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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 25/29-8-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ. 175/2016 

Υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου 
Μεγαρέων µε αντικείµενο την Οργάνωση και 

Λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας» µε παράρτηµα 
Ροµά στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 του 
Π.Ε.Π. Αττικής 2014-2020 και της Πρόσκλησης µε 
κωδικό ΑΤΤΟ25/11-7-2016 (ορθή επανάληψη  

13/7/2016) – Α/Α ΟΠΣ: 1662. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα                      
29 Αυγούστου 2016 ηµέρα ∆ευτέρα & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ 
αριθ. 14831/24-5-2016 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 

 
Μαυροειδή Βασιλική 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος Ρήγα Ελένη 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα Σταµούλης Ιωάννης 
∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος Μαρινάκης Ιωάννης 
Κορώσης Σπυρίδων ∆ρυµούσης Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 
Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος Κόττας Βασίλειος 
Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης Μπερδελής Γεώργιος 
Ρήγα Ιωάννα Παπαλευθέρης Ελευθ. Γρίβα Παναγιώτα 
Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης  
Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  ∆ηµ.Λιώτας - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ.Κοινότητας Ν.Περάµου 
   
 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και οΠρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων 
κ. Μουσταϊρας Ηλίας αντίστοιχα. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 163/2016 αποφάσεως αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Βαρελάς Κλεάνθης. 
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Στο τέλος της υπ’ αριθ. 172/2016 αποφάσεως αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Ζάλης Αθανάσιος. 
………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 28ο θέµα της  ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν περίληψη αντικειµένου και θέτει υπ΄ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Σ/λίου την 
από 9-8-2016 εισήγηση της Αντιδηµάρχου του ∆ήµου µας κας Μαυροειδή Βασιλικής,  
που έχει ως ακολούθως :  

 
ΘΕΜΑ: Υποβολή Αίτησης Χρηµατοδότησης  του ∆ήµου Μεγαρέων µε αντικείµενο  την 
Οργάνωση και Λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας» µε Παράρτηµα Ροµά στο πλαίσιο 
του Άξονα Προτεραιότητας 09 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και της Πρόσκλησης µε 
κωδικό ΑΤΤ025/11-7-2016(ορθή επανάληψη 13/07/2016) - Α/Α ΟΠΣ: 1662. 
     Στην 12η Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της 22ας Απριλίου 2016 , 
αποφασίστηκε η σύσταση Κέντρου Κοινότητας στον ∆ήµο Μεγαρέων σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.4368/2016 ( απόφαση 80/2016 ) . 
       Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΕΠ Αττικής µε την Πρόσκληση µε κωδικό 
ΑΤΤ025/11-7-2016 (Α/Α ΟΠΣ: 1662), η οποία υποβάλλεται συνηµµένα για ενηµέρωσή σας, 
καλεί  τους ΟΤΑ α΄ βαθµού  να υποβάλλουν από 15/07/2016 έως 30/09/2016 πρόταση στο 
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 για την χρηµατοδότηση Πράξης  µε τον τίτλο 
«Κέντρο Κοινότητας» και πιο συγκεκριµένα για το ∆ήµο Μεγαρέων και άλλους ∆ήµους 
Κέντρο Κοινότητας µε παράρτηµα Ροµά.   
      Η προκηρυσσόµενη πράξη αφορά στη δηµιουργία ∆οµής µε την ονοµασία Κέντρο 
Κοινότητας µε Παράρτηµα Ροµά για χρονικό διάστηµα 3 ετών. 
Στόχος  της Πράξης είναι να υποστηριχθούν οι ΟΤΑ στην εφαρµογή πολιτικών κοινωνικής 
προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σηµείου αναφοράς για την υποδοχή, 
εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών µε όλα τα Κοινωνικά Προγράµµατα και 
Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέµβασης του «Κέντρου Κοινότητας»,  τόσο 
από τον ∆ήµο όσο και από άλλους φορείς όπως η Περιφέρεια, το Κράτος κ.α. 
Ο ∆ήµος Μεγαρέων, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προτίθεται να υποβάλλει 
πρόταση για την λειτουργία Κεντρικής ∆οµής και Παράρτηµα Ροµά (σύµφωνα µε την 
καταγραφή της εγκεκριµένης ΠΕΣΚΕ της Περιφέρειας Αττικής καθώς και τα σχετικά στοιχεία 
για τις δοµές οι οποίες συγχρηµατοδοτήθηκαν την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013 από 
το ΕΠ. ΑΝΑ∆. 2007/2013).  
      Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση ως άµεσες δαπάνες είναι αυτές του προσωπικού του 
Κέντρου και του Παραρτήµατος του Ροµά και ως λοιπές δαπάνες της Πράξης, ποσό που 
αντιστοιχεί στο 20% της µισθολογικής δαπάνης, για γραφική ύλη, φύλαξη, καθαριότητα, 
ενοίκια, ∆ΕΚΟ κλπ.  
     Σύµφωνα µε την πρόσκληση  ∆ήµοι από 10.000 έως 40.000 κατοίκους θα 
χρηµατοδοτηθούν για την παρακάτω στελέχωση ως εξής: 
Για τη λειτουργία της Κεντρικής ∆οµής «Κέντρο Κοινότητας»: 

Προσωπικό      Άτοµα      Μήνες Μισθός Σύνολο 
Κοινωνικός λειτουργός           1        12 1.300,00 € 15.600,00 

Κοινωνικός λειτουργός ή 
Ψυχολόγος           1 

       12   1.300,00 € 15.600,00 

  Σύνολο  31.200,00 € (ετήσιο) Χ 3 χρόνια = 93.600,00 € 
 
Για τη λειτουργία  του  Παραρτήµατος   Ροµά: 

Προσωπικό Άτοµα  Μήνες  Μισθός Σύνολο 

              ∆ιαµεσολαβητής 1 12 1.300,00 € 15.600,00 € 

Παιδαγωγός ειδικευµένος στη
διαπολιτισµική εκπαίδευση 1 

 
12 
 

 
1.400,00 € 

 
              16.800,00 € 
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Συµβάσεις έργου ή /και χρόνου 
(πλήρους ή µερικής 

απασχόλησης) για επισκέπτη 
/τρια υγείας ή νοσηλευτή /τρια, 
για πτυχιούχο οικονοµικής 
κατεύθυνσης ή/ και διοίκησης 
επιχειρήσεων, ή/ και για δράσεις 

εκπαίδευσης/ κατάρτισης 
 

3 

 
 

      
      12 

 
 
 

1.300,00 € 

 
 
 

46.800,00 € 

Σύνολο  79.200,00 € (ετήσιο) Χ 3 χρόνια = 237.600,00 € 

Κατόπιν των ανωτέρω:  

                                                 ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
1. Tην έγκριση για την υποβολή Πρότασης (Αίτηση Χρηµατοδότησης Πράξης)  από το  

∆ήµο Μεγαρέων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 
και της Πρόσκλησης µε κωδικό ΑΤΤ025/11-07-2016 (ορθή επανάληψη 13/07/2016) - Α/Α 
ΟΠΣ: 1662. 

2. Την έγκριση απασχόλησης των ατόµων  που προβλέπονται µε βάση τα κριτήρια και τις 
διαδικασίες του «Οδηγού Εφαρµογής & Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» για την 
υλοποίηση του Προγράµµατος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης µε κωδικό ΑΤΤ025 και αρ. 
πρωτ.:2746/11-07-2016, µε βάση την απόφαση ένταξης της προτεινόµενης «Πράξης», 

3.  Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος για τον ορισµό ΄΄Υπεύθυνο πράξης ΄΄ µε τίτλο ΄΄Κέντρα 
Κοινότητας ΄΄. 

4. Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή και υποβολή της Αίτησης 
Χρηµατοδότησης µαζί µε το Τεχνικό ∆ελτίο καθώς και για κάθε άλλο απαραίτητο  
υποστηρικτικό έντυπο, έγγραφο, κ.λπ. 

                                         
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 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 ΕΝΟΣ  (21) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ  ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ (22) 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 

Α) Εγκρίνει την υποβολή Πρότασης (Αίτηση Χρηµατοδότησης Πράξης)  του  
∆ήµου Μεγαρέων µε αντικείµενο  την Οργάνωση και Λειτουργία «Κέντρου 
Κοινότητας» µε Παράρτηµα Ροµά στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 του 
ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και της Πρόσκλησης µε κωδικό ΑΤΤ025/11-07-2016 (ορθή 
επανάληψη 13/07/2016) - Α/Α ΟΠΣ: 1662. 
 Β) Εγκρίνει την έγκριση απασχόλησης των ατόµων  που προβλέπονται µε βάση 
τα κριτήρια και τις διαδικασίες του «Οδηγού Εφαρµογής & Λειτουργίας των Κέντρων 
Κοινότητας» για την υλοποίηση του Προγράµµατος στο πλαίσιο της Πρόσκλησης µε 
κωδικό ΑΤΤ025 και αρ. πρωτ.:2746/11-07-2016, µε βάση την απόφαση ένταξης της 
προτεινόµενης «Πράξης». 
 Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τον ορισµό «Υπεύθυνο πράξης» µε τίτλο 
«Κέντρα Κοινότητας». 
 ∆) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή και υποβολή της Αίτησης 
Χρηµατοδότησης µαζί µε το Τεχνικό ∆ελτίο καθώς και για κάθε άλλο απαραίτητο  
υποστηρικτικό έντυπο, έγγραφο, κ.λπ. 
        

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος ψηφίζει λευκό. 
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  Ε) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ.αριθ. 175/2016. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος 
 ∆ήµας Ιωάννης Βογιατζή Εµµανουέλα 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Κορώσης Σπυρίδων Σωτηρίου Γεώργιος 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Ρήγα Ιωάννα Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


