) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 19)Καµπάκας Αντώνιος  20) 
Λυκούδης Αλεβίζος 21)Βερλέκης Νικόλαος 22)Βοσκόπουλος Χρήστος 
23)Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 24) Κακανάκης Ευάγγελος 25) Αλεξοπούλου 
Μαρία 26) Κατσαρέλης Νικόδηµος, 27) Γαβρίλης Γεώργιος . 
   
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ     06/11/2018 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

 


