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  ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ          ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ                                                    

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

---------------------------- 

 Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό    14/2016 

πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 

  Αξηζκόο απόθαζεο: 164/2016            

       

  ΘΔΜΑ: (ΠΡΟ ΗΜΕΡ.) Έγθξηζε Γηελέξγεηαο Αλαγθαηόηεηαο γηα ηελ ππνβνιή 

πξόηαζεο κε ηίηιν: «Αλάδεημε Ιζηνξηθνύ Κέληξνπ ηνπ Οηθηζκνύ Γαιαηά Γήκνπ 

Σξνηδελίαο –Μεζάλωλ»  ζην πιαίζην ηεο ππ’ αξ. πξωη 5083/28.4.2016 θαη 

θωδηθό 14.6.33.33.1-3 πξόζθιεζεο ηεο ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ», κε ηίηιν «Παξεκβάζεηο 

αλαβάζκηζεο θαη εθζπγρξνληζκνύ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δεκόζηνπ ηνπξηζηηθνύ 

θεθαιαίνπ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ», Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 14: 

«ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

ΣΗ ΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ (Σ)» 

 
 ηνλ Γαιαηά θαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Γπκλαζίνπ Γαιαηά, ζήκεξα ηελ13 

ε
 ηνπ κήλα  

Iνπλίνπ ηνπ έηνπο 2016, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 19:00 κκ. ζπλήιζε 

ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κεηά  από ηελ  

αξηζκ. 3305/9-06-2016 έγγξαθε  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ,  πνπ 

επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 95 ηνπ 

Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 13, ήηνη: 
  Α.- ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

Παξόληεο  

1.-Παηνπιηάο  Κωλζηαληίλνο (Πξόεδξνο),  2.- Παληειήο Βαζίιεηνο, 3.- Μπαθάιε  

Μαξίλα, 4.- ηάϊθνπ Μαξία, 5.- Υξηζηόθαο  Δπζηξάηηνο, 6.-ακπάλεο  

Γεκήηξηνο, 7.- Καλέιινπ Διέλε, 8.- Καθνύξεο Νηθόιανο, 9.- Οηθνλόκνπ 

ηξάηνο, 10- Κεξακίδαο Γεώξγηνο,  11.- Καξλέδεο  ππξίδωλ, 12.- Μπηζηίλα 

Γέζπνηλα,13.Παπαϊωάλλνπ ππξίδωλ 

 

Απόληεο 

1.Οηθνλόκνπ Αλάξγπξνο,2.Αλαγλσζηόπνπινο Γεώξγηνο,3.Μπόγξεο 

Νηθόιανο,4.Μπάθαο Νεθηάξηνο,5.Γαξζηλόο Νίθνο-ηξάηνο,6.Αλδξένπ 

Υξπζνύια,7..Ρειάθε Θενδώξα,8.Αζαλαζίνπ άββαο. 

 

  Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Κσλζηαληίλνο Γ. Καξαγηάλλεο , Παξώλ. 

 

  Γ.-ΠΡΟΔΓΡΟΗ  Γ. & Σ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
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1.- Φπρνγπηνύ Γήκεηξα Σ.Κ. Λνπηξόπνιεο, 2.-Κνηδηάο ηακάηηνο 

Σ.Κ.Σαθηηθνύπνιεο. 3.- Αλησλίνπ Πέηξνο Σ.Κ. Γξπόπεο.4.-Εεξβόο ηακάηηνο Σ.Κ. 

Άλσ Φαλαξίνπ 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1.- Γαξεκά Αξγπξία Σ.Κ. Κπςέιεο, .2-Λαδάο Αλαζηάζηνο Γ.Κ.Γαιαηά,3.-

Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπλνππίηζαο,4.-Υαηδίλαο Γεώξγηνο 

Σ.Κ.Μεγαινρσξίνπ, 5.-Κνπηζνπκπέιεο Γεώξγηνο Σ.Κ.Σξνηδήλνο,6.-Καπέιινο 

Πνιπδεύθεο Σ.Κ.Καξαηδά 

 

Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κόιιηαο. 

ΘΔΜΑ 4
Ο

 (ΠΡΟ ΗΜΔΡ)                                       ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ 164 

 

Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην ηξίην ζέκα εθηόο εκεξεζίαο Γηαηάμεωο(ΠΡΟ 
ΗΜΕΡ.) Έγθξηζε Γηελέξγεηαο Αλαγθαηόηεηαο γηα ηελ ππνβνιή πξόηαζεο κε 

ηίηιν: «Αλάδεημε Ιζηνξηθνύ Κέληξνπ ηνπ Οηθηζκνύ Γαιαηά Γήκνπ Σξνηδελίαο –

Μεζάλωλ»  ζην πιαίζην ηεο ππ’ αξ. πξωη 5083/28.4.2016 θαη θωδηθό 

14.6.33.33.1-3 πξόζθιεζεο ηεο ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ», κε ηίηιν «Παξεκβάζεηο 

αλαβάζκηζεο θαη εθζπγρξνληζκνύ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δεκόζηνπ ηνπξηζηηθνύ 

θεθαιαίνπ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ», Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 14: 

«ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

ΣΗ ΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ (Σ)» 

 γνωρίζει στο Δ.. ότι το παρόν εισάγεται στο Δημοτικό υμβούλιο εκτός 
ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.7. του Ν 3852/2010. 
   ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.6 του Κ.Δ.Κ. Ν3463/06 για να 
συζητηθεί θέμα ως κατεπείγον και να ληφθεί απόφαση για αυτό πρέπει πρώτα 
να αποφασισθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 
μελών του Δημοτικού υμβουλίου ότι το θέμα είναι κατεπείγον. 
  την συνέχεια καλεί το υμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
   Σο Δ.. μετά από διαλογική συζήτηση, 
                     Α Π Ο Υ Α  Ι Ζ Ε Ι: 
Ομόφωνα δέχεται το θέμα ως έκτακτο. 
 
την συνέχεια δίνει τον λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος θέτει υπόψη του Δ.. 
τα κάτωθι: 
 
Λαμβάνοντας υπ΄όψιν: 
1. Σην με πρωτ 5083/28.4.2016 και κωδικό 14.6.33.33.1-3 πρόσκληση της 

Ειδικής Τπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΥΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»,  του Άξονα 
Προτεραιότητας 14: «ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΦΡΗΗ ΣΩΝ 
ΠΟΡΩΝ (Σ)»  

2. την ΤΑ/ ΥΕΚ 1822/τ.Β’/24-8-2015 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 

δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι 
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νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

ΕΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Υορείς – 

Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» της 

πρόσκλησης 14.6.33.33.1 του ΤΜΕΠΕΡΑΑ  

3. Σο άρθρο 50 του ν. 4314/2014: 

«1. Η αρχική εκτίμηση της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και 
επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου διενεργείται από την αρμόδια 
Διαχειριστική Αρχή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της εκάστοτε πράξης 
και πριν την επιλογή της για χρηματοδότηση από τα ΕΠ του ΕΠΑ 2014 – 
2020. Η εκτίμηση αυτή επαναβεβαιώνεται, μέσω των διαδικασιών 
παρακολούθησης και επαληθεύσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της 
συγκεκριμένης πράξης έως και την ολοκλήρωσή της. 
2. Για το σκοπό αυτό ο δικαιούχος οφείλει, τόσο κατά τη διαδικασία επιλογής 
όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης και έως την ολοκλήρωση των πράξεων 
για τις οποίες κρίθηκε αρχικά επαρκής, να αποδεικνύει τη διοικητική, 
χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή επάρκειά του και να προσκομίζει όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνονται στις διαδικασίες και τα 
τυποποιημένα έντυπα του 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. 
3. Μέρος ή και το σύνολο των κριτηρίων εκτίμησης της διοικητικής, 
χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου μπορεί 
να καλυφθεί και μέσω σχετικής πιστοποίησης από τρίτους φορείς.» 
το ίδιο άρθρο του ν. 4314/2014 προβλέπεται εξουσιοδοτική διάταξη με την 
οποία καθορίζονται ειδικότερες ρυθμίσεις που αφορούν στη διαδικασία 
εκτίμησης της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής 
ικανότητας του δικαιούχου και το είδος των παρεμβάσεων υποστήριξής τους, 
με σχετική απόφαση του Τπουργού Οικονομίας, Τποδομών, Σουρισμού & 
Ναυτιλίας. 
4. το  άρθρο 100 Ν 3852/2010 
το πλαίσιο της πρόσκλησης «ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΒΙΩΙΜΗ ΑΣΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ» ΣΟΤ 
ΑΞΟΝΑ 14 ΣΟΤ Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ, ο Δήμος Σροιζηνίας –Μεθάνων, 
προτείνεται να υποβάλει πρόταση με τίτλο: «Ανάδειξη Ιστορικού Κέντρου του 
Οικισμού Γαλατά Δήμου Σροιζηνίας –Μεθάνων».  
Με το εν λόγω έργο επιδιώκεται τόσο η αισθητική, όσο και η λειτουργική 
αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου του οικισμού με ενοποίηση των 
δημοσίων ανοιχτών χώρων και σύνδεσή του με το πρώτο δημοτικό σχολείο, 
χτισμένο το 1927, και ενταγμένο μέσα στον πυρήνα του ιστορικού κέντρου 
του οικισμού Γαλατά του Δήμου Σροιζηνίας. Σέλος, στη σύνδεση των 
ανοιχτών χώρων εντάσσεται και η πλατεία με την εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου όπου έχει ως φυσικό στοιχείο απόδειξης της παλαιότητας του 
οικισμού είναι τα αιωνόβια πλατάνια που περιλαμβάνονται στο σύνολο της 
παρέμβασης.  
Η περιβαλλοντική συνειδητοποίηση του συνόλου της παρέμβασης έχει ως 
κύριο γνώμονα τον σχεδιασμό με χαμηλή ενεργειακή απόδοση.  Βασικός 
στόχος της βελτίωσης του μικροκλίματος είναι η αναβάθμιση και ο 
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εκσυγχρονισμός του κτιριακού αποθέματος μέσα στον ιστορικό πυρήνα του 
Γαλατά με το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα αρχιτεκτονικής αξίας, 
κατασκευασμένο από το 1927 με οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον 
υλικά, που με τις αντίστοιχες σύγχρονες μεθόδους θα δημιουργηθεί ένα 
παράδειγμα της αρχιτεκτονικής παράδοσης, πως μπορεί με τον 
εκσυγχρονισμό του και τα σύγχρονα υλικά μαζί με όλο τον περιβάλλοντα 
χώρο, να δημιουργήσει πρότυπο έργο χαμηλής ατμοσφαιρικής ρύπανσης με 
μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή και  να 
δώσει στον χώρο την αναβάθμιση που χρειάζεται στον τομέα του τουρισμού.   
Πρόκειται για την υιοθέτηση μιας καινούργιας άποψης που απορρέει από 
τη φιλοσοφία του «οικολογικού» σχεδιασμού, δηλαδή την εφαρμογή μιας 
βιοκλιματικής αντίληψης, πιλοτικής για τον Δήμο Σροιζηνίας-Μεθάνων. 
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει με συγκριτική αξιολόγηση. Η 
διαδικασία επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις που αναφέρονται στον «Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων 
Φρηματοδότησης Πράξεων» προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των έργων 
των Σομέων Μεταφορών και Περιβάλλοντος. διενεργείται σε δύο στάδια: 
-τάδιο Α’: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας της πρότασης 
-τάδιο Β’: Αξιολόγηση των προτάσεων σε επίπεδο ομάδας κριτηρίων. 
Όλα τα κριτήρια του σταδίου Α΄, έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και η θετική 
αξιολόγησή τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η 
αξιολόγηση στο στάδιο Β΄.  
Κατά το στάδιο Β΄ διενεργείται η αξιολόγηση των προτάσεων σύμφωνα με τα 
κριτήρια: 
Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης (1η ΟΜΑΔΑ 
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ) 
Β. Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου (2η 
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ) 
Γ. κοπιμότητα της πράξης (3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ) 
Δ. Ωριμότητα της πράξης (4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ) 
Ε. Διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ικανότητα δυνητικού 
δικαιούχου (5η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ) 
Η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την 
περίοδο 2014-2020 αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 
125, παρ. 3δ του Καν.(ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων). 
ύμφωνα με το ως άνω άρθρο του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ), η 
αρμόδια αρχή διαχείρισης «εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τη 
διοικητική, χρηματοοικονομική και 
επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει τους όρους που αναφέρονται στο 
στοιχείο γ) πριν από την έγκριση της πράξης».  
Η κύρια κατεύθυνση του υστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ( ΔΕ) της 
περιόδου 2014 – 2020, ως προς τη διαδικασία της αξιολόγησης της 
ικανότητας των δικαιούχων, είναι ότι ο δυνητικός δικαιούχος καλείται με 
την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, να τεκμηριώσει : 

 Ση διοικητική, 

 Σην επιχειρησιακή και 
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 Ση χρηματοοικονομική του ικανότητα για την υλοποίηση της 
συγκεκριμένης πράξης, για την οποία υποβάλλει αίτηση. 

την Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020 ένας δικαιούχος που δεν έχει τη 
διαχειριστική ικανότητα δικαιούχου έργου στις κύριες εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες του κατάλληλου διοικητικού επιπέδου, που θα υλοποιήσουν την 
προτεινόμενη πράξη, τόσο για την οικονομική υπηρεσία, η οποία θα 
διενεργεί τις πληρωμές, όσο και για την κύρια υπηρεσία(ες) που 
αναλαμβάνει(ουν) την ανάθεση και παρακολούθηση των νομικών 
δεσμεύσεων και της τεχνικής υπηρεσίας για πράξεις με τεχνικό περιεχόμενο,  
μπορεί να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα εκτέλεσης συγκεκριμένης πράξης σε 
άλλο δικαιούχο (υποκατάσταση ως δικαιούχος) με Προγραμματικές 
υμβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.  

Είναι σαφές ότι στην περίπτωση υλοποίησης έργου με Προγραμματική 
ύμβαση ως προς την επάρκεια ελέγχεται ο προτεινόμενος Υορέας 
Τλοποίησης, προφανώς για την επιχειρησιακή, τη διοικητική αλλά και για 
τη χρηματοοικονομική ικανότητα.  

Για τους παραπάνω λόγους, προτείνεται η σύναψη Προγραμματικής 
ύμβασης του Δήμου μας με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση του 
έργου με τίτλο: «Ανάδειξη Ιστορικού Κέντρου του Οικισμού Γαλατά Δήμου 
Σροιζηνίας –Μεθάνων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης: 14.6.33.33.1-3/ 28-04-
2016 , Α/Α ΟΠ: 1474 με τίτλο «Παρεμβάσεις Αναβάθμισης και 
Εκσυγχρονισμού για την Αξιοποίηση του Δημόσιου Σουριστικού 
Κεφαλαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Τποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον Και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον  Άξονα Προτεραιότητας 14 
«Διατήρηση Και Προστασία Σου Περιβάλλοντος Προαγωγή Σης 
Αποδοτικής Φρήσης Σων Πόρων », που συγχρηματοδοτείται από το Σαμείο 
υνοχής. 

Έπειτα ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

   Σο Δ.. μετά από συζήτηση, 

                        Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α. Σην υποβολή πρότασης με τίτλο: «Ανάδειξη Ιστορικού Κέντρου του 
Οικισμού Γαλατά Δήμου Σροιζηνίας –Μεθάνων» στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης: 14.6.33.33.1-3/ 28-04-2016 , Α/Α ΟΠ: 1474 με τίτλο 
«Παρεμβάσεις Αναβάθμισης και Εκσυγχρονισμού για την Αξιοποίηση του 
Δημόσιου Σουριστικού Κεφαλαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
 «Τποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον Και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον 
 Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση Και Προστασία Σου Περιβάλλοντος 
Προαγωγή Σης Αποδοτικής Φρήσης Σων Πόρων », που συγχρηματοδοτείται 
από το Σαμείο υνοχής.  
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Β. Εγκρίνει την αναγκαιότητα σύναψης Προγραμματικής ύμβασης με την 
Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 για την 
υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανάδειξη Ιστορικού Κέντρου του Οικισμού 
Γαλατά Δήμου Σροιζηνίας –Μεθάνων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης: 
14.6.33.33.1-3/ 28-04-2016 , Α/Α ΟΠ: 1474 με τίτλο «Παρεμβάσεις 
Αναβάθμισης και Εκσυγχρονισμού για την Αξιοποίηση του Δημόσιου 
Σουριστικού Κεφαλαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Τποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον Και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον  Άξονα 
Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση Και Προστασία Σου Περιβάλλοντος 
Προαγωγή Σης Αποδοτικής Φρήσης Σων Πόρων », που συγχρηματοδοτείται 
από το Σαμείο υνοχής. 
 

 
 

           Η Παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 164/2016.  
 

   Ο Πξόεδξνο          Σα Μέιε 

          Τπνγξαθή                                                                  ππνγξαθέο 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

 

Κσλζηαληίλνο Παηνπιηάο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


