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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 195.5/2020 

 

Σήμερα Τετάρτη 04 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 16:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, μέσω 

τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που συγκροτήθηκε με 

την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785/10664 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/879/23-10-2019) απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις διορθώσεις σφαλμάτων αυτής (ΦΕΚ 959/ΥΟΔΔ/14-11-2019 & 

ΦΕΚ 371/ΥΟΔΔ/18-5-2020) συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7556/02-11-2020 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», σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 

7035/02-12-2019 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» Πρόσκλησης του Πράσινου 

Ταμείου. 

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

1. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος 

2. Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος 

3. Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος 

4. Ιωάννης Μητσόπουλος, μέλος 

5. Αικατερίνη Τούτουζα, μέλος 

6. Χρήστος Μανούρης, μέλος 

 

Προσήλθε ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κ. Πρωτόπαπας Γεώργιος, ο Γραμματέας του Δ.Σ. του 
Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος Αθ. Γκλαβόπουλος και η νομική σύμβουλος του Πράσινου Ταμείου 
κ. Δέδε Ειρήνη 
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη  απαρτία. 
O Διευθυντής με την αριθμ. πρωτ. 7584/02-11-2020 εισήγησή του, έθεσε υπόψιν των μελών τα 
ακόλουθα : 

1) Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123465Α/3743/31-12-2019 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 
ΩΜΝΕ4653Π8-ΕΟΗ) με τίτλο: «Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του 
Πράσινου Ταμείου» και την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/90968/2517/22-09-2020 Υπουργική 
Απόφαση με τίτλο «Πρώτη τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου, 
οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ: 68ΜΔ4653Π8-ΜΒΖ). 

2) Την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/212/Γ/06-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΖ5Π4653Π8-ΤΕΜ) Απόφαση του 
Υπουργού Π.ΕΝ. με θέμα «Πρώτη Αναμόρφωση Τακτικού Προϋπολογισμού του Πράσινου 
Ταμείου, οικονομικού έτους 2020»  

3) Την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/90968/2517/22-09-2020 (ΑΔΑ: 68ΜΔ4653Π8-ΜΒΖ) Απόφαση του 
Υπουργού Π.ΕΝ. με θέμα «Πρώτη Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού του Πράσινου 
Ταμείου, οικονομικού έτους 2020» με αύξηση κατά 9.500.000,00 €. 

4) 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 
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πίστωσης ποσού 28.617.961,46 €  για την υλοποίησή του παραπάνω χρηματοδοτικού 
προγράμματος. 

5) Την υπ΄αριθμ. 2561/24-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΟΛΔ46Ψ844-Β2Λ) Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 787/05-
02-2020 Υπουργικής Απόφασης “Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου 
Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 και διάθεση πίστωσης 
ποσού 28.617.961,46 € για την υλοποίησή του.” (ΑΔΑ:992Ρ46Ψ844-9ΚΙ) και η διάθεση 
πίστωσης ποσού 30.270.994,79€ για την υλοποίησή του. 

6) Την αριθμ. 1386/22-03-2019 (Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκε το 
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 
2019» και η διάθεση πίστωσης ύψους 40.514.026,06 € για την υλοποίηση του παραπάνω 
χρηματοδοτικού προγράμματος.  

7) Την υπ’ αριθμ. 171.1/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου 
(ΑΔΑ: ΩΕ5Γ46Ψ844-15Α), με την οποία αποφασίστηκε η κατανομή των προβλεπόμενων 
πιστώσεων του Πράσινου Ταμείου του έτους 2020.  

8) Την υπ' αριθμ. 171.8/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου(ΑΔΑ: 
ΩΨΛ146Ψ844-ΣΜΨ), με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος το Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020». 

9) Την υπ’ αριθμ. 177.1/15-04-2020 (ΑΔΑ:6ΡΤ646Ψ844-1ΔΖ) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 171.1/29-01-
2020 (ΑΔΑ: ΩΕ5Γ46Ψ844-15Α) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου 
περί κατανομής των προβλεπόμενων πιστώσεων του Πράσινου Ταμείου του έτους 2020 
συνολικού ύψους 120.000.000,00 € σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα και λειτουργικές 
δαπάνες.  

10) Την υπ’ αριθμ. 177.3/15-04-2020 (ΑΔΑ:95ΩΟ46Ψ844-538) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 171.8/29-01-
2020 (ΑΔΑ:ΩΨΛ146Ψ844-ΣΜΨ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου 
περί έγκρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος το Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 και η διάθεση πίστωσης ποσού 30.270.994,79 
€ αντί 28.617.961,46 € για την υλοποίησή του. 

11) Την υπ’ αριθ. 184.4/24-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΜΟ46Ψ844-ΠΞΨ) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου «1η Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού του 
Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2020».  

12) Την υπ’ αριθ. 192.12/30-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΛΦΣ6Ψ844-ΡΒΒ) «Τροποποίηση της Απόφασης Δ.Σ. 
177.1/2020: Κατανομή προβλεπόμενων πιστώσεων έτους 2020 του Πράσινου Ταμείου σε 
Χρηματοδοτικά Προγράμματα και λειτουργικές δαπάνες ύψους 129.500.000,00 €» 

13) 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, 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». 

14) 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 
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αποκατάστασης μέσω δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου για την αντιστάθμιση των 
δυσμενών συνεπειών που έχουν επέλθει στο περιβάλλον. 

15) 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 περιβάλλοντος. 

16) Την με αριθμ. πρωτ. 004314/26-06-2020 πρόταση του Δήμου Αλεξανδρούπολης που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.092.951,00 € καθώς 
και το με αριθμ. πρωτ. 35479/30-10-2020 (αριθμ. εισερχ. στο Π.Τ. 7523/30-10-2020) έγγραφο 
του δήμου με το οποίο υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία, με τα οποία υποβλήθηκαν 
τα απαιτούμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την ένταξη του έργου.  

17) Την με αριθμ. πρωτ. 004223/26-06-2020 πρόταση του Δήμου Βοΐου που υποβλήθηκε στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού 
αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Βοΐου», συνολικού προϋπολογισμού 
219.604,00 €, καθώς και το από 19-10-2020 (αρ. πρ. εισερχ. 7248/20-10-2020) και το από 20-
10-2020 (αρ. πρ. εισερχ. 7249/20-10-2020) έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Δήμου 
Βοΐου, με τα οποία υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία βάσει του οδηγού για την ένταξη 
του έργου.  

18) Την με αριθμ. πρωτ. 004235/26-06-2020 πρόταση του Δήμου Γόρτυνας που υποβλήθηκε στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Δημιουργία παιδικής χαράς εντός 
του οικισμού Αγίων Δέκα Δήμου Γόρτυνας» με τα υποέργα «Έργα διαμόρφωσης κοινόχρηστου 
χώρου εντός οικισμού Αγίων Δέκα» και «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής 
χαράς Αγίων Δέκα Δήμου Γόρτυνας», συνολικού προϋπολογισμού 248.493,56 €, καθώς και το 
από 20-10-2020 (αρ. πρ. εισερχ. 7221/20-10-2020) έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
Δήμου Γόρτυνας με τα οποία υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία βάσει του οδηγού για 
την ένταξη του έργου.  

19) Την με αριθμ. πρωτ. 004135/25-06-2020 πρόταση του Δήμου Δυτικής Λέσβου που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Αναβάθμιση 
παιδικών χαρών στο Δήμο Δυτικής Λέσβου» συνολικού προϋπολογισμού 269.177,81€, καθώς 
και το αρ. πρ. 13945/14-10-2020 έγγραφο Δήμου Δυτικής Λέσβου (αρ. πρ. εισερχ. 7082/14-
10-2020), το από 26-10-2020 (αρ. πρ. εισερχ. 7362/26-10-2020) και το από 29-10-2020 (αρ. πρ. 
εισερχ. 7483/29-10-2020) έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Δήμου Δυτικής Λέσβου με τα 
οποία υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία βάσει του οδηγού για την ένταξη του έργου. 

20) Την με αριθμ. πρωτ. 004220/26-06-2020 πρόταση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και 
Διαπόντιων Νήσων που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με 
τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ» προϋπολογισμού 250.480,0€ καθώς και τo έγγραφο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας 
και Διαπόντιων Νήσων (αρ. πρ. εισερχ. 7642/03-11-2020) με το οποίο υποβλήθηκαν 
συμπληρωματικά στοιχεία, με τα οποία υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα βάσει του οδηγού 
στοιχεία για την ένταξη του έργου. 

21) Την με αριθμ. πρωτ. 2020-004256 πρόταση του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης που υποβλήθηκε 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Αναβάθμιση Κοινοχρήστων 
Χώρων Δήμου ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ μέσω της υπόγειας αποθήκευσης των απορριμμάτων» 
συνολικού προϋπολογισμού 231.153,00€, καθώς και το αρ. πρ. 41991/21-10-2020 έγγραφο 
του Δήμου με το οποίο υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα βάσει οδηγού συμπληρωματικά 
στοιχεία για την ένταξη του έργου. 
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22) Την με αριθμ. πρωτ. 004262/26-06-2020 πρόταση του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας 
Άννας που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 
«Δημιουργία και αναβάθμιση έξι (6) παιδικών χαρών στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας 
Άννας» συνολικού προϋπολογισμού 212.044,96€, καθώς και το από 02-11-2020 ηλεκτρονικό 
μήνυμα του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας (αρ. πρ. εισερχ. 7582/02-11-2020) με 
το οποίο υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία. με τα οποία υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα 
βάσει του οδηγού στοιχεία για την ένταξη του έργου. 

23) Την με αριθμ. πρωτ. 003916/19-06-2020 πρόταση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου που 
υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Προμήθεια 
δαπέδου και εξοπλισμού των παιδικών χαρών α) Ριζαρείου (Αγία Σκέπη), β) Χώρου πρασίνου 
Αμφιθέας - Ζαίμη - Ναιάδων και γ) Πλ. Αγίων Θεοδώρων», συνολικού προϋπολογισμού 
274.288,00 €, καθώς και το από 07-09-2020 (αρ. πρ. εισερχ. 5974/07-09-2020) έγγραφο 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το αρ. πρ. 20747/27-10-2020 (αρ. πρ. εισερχ. 7482/29-10-
2020) έγγραφο Δήμου Παλαιού Φαλήρου με συνημμένα, με τα οποία υποβλήθηκαν 
συμπληρωματικά στοιχεία 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 του με 

αριθμ. πρωτ. 7035/02-12-2019 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» Πρόσκληση 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 2019 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ 

1 
ΔΗΜΟΣ  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
564.795,00 € 

2 ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 
Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης 
των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου 

Βοΐου 
174.708,80 € 

3 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

Δημιουργία 
παιδικής 

χαράς 
εντός του 
οικισμού 

Αγίων Δέκα 
Δήμου  

Γόρτυνας 

Έργα διαμόρφωσης 
κοινόχρηστου χώρου 
εντός οικισμού Αγίων 

Δέκα 

76.549,16 € 

Προμήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισμού 

παιδικής χαράς Αγίων 
Δέκα Δήμου Γόρτυνας 

95.994,84 € 

ΑΔΑ: ΨΓΝ346Ψ844-ΤΝΨ
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4 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 
Αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο 

Δυτικής Λέσβου 
183.196,80 € 

5 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
200.384,00 € 

6 
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - 
ΠΕΥΚΗΣ 

Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων 
Δήμου ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ μέσω 

της υπόγειας αποθήκευσης των 
απορριμμάτων 

184.922,40 € 

 

7 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ -
ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 

Δημιουργία και αναβάθμιση έξι (6) 
παιδικών χαρών στο Δήμο Μαντουδίου 

– Λίμνης – Αγίας Άννας 
169.636,00 € 

8 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ 

Προμήθεια δαπέδου και εξοπλισμού 
των παιδικών χαρών  

α) Ριζαρείου (Αγία Σκέπη), β) Χώρου 
πρασίνου Αμφιθέας - Ζαΐμη - Ναιάδων 

και γ) Πλ. Αγίων Θεοδώρων 

211.216,80 € 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 
 

 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
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