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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

       

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 139.3.3.2/2018 

 

Σήμερα, Πέμπτη 2 Αυγούστου 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.: 

3413/31.07.2018  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. Αντωνία Κατερίνη, μέλος 

5. Λουκάς Τριάντης, 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. 3441/31-07-2018 εισήγησή του, έθεσε υπόψη των μελών 
τα κάτωθι: 
 

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

τουλάχιστον έναν οικισμό με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, βάσει της 

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. 

 

και έχοντας υπόψιν: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Την με αριθμ. πρωτ. 6929/18-12-2017 πρόταση του Δήμου Αγίων Αναργύρων – 

Καματερού που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με 

τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», οριστικού 

προϋπολογισμού 297.600,00 € συμπ. ΦΠΑ, το με αριθμ. πρωτ. 13914/16-7-2018 

(αριθμ. εισερχ. 3113/18-7-2018) ) έγγραφο του Δήμου Αγίων Αναργύρων – 

Καματερού προς το Πράσινο Ταμείο με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα 

βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου καθώς και το με αριθμ. 

πρωτ. 14581/26-7-2018  έγγραφο του Δήμου (αριθμ. εισερχ. στο Π.Τ. 3408/30-7-

2018) με το οποίο ζητείται η απόσυρση της με αριθμ. πρωτ. 6930/18-12-2017 

πρότασης του Δήμου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ» που είχε 

υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου και η μεταφορά του 

ανώτατου ποσού χρηματοδότησης που αναλογεί στον δήμο βάσει του Οδηγού στο 

προς ένταξη έργο. 

4. Την με αριθμ. πρωτ. 6657/6-12-2017 πρόταση του Δήμου Αλεξάνδρειας που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», οριστικού προϋπολογισμού 375.000,00 € συμπ. ΦΠΑ καθώς και το 

με αριθμ. πρωτ. 12018/11-06-2018 (αριθμ. εισερχ. 2585/12-6-2018) έγγραφο του 

Δήμου Αλεξάνδρειας προς το Πράσινο Ταμείο με το οποίο διαβιβάστηκαν τα 
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προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου.  

5. Την με αριθμ. πρωτ. 06877/15-12-2017 πρόταση του Δήμου Ελληνικού-

Αργυρούπολης που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου 

Ταμείου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ», οριστικού 

προϋπολογισμού 279.998,37€, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 18844/19-07-2018 

(αριθμ. εισερχ. 3219/20-07-2018) έγγραφο του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης με 

το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την 

οριστική ένταξη του έργου. 

6. Την με αριθμ. πρωτ. 06904 /15-12-2017 πρόταση του Δήμου Ηρακλείου Αττικής που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΗΣΑΠ (ΣΤ.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ-

ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ-ΙΚΑΡΩΝ-ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ)», οριστικού προϋπολογισμού 760.000,00€,  

καθώς και το με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 14056/25-06-2018 (αριθμ. εισερχ. 2805/27-06-

2018) έγγραφο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής με το οποίο διαβιβάστηκαν τα 

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

7. Την με αριθμ. πρωτ. 6990/19-12-2017 πρόταση του Δήμου Ιλίου που υποβλήθηκε 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», οριστικού προϋπολογισμού 454.000,00 € συμπ. 

ΦΠΑ, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 28008/19-7-2018 (αριθμ. εισερχ. 3228/20-7-

2018) έγγραφο του Δήμου Ιλίου με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει 

του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου. 

8. Την με αριθμ. πρωτ. 07099/20-12-2017 πρόταση του Δήμου Καβάλας που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων 

κοινόχρηστων χώρων και δημιουργία παιδικών χαρών», οριστικού προϋπολογισμού 

350.000,00€, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 24093/10-07-2018 (αριθμ. εισερχ. 

3093/16-07-2018) έγγραφο του Δήμου Καβάλας με το οποίο διαβιβάστηκαν τα 

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

9. Την με αριθμ. πρωτ. 6830/13-12-2017 πρόταση του Δήμου Καλαμπάκας που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Ιωαννίνων του Δήμου Καλαμπάκας», 

προϋπολογισμού 330.000,00€ καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 7049/29-6-2018 (αριθμ. 

εισερχ. 2906/02-07-2018) έγγραφο του Δήμου Καλαμπάκας, με το οποίο 

διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη 

του έργου. 

10. Την με αριθμ. πρωτ. 6910/15-12-2017 πρόταση του Δήμου Καλαμπάκας που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Αναβάθμιση παιδότοπων στο Δήμο Καλαμπάκας», προϋπολογισμού 148.000,00€  

καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 7049/29-6-2018 (αριθμ. εισερχ. 2906/02-07-2018) 

έγγραφο του Δήμου Καλαμπάκας, με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα 

βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου. 
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11. Την με αριθμ. πρωτ.6141/21-11-2017 πρόταση του Δήμου Καλλιθέας που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ 

ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», οριστικού προϋπολογισμού 297.600,00 € συμπ. ΦΠΑ, καθώς και 

το με αριθμ. πρωτ. 35216/20-6-2018 (αριθμ. εισερχ. 2729/21-6-2018) έγγραφο του 

Δήμου Καλλιθέας, με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού 

στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου. 

12. Την με αριθμ. πρωτ 6713/08-12-2017 πρόταση του Δήμου Κιλκίς που υποβλήθηκε 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Κατασκευή και 

εξωραϊσμός παιδικών χαρών Δήμου Κιλκίς», οριστικού προϋπολογισμού 241.000,00 

€ συμπ. ΦΠΑ, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 19235/18-07-2018 ((αριθμ. εισερχ. 

3242/23-07-2018) έγγραφο του Δήμου Κιλκίς , με το οποίο διαβιβάστηκαν τα 

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

13. Την με αριθμ. πρωτ. 06244 /24-11-2017 πρόταση του Δήμου Κορυδαλλού που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην έκταση των 88 στρεμμάτων», οριστικού 

προϋπολογισμού 870.000,00€, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 15/20-06-2018 (αριθμ. 

εισερχ. 2712/20-06-2018) έγγραφο του Δήμου Κορυδαλλού με το οποίο 

διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη 

του έργου. 

14. Την με αριθμ. πρωτ. 06855/14-12-2017 πρόταση του Δήμου Λαρισαίων που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Ανάπλαση Δικτύου Κοινοχρήστων Χώρων - Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς», 

οριστικού προϋπολογισμού 1.268.794,92€, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 24020/05-

07-2018 (αριθμ. εισερχ. 2983/6-07-2018) έγγραφο του Δήμου Λαρισαίων με το οποίο 

διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη 

του έργου. 

15. Την με αριθμ. πρωτ. 07042/20-12-2017 πρόταση του Δήμου Λέσβου που υποβλήθηκε 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΟΥ "ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ"ΠΑΜΦΙΛΩΝ"», 

οριστικού προϋπολογισμού 479.429,82€, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 33495/25-07-

2018 (αριθμ. εισερχ. 3357/26-07-2018) έγγραφο του Δήμου Λέσβου με το οποίο 

διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη 

του έργου. 

16. Την με αριθμ. πρωτ.6817/13-12-2017 πρόταση του Δήμου Λευκάδας που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης 

υπόγειων κάδων απορριμμάτων», οριστικού προϋπολογισμού 53.270,00 € συμπ. 

ΦΠΑ, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 13492/03-07-2018 (αριθμ. εισερχ. 2979/06-07-

2018) έγγραφο του Δήμου Λευκάδας με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα 

βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου.  
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17. Την με αριθμ. πρωτ. 7141/21-12-2017 πρόταση του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης 

που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ», οριστικού προϋπολογισμού 268.000,00 € συμπ. ΦΠΑ, καθώς και το με 

αριθμ. πρωτ. 11387/26-7-2018 (αριθμ. εισερχ. 3373/27-7-2018) έγγραφο του Δήμου 

Λυκόβρυσης Πεύκης με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού 

στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου. 

18. Την με αριθμ. πρωτ. 06695/07-12-2017 πρόταση του Δήμου Πατρέων που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης Ιωαννίνων και Αγ. Σοφίας», 
οριστικού προϋπολογισμού 770.000,00€, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 
49265/Α3043/06-07-2018 (αριθμ. εισερχ. 3079/13-07-2018) έγγραφο του Δήμου 
Πατρέων με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία 
για την οριστική ένταξη του έργου. 

19. Την με αριθμ. πρωτ. 06901/15-12-2017 πρόταση του Δήμου Πατρέων που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων στην περιοχή “ΚΑΝΔΡΙΑΝΙΚΑ’’ Δήμου Πατρέων», 
οριστικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 
3131/54155/27-07-2018 (αριθμ. εισερχ. 3374/27-07-2018) έγγραφο του Δήμου 
Πατρέων με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία 
για την οριστική ένταξη του έργου. 

20. Την με αριθμ. πρωτ. 6683/07-12-2017 πρόταση του Δήμου Παύλου Μελά που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας και περιβάλλοντος αστικού χώρου στη Δημοτική 
Κοινότητα Σταυρούπολης»,  καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 29842/27-06-2018 (αριθμ. 
εισερχ. 2881/29-06-2018) έγγραφο του Δήμου Παύλου Μελά με το οποίο 
διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη 
του έργου, τροποποιημένου προϋπολογισμού 369.068,10€ . 

21. Την με αριθμ. πρωτ. 6790/12-12-2017 πρόταση του Δήμου Πεντέλης που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ) 

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2017», οριστικού προϋπολογισμού 214.129,40 €, καθώς και το με 

αριθμ. πρωτ. 11304/4-72018 (αριθμ. εισερχ. 2947/4-7-2018) ) έγγραφο του Δήμου 

Πεντέλης με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία 

για την οριστική ένταξη του έργου. 

22. Την με αριθμ. πρωτ. 6775/12-12-2017 πρόταση του Δήμου Σικυωνίων που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των 

καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημήτριου και της οδού Φιλλύρα και 

των καθέτων αυτής - 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός», οριστικού προϋπολογισμού 

241.552,00 € συμπ. ΦΠΑ, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 6272/21-06-2018 (αριθμ. 

εισερχ. 2751/22-06-2018) έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων προς το Πράσινο Ταμείο με 

το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την 

οριστική ένταξη του έργου.  
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23. Την με αριθμ. πρωτ. 7181/21-12-2017 πρόταση του Δήμου Σπάρτης που υποβλήθηκε 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ», προϋπολογισμού 176.438,00€  

καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 14118/12-7-2018 (αριθμ. εισερχ. 3092/16-07-2018) 

έγγραφο του Δήμου Σπάρτης προς το Πράσινο Ταμείο με το οποίο διαβιβάστηκαν τα 

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

24. Την με αριθμ. πρωτ. 7157/21-12-2018 πρόταση του Δήμου Τρικκαίων που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», οριστικού 

προϋπολογισμού 535.000,00 € συμπ. ΦΠΑ, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 22723/18-

6-2018 (αριθμ. εισερχ. 2696/19-6-2018) έγγραφο του Δήμου Τρικκαίων με το οποίο 

διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη 

του έργου.  

25. Την με αριθμ. πρωτ. 7106/20-12-2017 πρόταση του Δήμου Τρίπολης που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», οριστικού προϋπολογισμού 

575.000,00 € συμπ. ΦΠΑ καθώς και τα με αριθμ. πρωτ. 19572/28-6-2018 (αριθμ. 

εισερχ. 2911/2-7-2018) και 22683/24-7-2018 (3325/25-7-2018) έγγραφα του Δήμου 

Τρίπολης, με τα οποία διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία 

για την οριστική ένταξη του έργου. 

26. Την με αριθμ. πρωτ. 06962/18-12-2017 πρόταση του Δήμου Τριφυλίας που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ», οριστικού προϋπολογισμού 432.750,00€ 
καθώς και το από 1-08-2018 (αριθμ. εισερχ. 3482/1-08-2018) έγγραφο του Δήμου 
Τριφυλίας με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία 
για την οριστική ένταξη του έργου. 

27. Την με αριθμ. πρωτ. 6875/14-12-2017 πρόταση του Δήμου Φαρσάλων που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Αστικές 

αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (ΟΤ Γ 305Ε & ΟΤ Γ 305Ζ)», οριστικού 

προϋπολογισμού 600.000,00 € συμπ. ΦΠΑ, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 6754/05-

07-2018 (αριθμ. εισερχ. 3004/09-07-2018) ) έγγραφο του Δήμου Φαρσάλων με το 

οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική 

ένταξη του έργου. 

28. Την με αριθμ. πρωτ. 07087/20-12-2017 πρόταση του Δήμου Χαλκηδόνας που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«Προμήθεια συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων για την αισθητική, 

λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων», οριστικού 

προϋπολογισμού 233.000,00€, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 8019/17-07-2018 

(αριθμ. εισερχ. 3143/19-07-2018) έγγραφο του Δήμου Χαλκηδόνας με το οποίο 

διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη 

του έργου. 

29. Την με αριθμ. πρωτ. 7139/21-12-2017 πρόταση του Δήμου Χαλκιδέων που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΒΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ 
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ» οριστικού προϋπολογισμού 

370.000,00 €, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 25328/5-7-2018 (αριθμ. εισερχ. 2981/6-

7-2018) έγγραφο του Δήμου Χαλκιδέων με το οποίο διαβιβάστηκαν τα 

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

30. Την με αριθμ. πρωτ. 07144/21-12-2017 πρόταση του Δήμου Χερσονήσου που 

υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο Υποέργου 

1 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» και τίτλο 

Υποέργου 2 «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ. Χερσονήσου (αρ.μελέτης 

09/2017 της Δ/νσης Τ.Υ.)» οριστικού προϋπολογισμού 951.803,60€, καθώς και τα με 

αριθμ. πρωτ.  9969/05-06-2018 (αριθμ. εισερχ. 2476/07-06-2018) & 13241/24-07-

2018 (αριθμ. εισερχ. 3370/27-07-2018) έγγραφα του Δήμου Χερσονήσου με τα οποίο 

διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη 

του έργου. 

31. Την με αριθμ. πρωτ. 7088/20-12-2017 πρόταση του Δήμου Ωρωπού που υποβλήθηκε 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ», οριστικού προϋπολογισμού 225.060,00 € συμπ. ΦΠΑ, 

καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 13473/14-6-2018 (αριθμ. εισερχ. 2630/15-6-2018) 

έγγραφο του Δήμου Ωρωπού προς το Πράσινο Ταμείο με το οποίο διαβιβάστηκαν τα 

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

32. 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. 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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Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 ΕΝΤΑΞΗΣ 

1 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ  
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ –  
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

210.023,00€ 

2 
ΔΗΜΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

210.410,33€ 

3 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

201.085,00€ 

4 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ ΗΣΑΠ (ΣΤ.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ-ΜΑΡ.ΑΝΤΥΠΑ-
ΙΚΑΡΩΝ-ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ) 

383.819,00€ 

5 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 
ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 
ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

272.400,00€ 

6 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Επισκευές-βελτιώσεις-εναρμόνιση παιδικών χαρών 
και πάρκων Δήμου Καβάλας έτους 2018 

97.361,00€ 

7 
ΔΗΜΟΣ  
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Ιωαννίνων 
του Δήμου Καλαμπάκας 

123.644,01€ 

8 
ΔΗΜΟΣ  
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

Αναβάθμιση παιδότοπων στο Δήμο Καλαμπάκας 55.446,39 € 

9 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

238.080,00 € 

10 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ  
Κατασκευή και εξωραϊσμός παιδικών χαρών  
Δήμου Κιλκίς 

192.800,00€ 
 

11 
ΔΗΜΟΣ  
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην έκταση των 88 
στρεμμάτων 

390.335,00€ 

ΑΔΑ: ΨΟ8846Ψ844-6Θ8



                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Σελίδα 9 

12 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ 
Ανάπλαση Δικτύου Κοινοχρήστων Χώρων –  
Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς 

687.773,00€ 

13 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ "ΠΑΡΑΔΕΙ-ΣΟΣ"ΠΑΜΦΙΛΩΝ 

287.657,892€ 

14 
ΔΗΜΟΣ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

42.385,90€ 

15 
ΔΗΜΟΣ  
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ –  
ΠΕΥΚΗΣ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 

184.922,00 € 

16 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών 
Θράκης Ιωαννίνων και Αγ. Σοφίας 

391.952,00€ 

17 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων στην περιοχή 
‘’ΚΑΝΔΡΙΑΝΙΚΑ’’ Δήμου Πατρέων 

450.000,00€ 

18 
ΔΗΜΟΣ  
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 

Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας και περιβάλλοντος 
αστικού χώρου στη Δημοτική Κοινότητα 
Σταυρούπολης 

369.068,10€ 

19 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  
(28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  - ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ –ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ) 
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2017 

171.303,52€ 

20 
ΔΗΜΟΣ  
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 1ος 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΥΠΟΕΡΓΑ:  
α) Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της 
οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την 
Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού 
Φιλλύρα και των καθέτων αυτής - 1ος Ειδικός 
Προϋπολογισμός & Επικαιροποίηση  
16-11-2017 
β) Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου  
ηλεκτροδότησης 

178.235,00 € 
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 

 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ 

21 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  
Τ.Κ. ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 

141.150,40 € 

22 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

239.795,00 € 

23 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

342.401,00 € 

24 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 259.650,00€ 

25 
ΔΗΜΟΣ  
ΦΑΡΣΑΛΩΝ  

Αστικές αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων ΙΙ  
(ΟΤ Γ 305Ε & ΟΤ Γ 305Ζ) 

255.635,00 € 

26 
ΔΗΜΟΣ  
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Προμήθεια συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης 
απορριμμάτων για την αισθητική, λειτουργική και 
περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων 

186.400,00€ 

27 
ΔΗΜΟΣ  
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΒΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ 
ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ 

167.403,00 € 

28 
ΔΗΜΟΣ  
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΥΠ. 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
ΥΠ. 2 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ. 
Χερσονήσου (αρ.μελέτης 09/2017 της Δ/νσης Τ.Υ.) 

202.669,6€ 

29 ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ 

180.048,00 € 

ΑΔΑ: ΨΟ8846Ψ844-6Θ8


		2018-08-06T15:20:02+0300
	Athens




