
                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

  

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το πρακτικό της με αριθμό 03/2021 συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κυθήρων 
 
Αρ. Απόφασης: 012/2021. 
Θέμα: «Συμμετοχή του Δήμου Κυθήρων στην Β' Πρόσκληση από το Πράσινο Ταμείο για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα 
Προτεραιότητας 1 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου" 2020». 
 
Σήμερα στις 04-02-2021, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 12:30΄μ.μ. συνήλθε σε τακτική διά ζώσης κεκλεισμένων των 
θυρών συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κυθήρων, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» 
του Δημαρχείου Κυθήρων, μετά την από 29/01/2021, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε 
ένα από τα μέλη, σύμφωνα με:  

1. το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) όπως κυρώθηκε και ισχύει με το 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76/03-04-2020), 

2. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 
3. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  
4. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7),  
5. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9),  
6. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), 
7. το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες 

διατάξεις-εγκυκλίους 
8. την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid19, 

 
Αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ευρέθησαν παρόντα 5, ήτοι: 

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ (ΠΑΡΟΝΤΑ) ΜΕΛΗ  

1. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος) 
2. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αντιπρόεδρος) 
3. ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
4. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
5. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ (ΑΠΟΝΤΑ) ΜΕΛΗ 
Καίτοι Νομίμως Κληθέντα 

1. ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
2. ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Ο Δήμαρχος Κυθήρων και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και αφού 
εισηγήθηκε το 1ο  θέμα της προ ημερήσιας διάταξης, ζήτησε την έγκριση του κατεπείγοντος που ομόφωνα απεφασίσθη. 
Στη συνέχεια εξέθεσε τα ακόλουθα: 

Το Πράσινο Ταμείο με την με αριθμό 5784/1-9-2020 Πρόσκληση με κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2020» (Β’ Πρόσκληση – 
Σεπτέμβριος 2020) καλεί τους δήμους της χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν 
στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητα 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020.   

Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται, μεταξύ άλλων και δράσεις για την «Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και χώρων 
πρασίνου». Το «Ανώτατο Ποσό Χρηματοδότησης» σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος διαμορφώνεται ανάλογα με το 
πληθυσμιακό μέγεθος του Δήμου και για τον Δήμο Κυθήρων ανέρχεται στο ποσό των 163.232.80€. 

Ο Δήμος Κυθήρων, με γνώμονα τον γενικότερο σχεδιασμό του και τα χαρακτηριστικά της ως άνω Πρόσκλησης, προτείνει την 
υποβολή πρότασης με τίτλο «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Ποταμού Αντικυθήρων και συνοδευτικές 
εργασίες», η οποία περιλαμβάνει την πλακόστρωση και φωτισμό των κοινοχρήστων χώρων στον Ποταμό Αντικυθήρων και άλλες 
εργασίες, σύμφωνα με την με αριθμό 1/2021 ομότιτλη μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων 
της Περιφέρειας Αττικής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 

 

 

ΑΔΑ: Ψ6ΠΖΩΛΨ-Ο1Ω



ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

1. την αποδοχή των όρων της με αριθμό 5784/1-9-2020 Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου με κωδικό 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2020» (Β’ Πρόσκληση – Σεπτέμβριος 2020) του άξονα προτεραιότητας 1 «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 και του 
ανώτατου ποσού χρηματοδότησης των 163.232.80€ 

2. την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Κυθήρων στην 5784/1-9-2020 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με κωδικό 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2020» (Β’ Πρόσκληση – Σεπτέμβριος 2020) του άξονα προτεραιότητας 1 «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 

3. την έγκριση της με αριθμό 1/2021 μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Ποταμού 
Αντικυθήρων και συνοδευτικές εργασίες» και συνολικό προϋπολογισμό 252.000€, που συνέταξε το Τμήμα Τεχνικής 
Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής 

4. την έγκριση της υποβολής στο πλαίσιο της ως άνω Πρόσκλησης της πρότασης «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων 
Οικισμού Ποταμού Αντικυθήρων και συνοδευτικές εργασίες», σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης και 
της κείμενης νομοθεσίας 

5. την έγκριση κάλυψης από ίδιους πόρους του Δήμου Κυθήρων ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, της επιπλέον 
δαπάνης που τυχόν προκύψει  

6. την έγκριση των έγγραφων και δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την Διοικητική, Τεχνική και Οικονομική Επάρκεια 
του Δήμου για την εκτέλεση του έργου 

7. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί στο πλαίσιο υποβολής της 
ανωτέρω πρότασης.  

 
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) όπως κυρώθηκε και ισχύει με το 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76/03-04-2020), 

2. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 
3. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  
4. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7),  
5. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9),  
6. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), 
7. Το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες 

διατάξεις-εγκυκλίους, 
8. Το Ν. 3463/2006  όπως ισχύει, 
9. Το Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, 
10. Το Ν. 4555/2018 όπως ισχύει,  
11. Το άρθρο 40 του Ν.4735/2020,  
12. Την με αριθμό 5784/1-9-2020 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2020» (Β’ Πρόσκληση – 

Σεπτέμβριος 2020) του άξονα προτεραιότητας 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020), 

13. Την με αριθμό 07/2021 απόφαση της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων περί έγκρισης εκτέλεσης των εν 
θέματι εργασιών (ΑΔΑ: ΨΜΧΓΟΡ18-Φ3Γ), 

14. Την με αρ. πρωτ. 32434/26-01-2021 έγκριση εκτέλεσης των εν θέματι εργασιών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, 
15. Το άρθρο 11 του Ν.4759/2020 σε συνδυασμό με την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/113130/3420/ΦΕΚ 5287/Β/01-12-2020, στις προβλέψεις των 

οποίων εμπίπτουν οι προς εκτέλεση εργασίες, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 

1. Αποδέχεται τους όρους της με αριθμό 5784/1-9-2020 Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου με κωδικό 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2020» (Β’ Πρόσκληση – Σεπτέμβριος 2020) του άξονα προτεραιότητας 1 «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 και του 
ανώτατου ποσού χρηματοδότησης των 163.232.80€. 

2. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Κυθήρων στην 5784/1-9-2020 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με κωδικό 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2020» (Β’ Πρόσκληση – Σεπτέμβριος 2020) του άξονα προτεραιότητας 1 «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020. 

3. Εγκρίνει την με αριθμό 1/2021 μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Ποταμού 
Αντικυθήρων και συνοδευτικές εργασίες» και συνολικό προϋπολογισμό 252.000€, που συνέταξε το Τμήμα Τεχνικής 
Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής. 

4. Εγκρίνει την υποβολή στο πλαίσιο της ως άνω Πρόσκλησης της πρότασης «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων 
Οικισμού Ποταμού Αντικυθήρων και συνοδευτικές εργασίες», σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης και 
της κείμενης νομοθεσίας. 

5. Εγκρίνει την κάλυψη από ίδιους πόρους του Δήμου Κυθήρων ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, της επιπλέον 
δαπάνης που τυχόν προκύψει.  

6. Εγκρίνει τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την Διοικητική, Τεχνική και Οικονομική Επάρκεια του 
Δήμου για την εκτέλεση του έργου. 

ΑΔΑ: Ψ6ΠΖΩΛΨ-Ο1Ω



7. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ευστράτιο Χαρχαλάκη για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί στο 
πλαίσιο υποβολής της ανωτέρω πρότασης.  

 
Μειοψήφησε το μέλος Ν. Μαγουλάς με την αιτιολογία ότι δίδονται πολλά χρήματα στο νησί των Αντικυθήρων σε σχέση με τον μόνιμο πληθυσμό 
του.  

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 012/2021. 
 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. 
Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
2. ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
3. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
4. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κύθηρα, αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 
-Δήμαρχος Κυθήρων- 

ΑΔΑ: Ψ6ΠΖΩΛΨ-Ο1Ω
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