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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 23/28-7-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ.  144/2016 

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 

µε τίτλο: «Κέντρα διηµέρευσης – ηµερησίας 
φροντίδας ατόµων µε αναπηρία», ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09). 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 28 Ιουλίου 
2016 ηµέρα Πέµπτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 13255/22-7-2016 
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μιχάλαρου Γεωργίου που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 
του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 24 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 
Ρήγα Ελένη-Γραµµατέας 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος Ρήγα Ιωάννα 

Μαυροειδή Βασιλική Σταµούλης Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα Ζάλης Αθανάσιος 

∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος Βαρελάς Κλεάνθης 

Κορώσης Σπυρίδων ∆ρυµούσης Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 

Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος Φωτίου Σταύρος του Κων. 

Καράµπελας Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. Κόττας Βασίλειος 

Παπανίκος ∆ηµήτριος Μπερδελής Γεώργιος Γρίβα Παναγιώτα 

Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης ------- 

Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  Ηλ. Μουσταϊρας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ.Κοινότητας Μεγαρέων 

  ----- 

  ∆ηµ.Λιώτας - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

  ∆ηµοτ.Κοινότητας Ν.Περάµου 

 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
  Προσκληθείς παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος  

Στο µέσον της υπ’ αριθ. 141/2016 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης. 

Στην αρχή  της υπ’ αριθ. 144/2016 αποφάσεως προσήλθε η ∆ηµοτική 
Σύµβουλος κα Ελένη Ρήγα. 

Στην αρχή  της υπ’ αριθ. 144/2016 αποφάσεως αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Κορώσης Σπυρίδων. 
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Στο τέλος  της υπ’ αριθ. 146/2016 αποφάσεως αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης. 

Στην αρχή  της υπ’ αριθ. 147/2016 αποφάσεως αποχώρησαν οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Μπερδελής Γεώργιος, Μαργέτης Παναγιώτης και                    
Χοροζάνης Αντώνιος. 
………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 12ο θέµα της  ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν περίληψη αντικειµένου και θέτει υπ΄ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Σ/λίου την 
εισήγηση την από 28-7-2016 εισηγητική έκθεση της Αντιδηµάρχου του ∆ήµου µας 
κας Μαυροειδή Βασιλικής,  που έχει ως ακολούθως :  

 
Στο σηµείο αυτό προσήλθε η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ελένη Ρήγα και 

αποχώρησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κορώσης Σπυρίδων. 
 
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»  
                                               ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
ΣΤΗΝ ∆ΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΚΕΝΤΡΑ ∆ΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ”  
ΣΧΕΤΙΚΑ:    1. Το ΦΕΚ 3463/2006, αρ.219 και 220 σχετικά µε συνεργασίες ∆ήµων και 
Κοινοτήτων σε ∆ιεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
                   2.  Το µε αρ. πρωτ. 2650/06.07.2016, έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω σχετικά αλλά και από το πλαίσιο του προγράµµατος που 
εµπνέεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας Αττικής και ειδικά τον άξονα 
προτεραιότητας 9, που αφορά την «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση 
της φτώχειας και διακρίσεων – ∆ιασφάλιση της κοινωνικής συνοχής» επιδιώκει αφενός την 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόµων µε αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών 
υπηρεσιών και αφετέρου την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη 
φαινοµένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισµού καθώς και την καταπολέµηση 
των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.  

Στόχοι και επιλέξιµος χαρακτήρας δράσεων του προγράµµατος είναι: 
Ειδικός στόχος του προγράµµατος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

Ευάλωτων (µεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ) και των Λοιπών Οµάδων του Πληθυσµού της 
Περιφέρειας Αττικής που εξυπηρετούνται από Κέντρα ∆ιηµέρευσης - Ηµερήσιας Φροντίδας 
Ατόµων µε Αναπηρία (Κ∆ΗΦ) και µε πεδίο παρέµβασης την καταπολέµηση κάθε µορφής 
διακρίσεων και προώθησης των ίσων ευκαιριών.  

Α.  Στα πλαίσια του παραπάνω προγράµµατος ο ∆ήµος Μεγαρέων,  µε συναίσθηση των 
παραπάνω πρακτικών και προκλήσεων, και θέλοντας να προσθέσει ένα επιπλέον δείγµα 
έργων και πρωτοβουλίας στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας θέλει να συµµετάσχει ως 
συνεργός-εταίρος,  στο πρόγραµµα «Κέντρα ∆ιηµέρευσης – Ηµερήσιας Φροντίδας Ατόµων 
µε Αναπηρία». 
Μετά από ενέργειες του αρµοδίου τµήµατος προγραµµάτων  του ∆ήµου και επικοινωνίες µε 
την αρµόδια υπηρεσία διαχείρισης του προγράµµατος στην Περιφέρεια Αττικής και  των 
αρµοδίων φορέων, συλλόγων, κέντρων και ΜΚΟ  µε αρµοδιότητα δε θέµατα ΑµεΑ, ο ∆ήµος 
Μεγαρέων, προτίθεται να συµπράξει και να συνεργαστεί µε τους παραπάνω φορείς ΑµεΑ, 
µε στόχο  τη διασύνδεση των δοµών µε την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουµένων 
σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο και να 
βοηθήσει τους παραπάνω φορείς ΑµεΑ σε θέµατα  διάδοσης και διάχυσης της πράξης     
Η Πρόταση πρέπει να περιλαµβάνει τις παρακάτω ενέργειες: 
   
Α) Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας µε κοινωνικούς φορείς / φορείς 
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα υπό ίδρυση Κέντρα Κοινότητας, άλλες δοµές παροχής 
παρεµφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήµους, αθλητικούς, 
πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα).  
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Η µέγιστη διάρκεια του προγράµµατος είναι 36 µήνες, ενώ το επιλέξιµο κόστος για την 
παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 800 € µηνιαίως ανά ωφελούµενο, 100% επιδοτούµενο 
από την Ε.Ε.  

       Η καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 7η Σεπτεµβρίου 2016. 
Οι επιλέξιµες δαπάνες της δράσης θα είναι: 

• δαπάνες προσωπικού, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε τη δράση, όπως διοικητικό 
προσωπικό, γιατροί κα,  

• δαπάνες µετακίνησης και διατροφής και διαµονής των ωφελουµένων,  

• δαπάνες δικτύωσης του φορέα, όπως εκδηλώσεις, κα 

Στα πλαίσια της έγκρισης του στρατηγικού σχεδιασµού του  Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος (2014-2019) του ∆ήµου µας, η παραπάνω επιδοτούµενη δράση “Κέντρα 
∆ιηµέρευσης – Ηµερήσιας Φροντίδας Ατόµων µε Αναπηρία”, προωθεί την στρατηγική του 
∆ήµου στο πεδίο της κοινωνικής πρόνοιας σύµφωνα και µε τον εγκεκριµένο σχεδιασµό και 
στόχους ανάπτυξης του ∆ήµου.  
Σύµφωνα µε τα παραπάνω εκτιµούµε ότι το επιδοτούµενο πρόγραµµα, θα συµβάλει θετικά 
στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο εγκεκριµένο Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος (2014-2019) του ∆ήµου Μεγαρέων.  
                                                                ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
Α.   Την Συνεργασία και συνδροµή  προς τους  φορείς και  συλλόγους ΑµεΑ, που εδρεύουν 
στην περιφέρεια του ∆ήµου Μεγαρέων και επιθυµούν την υποβολή πρότασης συµµετοχής 
και χρηµατοδότησης  του ∆ήµου στο παραπάνω πρόγραµµα, «Κέντρα ∆ιηµέρευσης – 
Ηµερήσιας Φροντίδας Ατόµων µε Αναπηρία»,  µε στόχο: 
1.  Την διασύνδεση των δοµών µε την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουµένων σε 
αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο. 
2.  Την βοήθεια  στους παραπάνω φορείς και συλλόγους ΑµεΑ, σε θέµατα  διάδοσης και 
διάχυσης της πράξης, σύµφωνα  µε την Πρόσκληση µε αρ. πρωτ. 2650/06.07.2016 της 
Περιφέρειας Αττικής.  
 Β . Την  αποδοχή των όρων  του προγράµµατος 
 Γ.  Την  εξουσιοδότηση στον κ. ∆ήµαρχο, όπως υπογράψει όλα τα σχετικά έγγραφα  

 Το ∆ηµοτικό Σ/λιο αφού άκουσε τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε και 
αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε και τις διατάξεις του  άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ  (24) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ                   
ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  (25) ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Σ/ΛΩΝ 

 
Α) Εγκρίνει την Συνεργασία και συνδροµή  προς τους  φορείς και  συλλόγους 

ΑµεΑ, που εδρεύουν στην περιφέρεια του ∆ήµου Μεγαρέων και επιθυµούν την 
υποβολή πρότασης συµµετοχής και χρηµατοδότησης  του ∆ήµου στο Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, µε τίτλο: «Κέντρα διηµέρευσης – 
ηµερησίας φροντίδας ατόµων µε αναπηρία», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09),  µε 
στόχο: 

1.  Την διασύνδεση των δοµών µε την τοπική κοινότητα, την ένταξη των 
ωφελουµένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε 
τοπικό επίπεδο. 

2.  Την βοήθεια  στους παραπάνω φορείς και συλλόγους ΑµεΑ, σε θέµατα  
διάδοσης και διάχυσης της πράξης, σύµφωνα  µε την Πρόσκληση µε αρ. πρωτ. 
2650/06.07.2016 της Περιφέρειας Αττικής.  

 
 Β) Εγκρίνει την  αποδοχή των όρων  του ανωτέρω προγράµµατος.  
             
            Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος ψηφίζει λευκό. 
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   Γ) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή κάθε  σχετικού εγγράφου, 
εντύπου κ.λπ,  της υποβολής της ανωτέρω πρότασης συµµετοχής και 
χρηµατοδότησης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ.αριθ. 144/2016. 

…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 

Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 ∆ήµας Ιωάννης Παπαπανούσης Νικόλαος 

Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική Βογιατζή Εµµανουέλα 

Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος 

 Σταµούλης Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 

 Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
 Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος 
 Καράµπελας Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. 

 Παπανίκος ∆ηµήτριος Μπερδελής Γεώργιος 

 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 

 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  

 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


