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  ΘΔΜΑ: Α. ΠΕΡΘ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΘΖΗΝΘΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΣΟ ΣΟΠΘΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER 2014-2020 ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΝΗΩΝ ΑΣΣΘΚΗ 
 

       Β. ΠΕΡΘ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 101 ΣΟΤ Ν. 3852/2010 -Ω 
ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΘΗΚΕ ΚΑΘ ΘΥΤΕΘ- ΜΕ ΣΗ ΜΟΡΦΗ ΑΣΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΘΚΟΤ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΘΑ «ΔΘΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΘΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ 
ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ ΑΣΣΘΚΗ» ΜΕ ΔΘΑΚΡΘΣΘΚΟ ΣΘΣΛΟ «Ο.Σ.Α. ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΝΗΩΝ ΑΣΣΘΚΗ» 

 
ηνλ Γαιαηά θαη ζηo Kνηλνηηθό Καηάζηεκα Γαιαηά, ζήκεξα ηελ 21

ε
 ηνπ κήλα  Iνπλίνπ ηνπ έηνπο 2016, 

εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 15:00 κκ. ζπλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην 

Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κεηά  από ηελ  αξηζκ. 3516/17-06-2016 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 14, ήηνη: 

  Α.- ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 
Παρόνηες  

1.-Παηοσλιάς  Κωνζηανηίνος (Πρόεδρος),  2.- Πανηελής Βαζίλειος, 3.- Μπακάλη  Μαρίνα, 4.- ηάϊκοσ 

Μαρία, 5.- Υριζηόθας  Δσζηράηιος, 6.-αμπάνης  Γημήηριος, 7.- Κανέλλοσ Δλένη, 8.- Κακούρης 

Νικόλαος,   9.- Καρνέζης  πσρίδων, 10.- Μπιζηίνα Γέζποινα,11.Παπαϊωάννοσ πσρίδων,12.-

Αναγνωζηόποσλος Γεώργιος,13.-Ανδρέοσ Υρσζούλα,14-Οικονόμοσ Ανάργσρος. 

 

Απόληεο 

1.Μπόγξεο Νηθόιανο,2.Μπάθαο Νεθηάξηνο,3.Γαξζηλόο Νίθνο-ηξάηνο,,4.Ρειάθε Θενδώξα,5.Αζαλαζίνπ 

άββαο,6.Οηθνλόκνπ ηξάηνο,7.Κεξακίδαο Γεώξγηνο 

 

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

 

  Γ.-ΠΡΟΔΓΡΟΗ  Γ. & Σ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

 

1-Κνπηζνπκπέιεο Γεώξγηνο Σ.Κ.Σξνηδήλνο 

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.-Καπέιινο Πνιπδεύθεο Σ.Κ.Καξαηδά,6.- 

Φπρνγπηνύ Γήκεηξα Σ.Κ. Λνπηξόπνιεο, 7.-Κνηδηάο ηακάηηνο Σ.Κ.Σαθηηθνύπνιεο. 8.- Αλησλίνπ Πέηξνο 

Σ.Κ. Γξπόπεο.9.-Εεξβόο ηακάηηνο Σ.Κ. Άλσ Φαλαξίνπ 

 

 

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

 

 

ΘΕΜΑ 2Ο                                                                Απιθμόρ απόθαζηρ 204 

 

1) Πεπί ζςμμεηοσήρ ηος Δήμος Σποιζηνίαρ - Μεθάνων ζηο Σοπικό  

Ππόγπαμμα CLLD/LEADER 2014-2020 Δήμων Π.Ε. Νήζων 

Αηηικήρ. 

2) Πεπί ζςμμεηοσήρ ζε Δίκηςο ηος άπθπος 101 ηος Ν. 3852/2010, 

ωρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει, με ηη μοπθή αζηικήρ εηαιπείαρ μη 
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κεπδοζκοπικού σαπακηήπα ςπό ηην επωνςμία «ΔΙΚΣΤΟ 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ 

ΑΣΣΙΚΗ» με διακπιηικό ηίηλο «Ο.Σ.Δ. ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΝΗΩΝ 

ΑΣΣΙΚΗ» 

 

 Ο Πξφεδξνο  εηζεγνχκελνο ην 2ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,ιφγσ απνπζίαο 

ηνπ Γεκάξρνπ αλαγηγλψζθεη ηελ εηζήγεζή ηνπ, σο θάησζη:  « ην πιαίζην πινπνίεζεο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο (ΠΑΑ) 2014-2020, 

πεξηιακβάλεηαη ην Mέηξν 19 - ηήξημε γηα ηνπηθή αλάπηπμε κέζσ ηνπ LEADER (ΣΑΠΣΚ - 

ηνπηθή αλάπηπμε κε πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνηλνηήησλ), πνπ ζα εθαξκνζηεί κέζσ 

ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ κε νινθιεξσκέλν θαη πνιπηνκεαθφ ραξαθηήξα, ζε ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο 

θαη ησλ Γήκσλ Νήζσλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο. Η εθπφλεζε θαη εθαξκνγή ησλ ηνπηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο "εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ πξνζέγγηζεο" 

απφ ηνπηθά εηαηξηθά ζρήκαηα δεκφζηνπ – ηδησηηθνχ ηνκέα (Σνπηθέο Οκάδεο Γξάζεο – 

ΣΟΓ), πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή παξέκβαζεο. 

Δίλαη έλα ηδηαίηεξα ηζρπξφ εξγαιείν, εηδηθά ζε πεξηφδνπο θξίζεο, πνπ δείρλεη φηη νη 

ηνπηθέο θνηλφηεηεο κπνξνχλ: α) λα θάλνπλ ζηαζεξά βήκαηα πξνο πην απνηειεζκαηηθέο 

κνξθέο νηθνλνκηθήο, βηψζηκεο θαη «ρσξίο απνθιεηζκνχο» αλάπηπμε, ζχκθσλα κε ηε 

ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020», β) λα «θαηλνηνκήζνπλ» πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ 

ηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο θαη γ) λα 

εληζρχζνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

Μέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο επελδχζεσλ δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζπκβάινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ 

θαηλνηφκσλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ αλάδεημε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο, ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ή ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ηε βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο, ζηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο θαη ησλ ελεξγεηψλ ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη ηελ αλάδεημε ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο γηα 

ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο, ζηε κείσζε ηεο θάζε κνξθήο κεηαλάζηεπζεο, ζηελ εηζαγσγή 

πξαθηηθψλ γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, ζηελ ελίζρπζε δξάζεσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θηψρηαο, ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ηεο θνηλσληθήο 

απνκφλσζεο, ηελ ππνζηήξημε ησλ θνηλσληθά επάισησλ νκάδσλ, ζηελ πεξηβαιινληηθή 

αλαβάζκηζε ησλ πεξηνρψλ εθαξκνγήο θαη ζηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο θαζψο θαη έξγσλ κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο δηαβίσζεο ηνπ ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ. 

Σν «CLLD», είλαη ε κέζνδνο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο αλαπηπμηαθψλ ζηξαηεγηθψλ 

βαζηζκέλε ζηελ πξνζέγγηζε LEADER, ε νπνία ζα ηζρχζεη γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 θαη 

ε νπνία απνηειεί ην πην πξσηνπνξηαθφ ζηνηρείν γηα ηελ επφκελε πεξίνδν, δηφηη 

πξνβιέπεη ηελ απφ θνηλνχ εθαξκνγή ησλ 4 ηακείσλ, δειαδή, Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ 

Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ), Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ), Δπξσπατθφ 
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Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο 

(ΔΣΘΑ). 

Κξίζηκε παξάκεηξνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ «CLLD» είλαη ε 

δηακφξθσζε ησλ εηαηξηθψλ ζρεκάησλ, πνπ ζα απνηειέζνπλ ηε ζχκπξαμε γηα ην 

ζρεδηαζκφ ησλ πξνηάζεσλ κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

ηίζεληαη. 

Σα εηαηξηθά ζρήκαηα πξέπεη λα εθπξνζσπνχλ κηα ζπλεθηηθή θαη νκνηνγελή 

αλζξσπνγεσγξαθηθή ελφηεηα θαη ε πεξηνρή ησλ Νήζσλ Αηηηθήο πιεξνί απνιχησο φια 

ηα ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Γηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη πθηζηάκελεο ή λέεο Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο 

(ΟΣΓ), ζχκθσλα κε ηα άξζξα 32-35 ηνπ Καλ. 1303/2013 σο πξνο ηε δνκή θαη ηε 

ζχλζεζε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο. 

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θξίλεηαη ζθφπηκε ε ζχζηαζε 

Οκάδαο Σνπηθήο Γξάζεο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Γήκσλ Νήζσλ Αηηηθήο, ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο-Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Νήζσλ, ηεο ΠΔΓΑ θαζψο θαη Κνηλσληθψλ Φνξέσλ. 

Δπίζεο πξνηείλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο Αλαπηπμηαθήο Πάξλσλα. Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε 

Δηαηξεία Ο.Σ.Α., κίαο εηαηξείαο κε πνιχρξνλε εκπεηξία ζηελ σξίκαλζε θαη πινπνίεζε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ΔΠΑ θαη θπξίσο ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

LEADER ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαηά ηηο πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθέο 

πεξηφδνπο, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη εδψ θαη 20 ρξφληα ζηελ Αλαηνιηθή Πεινπφλλεζν. 

Οη θχξηνη ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηεο αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ, κειέηε, ηελ νινθιεξσκέλε 

αγξνηηθή αλάπηπμε, ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη δξάζεσλ πξνβνιήο-πξνψζεζεο.  

 

Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ πξνηείλεηαη ε ζχζηαζε Γηθηχνπ ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Ν. 

3852/2010, σο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ππφ ηε κνξθή αζηηθήο εηαηξείαο κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία «ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ ΑΣΣΙΚΗ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «Ο.Σ.Δ. 

ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΝΗΩΝ ΑΣΣΙΚΗ». 

θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε αλάπηπμε δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ Γηθηχνπ κε άιιεο 

λεζησηηθέο πεξηνρέο θαζψο θαη πεξηνρέο γηα ηελ νινθιεξσκέλε αγξνηηθή θαη αζηηθή 

αλάπηπμε ζχκθσλα κε ην άξζξν 219 θαη 220 ηνπ Γ.Κ.Κ.  Γηα ηελ εμππεξέηεζε  ηνπ 

ζθνπνχ ηεο ε Δηαηξεία ζα απνηειέζεη κία Ομάδα Σοπικήρ Δπάζηρ γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία, ηελ θαηάξηηζε ηεο ηνπηθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηελ πινπνίεζε 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαη θνηλνηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη κεηαμχ άιισλ ηνπ 

Σοπικού Ππογπάμμαηορ CLLD 2014-2020 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

Η Δηαηξεία ζα απνηειέζεη «θεληξηθή πχιε» γηα ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο ζηα λεζηά 

ηεο Αηηηθήο θαη ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα νινθιεξσκέλεο θαη απινπνηεκέλεο επηηφπνπ 

ελεκέξσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ δπλαηνηήησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ κέζσ ηνπ Μέηξνπ 19 

ηνπ Ππογπάμμαηορ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ, ηνπ Δζληθνχ πκθψλνπ Δηαηξηθήο ρέζεο 

πεξηφδνπ 2014-2020. 
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Πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ν ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER 2014-

2020 ζηιρ Νήζοςρ Αηηικήρ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαιείηαη: 

1) λα εγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ ζηελ πεξηνρή 

εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER 2014-2020 Δήμων Π.Ε. 

Νήζων Αηηικήρ, πνπ ζα ππνβιεζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 

19 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 απφ ην ππφ ζχζηαζε Γίθηπν κε ηε ζπλεξγαζία ηεο 

Αλαπηπμηαθήο Πάξλσλα. Αλαπηπμηαθήο Αλψλπκεο Δηαηξείαο Ο.Σ.Α. 

2) λα εγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ ζηε ζχζηαζε ηνπ 

Γηθηχνπ ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Ν. 3852/2010, σο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, κε ηε 

κνξθή Αζηηθήο Με Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο ππφ ηελ επσλπκία «ΔΙΚΣΤΟ 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ ΑΣΣΙΚΗ» 

κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «Ο.Σ.Δ. ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΝΗΩΝ ΑΣΣΙΚΗ» πνπ ζπληζηάηαη 

βάζεη ησλ άξζξσλ 101 Ν. 3852/2010 θαη 741 ΑΚ θαζψο θαη ηελ πιήξε απνδνρή 

ησλ ζθνπψλ απηήο θαη ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηεο. 

3) Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ ζπκκεηνρήο κε ην νπνίν ζα ζπκκεηάζρεη ν Γήκνο ζην 

θεθάιαην ηεο Αζηηθήο Με Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο ππφ ηελ επσλπκία «ΔΙΚΣΤΟ 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ ΑΣΣΙΚΗ» 

κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «Ο.Σ.Δ. ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΝΗΩΝ ΑΣΣΙΚΗ» ζχκθσλα κε ην 

Άξζξν 6 ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηήο. 

4) Σνλ νξηζκφ εθπξνζψπνπ θαη αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε 

ηεο Αζηηθήο κε Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο ππφ ηελ επσλπκία «ΔΙΚΣΤΟ 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ ΑΣΣΙΚΗ» 

κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «Ο.Σ.Δ. ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΝΗΩΝ ΑΣΣΙΚΗ». 

5) Σελ έγθξηζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ππφ ζχζηαζε Αζηηθήο Με 

Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο ππφ ηελ επσλπκία «ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ ΑΣΣΙΚΗ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«Ο.Σ.Δ. ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΝΗΩΝ ΑΣΣΙΚΗ» θαη ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Νφκηκνπ 

εθπξφζσπνπ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηήο.  

6) Σνλ νξηζκφ ηνπ Γεκάξρνπ σο κέινο ζηελ πξψηε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ 

Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER θαη ηελ έγθξηζε ηεο πξνζσξηλήο 

ζχλζεζεο απηήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

7) Σν νξηζκφ ηεο Αλαπηπμηαθήο Πάξλσλα σο Τπεχζπλεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία, 

ζχληαμε θαη ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER 

2014-2020 Δήμων Π.Ε. Νήζων Αηηικήρ». 

 

 Αθνινχζσο, ν θ. Πξφεδξνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ην ρέδην ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ ηεο Αζηηθήο κε Κεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο ππφ ηελ επσλπκία «ΔΙΚΣΤΟ 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ ΑΣΣΙΚΗ» κε 

δηαθξηηηθφ ηίηιν «Ο.Σ.Δ. ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΝΗΩΝ ΑΣΣΙΚΗ». 
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Δίλαη αλαγθαίν ινηπφλ λα πξνβιεθζεί δαπάλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κε ηίηιν: 

«πκκεηνρή ζην θεθάιαην ηεο Αζηηθήο Με Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο ππφ ηελ επσλπκία 

“ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ 

ΑΣΣΙΚΗ”». Η πξνηεηλφκελε αλακφξθσζε αθνξά ζπλνιηθή δαπάλε 5.000.00 €». 

 Σα Μέιε ηνπ Γ.. αθνχ άθνπζαλ ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έιαβαλ ππφςε ηα 

παξαπάλσ, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 101 Ν. 3852/2010, σο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη, θαζψο θαη 741 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 

Αποθαζίζοςν ομόθωνα  

1) Δγθξίλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ ζηελ πεξηνρή 

εθαξκνγήο ηνπ Σοπικού Ππογπάμμαηορ CLLD/LEADER 2014-2020 Δήμων 

Π.Ε. Νήζων Αηηικήρ, πνπ ζα ππνβιεζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηνπ 

Μέηξνπ 19 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 απφ ην ππφ ζχζηαζε Γίθηπν κε ηε ζπλεξγαζία 

ηεο Αλαπηπμηαθήο Πάξλσλα. Αλαπηπμηαθήο Αλψλπκεο Δηαηξείαο Ο.Σ.Α. 

2) Δγθξίλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ ζηε ζχζηαζε ηνπ 

Γηθηχνπ ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Ν. 3852/2010, σο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, κε ηε 

κνξθή Αζηηθήο Με Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο ππφ ηελ επσλπκία «ΔΙΚΣΤΟ 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ ΑΣΣΙΚΗ» 

κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «Ο.Σ.Δ. ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΝΗΩΝ ΑΣΣΙΚΗ» πνπ ζπληζηάηαη 

βάζεη ησλ άξζξσλ 101 Ν. 3852/2010 θαη 741 ΑΚ θαζψο θαη απνδέρνληαη 

πιήξσο ηνπο ζθνπνχο απηήο θαη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

3) Δγθξίλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ ζην θεθάιαην ηεο 

Αζηηθήο Με Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο ππφ ηελ επσλπκία «ΔΙΚΣΤΟ 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ ΑΣΣΙΚΗ» 

κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «Ο.Σ.Δ. ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΝΗΩΝ ΑΣΣΙΚΗ» κε ην πνζφ ησλ 

πέληε ρηιηάδσλ Δπξψ (5.000,00 €), ην νπνίν νξίδεηαη ζην άξζξν 6 ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ απηήο. 

4) Οξίδνπλ εθπξφζσπν ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Αζηηθήο Με Κεξδνζθνπηθήο 

Δηαηξείαο ππφ ηελ επσλπκία «ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ ΑΣΣΙΚΗ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«Ο.Σ.Δ. ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΝΗΩΝ ΑΣΣΙΚΗ» ηνλ Γήκαξρν θ. Κσλ/λν Καξαγηάλλε 

θαη αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνλ Αλη/ξρν θ. Βαζίιεην Παληειή.  

5) Δγθξίλνπλ ην πξνηεηλφκελν θαηαζηαηηθφ ηεο ππφ ζχζηαζε Αζηηθήο Με 

Κεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο ππφ ηελ επσλπκία «ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ ΑΣΣΙΚΗ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«Ο.Σ.Δ. ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΝΗΩΝ ΑΣΣΙΚΗ» θαη εμνπζηνδνηνχλ ην Γήκαξρν θν 

Κσλζηαληίλν Καξαγηάλλε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

6) Σελ δηάζεζε πίζησζεο 5.000,00 επξψ ζηνλ Κ.Α. 10.7518 πνπ ζα πξνβιεθζνχλ 

ζηελ 2ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2016  κε ηίηιν «πκκεηνρή ζην 

θεθάιαην ηεο Αζηηθήο Με Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο ππφ ηελ επσλπκία “ΔΙΚΣΤΟ 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ ΑΣΣΙΚΗ”». 
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7) Οξίδνπλ ην Γήκαξρν θν Κσλζηαληίλν Καξαγηάλλε σο κέινο ηεο πξψηεο 

Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER θαη 

εγθξίλνπλ ηελ πξνζσξηλή ζχλζεζε απηήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. 

8) Οξίδνπλ ηελ Αλαπηπμηαθή Πάξλσλα Αλαπηπμηαθή Α.Δ. ΟΣΑ σο Τπεχζπλε γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία, ζχληαμε θαη ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

CLLD/LEADER 2014-2020 Δήμων Π.Ε. Νήζων Αηηικήρ. 

Η  Παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ 204/2016. 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                     ΣΑ ΜΔΛΗ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ                                                         ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

 

                             ΑΚΡΙΒΔ  ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

 

              Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ  ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

                       ΚΩΝ/ΝΟ    ΠΑΣΟΤΛΙΑ 


