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Ποιοι είμαστε  

Η μεγαλύτερη Συνεταιριστική Τράπεζα της χώρας 

• Περισσότεροι από 84.000 συνέταιροι  

• 1,6 δις € δάνεια & 1 δις € καταθέσεις. 

• 86 % του συνόλου των δανείων είναι δάνεια προς ΜΜΕ 

• Εκτεταμένο Δίκτυο Εξυπηρέτησης πελατών με : 

• 47 Καταστήματα στην Κρήτη 

• παρουσία σε Αττική, Θεσσαλονίκη & Μήλο 

• 54 Καταστήματα Πανελλαδικά 86% 

Χρηματοδο-
τήσεις ΜΜΕ 

9%  

Στεγαστικά 
δάνεια  

5%  

κατανα-
λωτικά 
δάνεια  

 Συνδέεται άμεσα και στηρίζει ενεργά την τοπική οικονομία & κοινωνία  

 Στηρίζεται και στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

 Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ  

 Έχει ενεργή θέση στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας  

 Αναπτύσσει συνεργασίες και κοινές δράσεις με τους φορείς των ΜΜΕ 

 Στηρίζει την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη των εξαγωγών 

 Παρέχει δωρεάν ενημέρωση & συμβουλευτική στήριξη στα μέλη της  



Χρηματοδοτήσεις προς ΜΜΕ και Επαγγελματίες  

Τραπεζικός Δανεισμός 
σε ΜΜΕ & Επαγγελμ.  

1,38 δις. €  
(30/9/2017) 

Ευρωπαϊκοί πόροι 
(Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων– 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων) 

 

262,5 εκ. € 

Συγχρηματοδοτούμενα 
Προγράμματα 

19,4 εκ. € 

Πρόγραμμα Jessica 

35 εκ. € 

ΕΤΕΑΝ  
(Εθνικό Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας & 
Ανάπτυξης ) – πρώην 

ΤΕΜΠΜΕ 
 

18,5 εκ. € 

ΤΕΠΙΧ  

(Ταμείο Επιχειρηματικότητας) 

 

20 εκ. € 

Οργανισμός 
Ασφάλισης 
Εξαγωγικών 
Πιστώσεων 

3 εκ. € 

AFI (Action Finance 
Initiative) 

0,5 εκ. € 



Χρηματοδότηση  

69 επιχειρήσεων  

Δημιουργία  

423 νέων θέσεων 
εργασίας 

Διατήρηση  

 1.892 υφιστάμενων 
θέσεων εργασίας 

Σύμβαση συνεργασίας 2013  
50 εκ. ευρώ  

Πρόγραμμα «Θέσεις απασχόλησης για νέους» 

120 εκ. συνολικά για τη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων και κεφαλαίου κίνησης ΜΜΕ 
και νέων επιχειρηματιών  για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για νέους 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & 
ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Χρηματοδότηση 

22 επιχειρήσεων 

Δημιουργία 

122 νέων θέσεων 
εργασίας 

Διατήρηση  

 1.154 υφιστάμενων 
θέσεων εργασίας 

Σύμβαση συνεργασίας 2016  
20 εκ. ευρώ  

NEA Σύμβαση συνεργασίας 2017 

50 εκ. ευρώ  
Ως τώρα: 

Χρηματοδότηση 

57 επιχειρήσεων 

Εγκεκριμένα δάνεια 
συν. ύψους 36,7 εκ 

ευρώ 
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Πρόγραμμα «Θέσεις απασχόλησης για νέους» 

Χρηματοδοτούνται : Μικρομεσαίες & μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις 

Σκοπός δανείου :  Επενδυτικά Δάνεια & Κεφάλαιο κίνησης 

Πρόσθετα κριτήρια 
για ειδική τιμολόγηση:  

Απασχόληση ατόμων ηλικίας 15-25 ετών τους τελευταίους 6 
μήνες. 
- Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (τουλάχιστον 1 άτομο)  
- Μεσαίες  Επιχειρήσεις (τουλάχιστον 5 άτομα) 

Ειδική Τιμολόγηση :  Μειωμένο επιτόκιο κατά 0,20% 

 

ΝΕΑ Σύμβαση συνεργασίας 2017, ύψους 50 εκ. ευρώ  
 

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων & μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεων  
με Επενδυτικά δάνεια και Κεφάλαιο Κίνησης, κύρια στους τομείς :  
Τουρισμού, Ενέργειας, Αγροδιατροφής, Εμπορίου, Μεταποίησης 
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European 
Progress 

Microfinance 
Facility for 

employment 
and social 
inclusion  

2,5 εκ. ευρώ για 
εγγυήσεις σε 

μικροδάνεια σε 
πολύ μικρές 

βιώσιμες 
επιχειρήσεις   

Χρηματοδότηση 
200 

επιχειρήσεων 

Συνολικά  

295,2 ετήσιες 
μονάδες 
εργασίας 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Σύμβαση συνεργασίας 2011 

Σύμβαση συνεργασίας 2016 

. 

. 

. 

. 

Employment and Social 
Innovation Guarantee 
Facility / Guarantee 

Agreement for Microfinance 
(under EaSI)  

15 εκ. ευρώ για εγγυήσεις σε 
μικροδάνεια σε 

περισσότερες από 1.000 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, 

για την επόμενη 5ετία  

Χρηματοδότηση 

 246 επιχειρήσεων 

Ύψος χρηματοδοτήσεων 

3,55 εκ. ευρώ 

Ως τώρα  



ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕ) 

Στόχος: 
Η ανάπτυξη και η αύξηση των θέσεων εργασίας, μέσω της  
πρόσβασης στη χρηματοδότηση πολύ μικρών επιχειρήσεων & 
αυτοαπασχολούμενων  

Τελικοί Δικαιούχοι : 

α) Άτομα  
(i) που έχασαν ή κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους,  
(ii) που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την είσοδο ή 
επανείσοδό τους στην αγορά εργασίας  
(iii) άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού  
(iv) ευάλωτα άτομα με μειωμένη πρόσβαση στην πιστωτική 
αγορά (πολύ μικρές επιχειρήσεις/αυτοαπασχολούμενοι)  

(β) Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας 

Ποσό χρηματοδότησης :  Έως 24.900 € 

Είδος Δανείου :  Επενδυτικό ή Κεφάλαιο Κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα  

Διάρκεια :  Έως  5 έτη με κατώτερο διάστημα τα 2 έτη 



Συνεργασία με AFI & ΚΕΠΑ  

Πρόγραμμα παροχής μικροπιστώσεων σε 
συνεργασία με την AFI (Action Finance Initiative) 

ΝΕΑ συνεργασία με το ΚΕΠΑ για την παροχή 
μικροπιστώσεων στη Β. Ελλάδα 

• Εκπαίδευση & Συμβουλευτική  

• Κοινός σχεδιασμός Business Plan 

• Παρακολούθηση του δανειολήπτη 

• Mentoring μέχρι την αποπληρωμή του δανείου  

• Δωρεάν εξατομικευμένη συμβουλευτική 
υποστήριξη 

• Θεματικά Εργαστήρια microSTARS Workshops 

• E- learning 

Νέες επιχειρήσεις  

(start-up) 

Επιχειρήσεις που  
δημιουργήθηκαν από 

άνεργους  

Νέες θέσεις εργασίας  

(άμεσα και έμμεσα) 

Σχεδόν μηδενικές 
καθυστερήσεις 

61 επενδυτικά σχέδια 

ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

15 επενδυτικά σχέδια 

Εταιρίες του 
κοινωνικού τομέα 

Start – ups & πολύ 
μικρές επιχειρήσεις  

Άνεργοι άνω των 35  Νέοι επιστήμονες 



Συνεργασία  : Από το 2014 

Σκοπός :  

Παροχή μικροπιστώσεων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Επενδύσεων (ΕΤΕ) προς ευάλωτες ομάδες, για την 
αντιμετώπιση οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού και 
την υποστήριξη οργάνωσης και ανάπτυξης βιώσιμων 
μικροεπιχειρήσεων. 

Είδος /ύψος / διάρκεια 
χρηματοδοτήσεων  : 

- Κεφάλαιο Κίνησης : έως 6.000 € - 3-36 μήνες 
- Επενδυτικά Δάνεια : έως 10.000 €  - 3 – 48 μήνες 

Εγγύηση :  Από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων  



Χρηματοδότηση 
παραγωγών και 

σύνδεση με σημεία 
πώλησης και εξαγωγές  

Χρηματοδότηση 1.000 
νέων αγροτών για 

Επενδυτικά σχέδια και 
Κεφάλαιο Κίνησης 

Συμβουλευτική και 
Υποστήριξη Υπηρεσίας 

σε παραγωγούς και 
μικρές αγροτικές 

επιχειρήσεις 

Νέες δράσεις 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  

 Με βασικό άξονα το COSME 

στοχεύουμε στη χρηματοδότηση 
1.000 βιώσιμων επιχειρήσεων 
νέων και υφιστάμενων στους 

τομείς 

  του τουρισμού,  

 των μεταφορών,  

 της ενέργειας 

  και της μεταποίησης  

για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας & της 

καινοτομίας και την αύξηση των 
εξαγωγών 



Συνεργασία με το ΕΤΕΑΝ 

Επενδυτικά 
σχέδια  

Εγγυητικές 
επιστολές  

Κεφάλαιο 
κίνησης  

Νέα 
Προγράμματα 
(ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 

Μικρο-δάνεια  

Συνδυασμός 
με άλλα 

προγράμματα 
(COSME) 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JESSICA ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  

Με αποκλειστικό διαχειριστή την Παγκρήτια Τράπεζα 
 

 
Προϋπολογισμός 35 εκ. ευρώ  

 

χρηματοδότηση υποδομών & έργων αστικής ανάπτυξης 
 

Κύριοι Τομείς Χρηματοδότησης 

Ενέργεια - Led 
Αξιοποίηση 
αποβλήτων  ΒΙΟΠΑ Πάρκινγκ 

Έργα αστικής 
ανάπλασης 



Τίτλος Έργου: Προσθήκη πέντε (5) υπέργειων ορόφων 

στον Δημόσιο Σταθμό Αυτοκινήτων στην οδό Περίδου – 

Υψηλάντων – Καραϊσκάκη. 

Φορέας:  ΚΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. 

  Τόπος: Χανιά 

  Κατάσταση Έργου: Ολοκληρωμένο (100%) 

  Ημ/νία Υπογραφής Σύμβασης : 13/9/2013 

  Έναρξη Εργασιών:  Ιαν/2014 

 
Περιγραφή Έργου:   
Αφορά τη δημιουργία χώρου στάθμευσης (196 νέων 
θέσεων και συνολικά 330) στο κέντρο της 
πόλης  Χανίων.  
 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

•Εξασφάλιση κυκλοφοριακής ομαλότητας και έμμεσης 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
•Βελτίωση οργάνωσης και ποιότητας ζωής των κατοίκων 
και των τουριστών του Δήμου Χανίων. 
•Αύξηση απασχόλησης. 
•Ανάδειξη αρχαιοτήτων. 
Ποσοτικά χαρακτηριστικά:  
•Αύξηση πηγών εσόδων για το Δήμο Χανίων. 
• Χαμηλό χρηματοοικονομικό κόστος. 
•Αύξηση παραγωγικότητας. 
 

 

Προϋπολογισμός:  €1.820.175,00 

JESSICA:  €650.000,00 

Υπόλοιπο Εκταμίευσης 
JESSICA: 

Εκταμιευμένο 

Συγχρηματοδότηση:  €785.000,00 

EME Κατασκευής:  1.000 (ημερομίσθια) 

ΕΜΕ Λειτουργίας:     7 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε 



 

Τίτλος Έργου: Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων – Τύπου Β 

Φορέας: Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων Α.Ε. 

 Τόπος: Μαλάξα, Χανιά 

 Κατάσταση Έργου: Ποσοστό ολοκλήρωσης 50% (περίπου) 

 Ημ/νία Υπογρ. Σύμβασης : 9/3/2015 (τροπ. 12/11/2015) 

 Έναρξη Εργασιών:  5/2016 

 Ημ/νία Ολοκλήρωσης Εργασιών: Δεκ/2018 

Περιγραφή Έργου:   
Κατασκευή Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Π.) χαμηλής και μέσης 
όχλησης (Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Β) στην περιοχή των 
Χανίων.   
Ποιοτικά χαρακτηριστικά:  

• Βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχή των 
Χανίων. 
• Οργάνωση υποδομών για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός 
του εγκεκριμένου χωρικού πλαισίου. 
•Αστική ανάπτυξη της περιοχής με την απομάκρυνση από το 
αστικό ιστό, δραστηριοτήτων μη-συμβατών με αυτόν. 
•  Βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων. 
• Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων 
επιχειρήσεων. 
• Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας. 
• Προστασία περιβάλλοντος. 
•Αύξηση απασχόλησης. 
Ποσοτικά χαρακτηριστικά: 
• Χαμηλό χρηματοοικονομικό κόστος επένδυσης. 
• Μειωμένο κόστος λειτουργίας και εγκατάστασης των 
επιχειρήσεων. 
•Αύξηση εσόδων φορέα από την πώληση των οικοπέδων. 

Προϋπολογισμός: €10.550.000,00 

JESSICA: €4.750.000,00 

Υπόλοιπο Εκταμίευσης 
JESSICA: 

Εκταμιευμένο 

Συγχρηματοδότηση: €4.200.000,00 

EME Κατασκευής: 59 

ΕΜΕ Λειτουργίας: 5 

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 



ΔΕΛΤΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 

 Τίτλος Έργου: Βελτίωση του Οδικού τμήματος της 
επαρχιακής οδού Νο 7 από την είσοδο του ΠΑ.Γ.Ν.Η μέχρι 
τον κόμβο Σταυρακίων, με δημιουργία παράπλευρων 
δρόμων και νέου κυκλικού κόμβου. 

 Φορέας: ΔΕΛΤΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 

  Τόπος: Ηράκλειο 

  Κατάσταση Έργου: Ολοκληρωμένο (100%) 

  Ημ/νία Υπογραφής Σύμβασης : 13/9/2013 

  Έναρξη Εργασιών:  Ιαν/2013 
 

Περιγραφή Έργου:  

Το έργο βελτιώνει την προσβασιμότητα στον αστικό ιστό και 
έχει έμμεση κοινωνική συμβολή σε επίπεδο πρόνοιας 
(εξυπηρέτηση Νοσοκομείου).  
 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

•Επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος και 
προβλήματος στάθμευσης, εξωραΐζει την περιοχή. 
• Εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.  
• Ενίσχυση της απασχόλησης.  
Ποσοτικά χαρακτηριστικά:  
•Χαμηλό χρηματοοικονομικό κόστος. 
• Ενίσχυση εσόδων φορέα.  
 

 

Προϋπολογισμός: €670.000,00 

JESSICA: €150.000,00 

Υπόλοιπο Εκταμίευσης 
JESSICA: 

Εκταμιευμένο 

Συγχρηματοδότηση: €450.000,00 

EME Κατασκευής: 2.000 (ημερομίσθια) 

ΕΜΕ Λειτουργίας: 6 



Τίτλος Έργου: Εγκατάσταση και Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 510 KWEL στην 
βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου Κρήτης  
 
Φορέας: Τεχνική Βιοενεργειακή Κρήτης ΕΕ 

  Τόπος: ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου 

  Κατάσταση Έργου: Ολοκληρωμένο (100%) 

  Ημ/νία Υπογραφής Σύμβασης : 23/12/2014 

  Έναρξη Εργασιών:  Ιαν/2015 

Περιγραφή Έργου:  
Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 510 kWel. 
 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

•  Διάθεση και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας προς το δίκτυο (με 
το υφιστάμενο νομικό καθεστώς) και σε γειτονικές βιομηχανίες. 
• Εκμετάλλευση θερμικής ενέργειας με παροχή της σε 
παρακείμενες μεταποιητικές μονάδες  
• Παραγωγή εδαφοβελτιωτικού. 
• Όφελος για την τοπική κοινωνία, λόγω της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης πόρων.  
•Προστασία του περιβάλλοντος μέσω εξοικονόμησης ενέργειας 
και φυσικών πόρων, της μείωσης ρυπογόνων καυσίμων και την 
αποτελεσματική διαχείριση των λυμάτων των μονάδων που 
παρέχουν τις πρώτες ύλες. 
• Αύξηση απασχόλησης. 
Ποσοτικά χαρακτηριστικά: 
•Αυξημένα έσοδα από την πώληση του εδαφοβελτιωτικού και της 
θερμικής ενέργειας. 
• Σχετικά εξασφαλισμένη αποπληρωμή. 
• Μειωμένο χρηματοοικονομικό κόστος.  
 

Προϋπολογισμός: €3.068.000,00 

JESSICA: €1.100.000,00 

Υπόλοιπο Εκταμίευσης 
JESSICA: 

€1.100.000,00 

Συγχρηματοδότηση: €1.200.100,00 

EME Κατασκευής: 3.000 (ημερομίσθια) 

ΕΜΕ Λειτουργίας: 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. 



Τίτλος Έργου: Κατασκευή τριώροφου συγκροτήματος 
καταστημάτων και γραφείων με 5 υπόγεια γκαράζ στην 
περιοχή Χανίοπορτα Ηρακλείου Κρήτης 
 

Φορέας:  ΑΤΕΣΕ ΑΕ 

  Τόπος: Χανιόπορτα, Ηρακλείου 

  Κατάσταση Έργου: Ποσοστό ολοκλήρωσης 50% (περίπου) 

  Ημ/νία Υπογραφής Σύμβασης: 13/9/2013 νέα 12/11/2015  

  Έναρξη Εργασιών:  Οκτ/2015 

  Ημ/νία Ολοκλήρωσης Εργασιών:  Μαρ/2018 

Περιγραφή Έργου: 
Κατασκευή Τριώροφου Συγκροτήματος Καταστημάτων και 
Γραφείων με 5 υπόγειους χώρους στάθμευσης 
(περιλαμβάνοντας 367 θέσεις στάθμευσης δημόσιας χρήσης 
και 103 ιδιωτικής χρήσης).  
 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

• Επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος και του 
προβλήματος στάθμευσης. 
• Βελτίωση πρόσβασης στον αστικό ιστό.  
• Αισθητική βελτίωση του Αστικού περιβάλλοντος λόγω 
υποβαθμισμένης περιοχής. 
• Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας. 
• Ενίσχυση απασχόλησης. 
 

Ποσοτικά χαρακτηριστικά: 
• Μειωμένο χρηματοοικονομικό κόστος. 
• Αύξηση διαθέσιμων γραφειακών χώρων υψηλού επιπέδου 
στο Ηράκλειο. 
 

 

Προϋπολογισμός: €5.100.000,00 

JESSICA: €2.400.000,00 

Υπόλοιπο Εκταμίευσης 
JESSICA: 

Εκταμιευμένο 

Αναμενόμενη ημ/νία 
ολοκλήρωση εκταμίευσης: 

- 

Συγχρηματοδότηση: €1.500.000,00 

EME Κατασκευής: 46 

ΕΜΕ Λειτουργίας: 6,5 

ΑΤΕΣΕ Α.Ε. 



Δήμος Μαλεβιζίου 

Τίτλος Έργου: Ενεργειακό πλάνο εξοικονόμηση ενέργεια & 
βελτίωσης δημοτικού φωτισμού και κοινόχρηστων χώρων 
Δήμου Μαλεβιζίου. 

Φορέας: Dasteri Systems SA 

  Τόπος: Μαλεβίζι 

  Κατάσταση Έργου: Ολοκληρωμένο 

  Ημ/νία Υπογραφής Σύμβασης : 13/11/2015 

  Έναρξη Εργασιών: 5/2016 

Περιγραφή Έργου:    
Αντικατάσταση φωτιστικών παλαιάς τεχνολογίας με 
φωτιστικά τεχνολογίας τύπου LED των κοινόχρηστων 
χώρων Δήμου Μαλεβιζίου. 
 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά:  
• Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων μέσω της 
χαμηλότερης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, σε 
ποσοστό άνω του 55%.  
• Αναβάθμιση ποιότητας και ποσότητας του παρεχόμενου 
φωτισμού.   
 

Ποσοτικά χαρακτηριστικά: 

• Οικονομικό όφελος για τον Δήμο από την εξοικονόμηση 
ενέργειας. 
•Μειωμένο χρηματοοικονομικό κόστος. 
•Σημαντική εξοικονόμηση στα έξοδα συντήρησης 
 
 

 

 

 

Προϋπολογισμός: €1.717.076,00 

JESSICA: €1.201.950,00 

Υπόλοιπο Εκταμίευσης 
JESSICA: 

Εκταμιευμένο 

Αναμενόμενη ημ/νία 
ολοκλήρωση εκταμίευσης: 

- 

Συγχρηματοδότηση: €343.418,00 

EME Κατασκευής: N/A 

ΕΜΕ Λειτουργίας: N/A 


