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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. 177/2016 

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραµµα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-

2020» για επιδότηση στους πυλώνες των 
µέτρων «Αδελφοποίηση και ∆ίκτυα Πόλεων» και 
έγκριση φυσικού αντικειµένου και γνωστοποίηση 

εταίρων – στάδιο (2).  
  
 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 30ο θέµα της  ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν περίληψη αντικειµένου και θέτει υπ΄ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Σ/λίου την 
από 24-8-2016 εισήγηση της Αντιδηµάρχου του ∆ήµου µας κας Μαυροειδή 
Βασιλικής,  που έχει ως ακολούθως :  

 
ΘΕΜΑ:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

,2014-2020> ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ  ΣΤΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ <ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 

ΠΟΛΕΩΝ> ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΚΑΙ  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ   -  ΣΤΑΔΙΟ (2) 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ:    1. Το ΦΕΚ 3463/2006, αρ.219 και 220 σχετικά με συνεργασίες Δήμων και Κοινοτήτων σε 

Διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

2.  Το με αρ. πρωτ. 17980/25.05.2016, έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης 

3.  Την εισηγητική έκθεση προς Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα 

<Ευρώπη για τους πολίτες ,2014-2020>. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά  αλλά και από το πλαίσιο του προγράμματος που εμπνέεται από 

την Συνθήκη της Λισαβόνας που ενισχύεται από τον κανονισμό με αρ. 390/2014 του Ευρωπαϊκού 

Συμβούλιου της 14/04/2014,  θεωρεί ως γενικότερο στόχο την στενότερη επαφή της Ε.Ε με τους 

πολίτες και με ειδικότερους στόχους, 
να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την πολυμορφία της, 

να προωθήσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες για τη συμμετοχή των 

πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, σε επίπεδο Ένωσης 

Οι ετήσιες προτεραιότητες του προγράμματος είναι  η συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες 

και στα κοινά,  με επιδιωκόμενα μέτρα: 

• Αδελφοποίηση πόλεων (1) 

• Δίκτυα πόλεων (2) 

• Έργα της κοινωνίας των πολιτών 

 

Α. Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος ο Δήμος Μεγαρέων,  με συναίσθηση των παραπάνω 

πρακτικών και θέλοντας να προσθέσει ένα επιπλέον δείγμα έργων και πρωτοβουλίας θέλει να 

συμμετέχει στις ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες και να συμβάλει με το δικό του στίγμα,  στο 

μέτρο (1)της Αδελφοποίησης μεταξύ των πόλεων. 

Μετά από ενέργειες του αρμοδίου τμήματος του Δήμου και επικοινωνίες με  Δήμους από την Ε.Ε  

με σκοπό την αδελφοποίηση, δεδομένων  των ιστορικών δεσμών  με πολλές Ευρωπαϊκές  πόλεις   

και δεδομένου ότι  η 

Ε.Ε δια μέσου του προγράμματος  επιδοτεί την  παραπάνω ενέργεια με χρηματοδοτήσεις δράσεων 

και χρηματοδοτήσεις λειτουργίας για τον επιδιωκόμενο σκοπό της Αδελφοποίησης, ήρθαμε σε 

επαφή  με τον Δήμο La Palma del Condado  στην Ανδαλουσία της Ισπανίας . 

Η Πρόταση περιλαμβάνει: 

   
1. Τις δράσεις της αδελφοποίησης  με φυσικό αντικείμενο: 

Η πρόταση Αδελφοποίησης θα ενταχθεί στην ετήσια προτεραιότητα "Αλληλεγγύη σε καιρούς 

κρίσης" και συγκεκριμένα στη θεματική της Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης (Active and Healthy 

Ageing), η οποία αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η κεντρική δραστηριότητα του έργου θα είναι η δημιουργία ενός Δικτύου με τις λειτουργίες μιας 

Τράπεζας Χρόνου, η οποία θα ονομαστεί Τράπεζα Αλληλεγγύης,  με ενεργή συμμετοχή όλων των 

ηλικιακών ομάδων και φυσικά των μεγαλυτέρων όπου θα ανταλλάσσονται  αγαθά και υπηρεσίες. 

Έτσι οι μεγαλύτεροι θα μπορούν να απολαμβάνουν αγαθά και υπηρεσίες, από τη διεκπεραίωση 



 3 

λογαριασμών μέχρι την εκμάθηση Η/Υ ή/ και φροντίδας για τα φάρμακα χωρίς να νιώθουν πως 

είναι επαίτες, καθώς οι ίδιοι θα προσφέρουν ανάλογα με τις δυνάμεις τους υπηρεσίες όπως το 

πλέξιμο ενος πουλόβερ, baby sitting, μαγειρική κ.α. Ταυτόχρονα θα εντάσσονται ενεργά σε δίκτυα, 

από όπου μπορούν να δημιουργηθούν διαπροσωπικοί δεσμοί και θα ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση 

μέσω της ενεργούς ένταξης και προσφοράς στην κοινότητα. Ταυτόχρονα θα επιτυγχάνεται και η 

συμμετοχή όλου του πληθυσμού των Δήμων και θα ενισχύεται και ο εθελοντισμός που είναι 

ζητούμενο του προγράμματος.  

Οι Τράπεζες Αλληλεγγύης θα αλληλοσυνδέονται ανταλλάσοντας καλές πρακτικές και εμπειρίες και 

θα έχουν και την ευκαιρία να διοργανώνουν και ημερίδες- δραστηριότητες με εκατέρωθεν 

συμμετοχή των 2 Δήμων. Ιδιαίτερα σημαντική θα είναι η συμβολή του Δήμου La Palma del 

Condado, ο οποίος λόγω της εμπειρίας του από τη συμμετοχή  στο Παγκόσμιο Δίκτυο των φιλικών 

προς τους ηλικιωμένους πόλεων και κοινοτήτων που προωθείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας θα συνεισφέρει στην αποτελεσματική εφαρμογή και στην προώθηση καινοτόμων πρακτικών 

που έχουν υιοθετηθεί στο εν λόγω πλαίσιο.   

Η Τράπεζα Αλληλεγγύης σε αντιστοίχιση με τα δεδομένα του Προγράμματος  θα μπορεί να 

λειτουργεί σε κάποιο κτίριο του Δήμου και να γίνει γνωστή από τα ήδη υπάρχοντα site και φυσικά 

μέσω των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το Πρόγραμμα (Συνέδριο, Ημερίδα, Φεστιβάλ 

κα), ενώ παράλληλα αποτελεί σημαντικό εργαλείο κοινωνικής πολιτικής και ενίσχυσης του 

εθελοντισμού. Επιπρόσθετα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της Τράπεζας Αλληλεγγύης θα 

μπορούσε να συνδυαστεί και με τη λειτουργία υφιστάμενων προγραμμάτων, όπως π.χ. βοήθεια 

στο σπίτι, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων κτλ.  

 

2.  Τη συμμετοχή τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) προσκεκλημένων συμμετεχόντων. 

«Προσκεκλημένοι συμμετέχοντες» Θα είναι οι συμμετέχοντες που αποστέλλονται από τους δήμους 

εταίρους·  

  Η μέγιστη διάρκεια της συνάντησης  θα είναι μέχρι 5 ημέρες, ενώ η επιδότηση που μπορεί να 

δοθεί στο  σχέδιο είναι μέχρι 25.000 ευρώ , 100% επιδοτούμενη από την Ε.Ε.  

       Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2016 για 

δράσεις που σχεδιάζονται να αρχίσουν το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως και 30η 

Σεπτεμβρίου 2017. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης θα είναι: 

δαπάνες προσωπικού, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη δράση,  

 δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις,  

 ενοικίαση αίθουσας/διερμηνείας/μετάφρασης που είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή των 

εκδηλώσεων,  

 δαπάνες επικοινωνίας/διάδοσης συνδεδεμένες με τις εκδηλώσεις,  

 δαπάνες συντονισμού που δημιουργούνται από τη συμμετοχή πολλών οργανισμών,  

Στα πλαίσια  του στρατηγικού σχεδιασμού του  Επιχειρησιακού Προγράμματος (2014-2019) του 

Δήμου μας, η παραπάνω επιδοτούμενη δράση <Αδελφοποίησης των Πόλεων>, προωθεί 

αναπτυξιακές προτεραιότητας και προσδιορίζει δράσεις υπερτοπικής σημασίας και προώθησης 

διαδημοτικών συνεργασιών Ευρωπαϊκής εμβέλειας σύμφωνα και με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό 

και στόχους ανάπτυξης του Δήμου.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω εκτιμούμε ότι το επιδοτούμενο πρόγραμμα <Αδελφοποίησης των 

Πόλεων>, θα συμβάλει θετικά στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο εγκεκριμένο 

Επιχειρησιακού Προγράμματος (2014-2019) του Δήμου Μεγαρέων. 

Β.  Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος ο Δήμος Μεγαρέων θέλει να συμμετέχει στις 

ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες και να συμβάλει με το δικό του στίγμα,  στο μέτρο 

( 2): Δίκτυα  των πόλεων. 

Η δικτύωση μεταξύ δήμων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος φαίνεται να είναι ένα σημαντικό 

μέσο για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής καλών πρακτικών. Ως εκ τούτου, το δυναμικό των 
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δικτύων που δημιουργούνται από μια σειρά δεσμών αδελφοποίησης πόλεων θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη θεματικής και μακροχρόνιας συνεργασίας των πόλεων. 

Το σχέδιο προβλέπει τα εξής:  

1.Την συμμετοχή (4) Δήμων από την Ε.Ε, αναλυτικότερα: 

1. Βουλγαρία (Δήμος   Valchi Dol) 

2. Iταλία (Δήμος  Correggio) 

3. Iσπανία (Δήμος  La Palma del Condado)  

4. Eλλάδα ( Δήμος  Μεγαρέων) 

 

Το φυσικό αντικείμενο της πρότασης αφορά: 

Η πρόταση για το Δίκτυο Πόλεων θα έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης για 

την αντιμετώπιση του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού των άστεγων. Συγκριμένα η 

πρόταση θα εστιάσει και θα ενισχύσει τον ρόλο της κοινωνικής οικονομίας για την ενσωμάτωση 

των άστεγων στην κοινωνία και την ένταξη τους στην αγορά εργασίας. 

Ένα τέτοιο έργο θα μπορούσε να προωθήσει μοντέλα συνεργασίας μεταξύ δήμων, επιχειρήσεων, 

κοινωνικών επιχειρήσεων και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών  για τοπικές στρατηγικές που θα 

υλοποιήσουν ολοκληρωμένα προγράμματα για την κοινωνική ενσωμάτωση των αστέγων. Τα 

αποτελέσματα των πρωτοβουλιών που θα υλοποιηθούν θα αξιολογηθούν κατά την διάρκεια του 

έργου και θα αποτελέσουν καλή πρακτική με προστιθέμενη άξια για την οικονομία και την 

κοινωνία. 

Τα εν λόγω δίκτυα αλληλεγγύης θα ενισχύσουν των ρόλο των τοπικών φορέων (δήμοι, κοινωνικές 

επιχειρήσεις κλπ) για την ανάπτυξη κοινωνικών πολιτικών που θα προσεγγίζουν τα 

κοινωνικά προβλήματα μέσω τοπικών λύσεων και στο πλαίσιο των ευρωπαικών πολιτικών. Το έργο 

θα δώσει τα εργαλεία (πχ εγχειρίδια, πλατφόρμα, e-leaning) για την ανάπτυξη μονίμου διαλόγου 

μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης και την προώθηση 

καλών πρακτικών σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο. 

 

2. Τέσσερις (4 ) εκδηλώσεις σε οποιαδήποτε από τις επιλέξιμες χώρες.  

 

Η μέγιστη διάρκεια ενός σχεδίου είναι 24 μήνες, ενώ το μέγιστο επιλέξιμο ποσό για επιδότηση 

σχεδίου στο πλαίσιο αυτού του μέτρου είναι 150.000 ευρώ.  

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2016 για 

δράσεις που σχεδιάζονται να αρχίσουν το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2017έως και 30η 

Ιουνίου 2017. 

Η επιδότηση υπολογίζεται βάσει ενός συστήματος χρηματοδότησης κατ’ αποκοπήν ποσών 

σταθερών ανά «τμήματα». Τα κατ’ αποκοπήν ποσά καλύπτουν όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των 

δράσεων, δηλαδή:  

1. δαπάνες προσωπικού, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη δράση,  

2. δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις,  

3. ενοικίαση αίθουσας/διερμηνείας/μετάφρασης που είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή των 

εκδηλώσεων,  

4. δαπάνες επικοινωνίας/διάδοσης συνδεδεμένες με τις εκδηλώσεις,  

5.  δαπάνες συντονισμού που δημιουργούνται από τη συμμετοχή πολλών οργανισμών.  

Να σημειωθεί επίσης ότι σε αυτό το μέτρο εφαρμόζεται προχρηματοδότηση, η οποία για το 2016 

ορίζεται στο 40% της συνολικής επιδότησης. 

Μια πληρωμή προχρηματοδότησης (προκαταβολής), θα γίνεται εντός 30 ημερών μετά τη 

γνωστοποίηση της απόφασης επιδότησης. 

 

                                                                ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ (1) 

1. Την υποβολή πρότασης συμμετοχής και χρηματοδότησης  του Δήμου στο παραπάνω 

πρόγραμμα, < ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2014-2020:  ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  ΠΟΛΕΩΝ >  
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2.  Την αδελφοποίηση του Δήμου Μεγαρέων με τον Δήμο La Palma del Condado της Ισπανίας. 

Επιπρόσθετα να : 

1. Υποβληθεί η πρόταση Αδελφοποίησης στην Ε.Ε. για την σχετική έγκριση και χρηματοδότηση    

2.Την  αποδοχή  των   όρων  του προγράμματος 

3. Την  εξουσιοδότηση στον κ. Δήμαρχο, όπως υπογράψει όλα τα σχετικά έγγραφα  

4.  Να αποσταλεί η εγκριτική απόφαση του Δ.Σ  για την  σύμφωνη γνώμη της επιτροπής  του αρ. 4 

παρ.2β του Ν3345/2005 (ΦΕΚ 135/Α/2005)  για τις διακρατικές δράσεις  του αρ.219, παρ.3, του Ν 

3463/2006, στο Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.   

                                             

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ (2) 

1. Την υποβολή πρότασης  χρηματοδότησης  του Δήμου, στο παραπάνω πρόγραμμα,  

< ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2014-2020: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ>  

2.  Την Συμμετοχή του Δήμου Μεγαρέων , για την δημιουργία Δικτύου Πόλεων με τους παρακάτω 

Δήμους: 

1. Βουλγαρία (Δήμος   Valchi Dol) 

2. Iταλία (Δήμος  Correggio) 

        3.    Iσπανία (Δήμος  La Palma del Condado 

 

 Και  να : 

1. Υποβληθεί η πρόταση Δικτύου πόλεων στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα .ec.europa.eu, για την 

σχετική έγκριση και χρηματοδότηση    

2.Tην  αποδοχή των όρων  του προγράμματος 

3. Την  εξουσιοδότηση στον κ. Δήμαρχο, όπως υπογράψει όλα τα σχετικά έγγραφα  

4.  Να αποσταλεί η εγκριτική απόφαση του Δ.Σ  για την  σύμφωνη γνώμη της επιτροπής  του αρ. 4 

παρ.2β του Ν3345/2005 (ΦΕΚ 135/Α/2005)  για τις διακρατικές δράσεις  του αρ.219, παρ.3, του Ν 

3463/2006, στο Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης   

5.  Να πιστοποιηθεί ο Δήμος  στην ενιαία υπηρεσία καταχώρισης (URF),  ώστε να δύναται να 

μετέχει σε επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.    

                                         
 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. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
Α) Εγκρίνει : 
 
1.Την υποβολή πρότασης συµµετοχής και χρηµατοδότησης  του ∆ήµου Μεγαρέων 
στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, « ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2014-2020:  
Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  ΠΟΛΕΩΝ»  
2.  Την αδελφοποίηση του ∆ήµου Μεγαρέων µε τον ∆ήµο La Palma del Condado 
της Ισπανίας. 
Επιπρόσθετα : 
α) Την υποβολή της  πρότασης Αδελφοποίησης στην Ε.Ε. για την σχετική έγκριση 

και χρηµατοδότηση    
β).Την  αποδοχή  των   όρων  του προγράµµατος 
γ).Την  εξουσιοδότηση στον κ. ∆ήµαρχο, για την υπογραφή όλων των σχετικών 

εγγράφων.  
δ)  Την  αποστολή της εγκριτικής απόφασης του ∆.Σ  για την  σύµφωνη γνώµη της 

επιτροπής  του αρ. 4 παρ.2β του Ν3345/2005 (ΦΕΚ 135/Α/2005)  για τις 
διακρατικές δράσεις  του αρ.219, παρ.3, του Ν 3463/2006, στο Υπ. Εσωτερικών 
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.   
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Β) Εγκρίνει: 
  
1. Την υποβολή πρότασης  χρηµατοδότησης  του ∆ήµου Μεγαρέων στο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραµµα,  
< ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2014-2020: ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ>  
2.  Την Συµµετοχή του ∆ήµου Μεγαρέων , για την δηµιουργία ∆ικτύου Πόλεων µε 
τους παρακάτω ∆ήµους: 

• Βουλγαρία (∆ήµος   Valchi Dol) 
• Iταλία (∆ήµος  Correggio) 
• Iσπανία (∆ήµος  La Palma del Condado 

 Επιπρόσθετα : 
α) Την υποβολή της πρότασης ∆ικτύου πόλεων στην ευρωπαϊκή πλατφόρµα 

.ec.europa.eu, για την σχετική έγκριση και χρηµατοδότηση    
β) Tην  αποδοχή των όρων  του προγράµµατος 
γ) Την  εξουσιοδότηση στον κ. ∆ήµαρχο, για την υπογραφή όλων των σχετικών 

εγγράφων.  
δ) Την  αποστολή της εγκριτικής απόφασης του ∆.Σ  για την  σύµφωνη γνώµη της 

επιτροπής  του αρ. 4 παρ.2β του Ν3345/2005 (ΦΕΚ 135/Α/2005)  για τις 
διακρατικές δράσεις  του αρ.219, παρ.3, του Ν 3463/2006, στο Υπ. Εσωτερικών 
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης   

ε)  Να πιστοποιηθεί ο ∆ήµος  στην ενιαία υπηρεσία καταχώρισης (URF),  ώστε να 
δύναται να µετέχει σε επιδοτούµενα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα.  

   
           Γ) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ.αριθ. 177/2016. 
 …………………………………………………………………………………….…….      

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 


