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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 17/12-7-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 

 
 

Αριθ.αποφ. 184/2017 

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα «Ευρώπη για τον πολίτη 2014-2020» 

για επιδότηση στο σκέλος 2 και στο μέτρο 1 
«Αδελφοποίηση πόλεων» και έγκριση φυσικού 

αντικειμένου του έργου. 
  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 12 Ιουλίου 2017 
ημέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 11441/7-7-2017. εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 
Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 29 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Βογιατζή Εμμανουέλα Ρήγα Ιωάννα 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Πιλίλης Σωτήριος 
Μιχάλαρος Γεώργιος Δρυμούσης Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Κοσμόπουλος Ελευθεριος Σταμούλης Ιωάννης Γρίβα Παναγιώτα 
Δήμας Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης  
Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος  
Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος  
Καράμπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης  
Παπανίκος Δημήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ.  
Φυλακτός Κων/νος Δρένης Αθανάσιος  
Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος ------------------------ 
Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης Λιώτας Δημοσθ.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Πολυχρόνης Ιερόθεος Χοροζάνης Αντώνιος  Δημοτ. Κοινότ.Ν.Περάμου 
Ρήγα Ελένη Μιχάλαρος Ιωάννης  
Παπαπανούσης Νικόλαος   
   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της Δημοτικής Κοινότητας  Μεγαρέων 
κ. Μουσταϊρας Ηλίας και Λιώτας Δημοσθένης αντίστοιχα. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 172/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Παπαπανούσης Νικόλαος. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 174/2017 αποφάσεως προσήλθε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Παπαπανούσης Νικόλαος. 
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Στην αρχή της υπ’ αριθ. 185/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Βαρελάς Κλεάνθης. 

. Στην αρχή της υπ’ αριθ. 189/2017 αποφάσεως προσήλθε  ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Πιλίλης Σωτήριος. 

…………………………………………………………………………………….……. 
Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 24ο θέμα της  ημερησίας Δ/ξεως 

περί του εν περίληψη αντικειμένου και θέτει υπ΄ όψη των μελών του Δημοτικού 
Σ/λίου την από 7-7-2017 εισήγηση της Αντιδημάρχου  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ του Δήμου μας κας 
Ελένης Ρήγα,  που έχει ως ακολούθως :  

 
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <ΕΥΡΩΠΗ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, 2014-2020> ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ  ΥΠΟ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ 2 ΜΕΤΡ0 1  
<ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΩΝ> ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

  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. 21306/26.06.2017, έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης       

Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», που θεσπίστηκε για την περίοδο 2014-2020 
με τον Κανονισμό υπ’αριθ. 390/2014 του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2014, είναι ένα 
σημαντικό μέσο που αποσκοπεί να ενθαρρύνει τα 500 εκατομμύρια κατοίκους της 
Ένωσης να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξη της Ένωσης. Με τη 
χρηματοδότηση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στις οποίες μπορούν να 
συμμετάσχουν οι πολίτες, το πρόγραμμα προωθεί την κοινή ιστορία και τις αξίες της 
Ευρώπης και ενθαρρύνει μια αίσθηση κυριότητας για τον τρόπο με τον οποίον 
αναπτύσσεται η Ένωση. Υποστηρίζοντας ενεργά πρωτοβουλίες όπως το Ευρωπαϊκό 
Σώμα Εθελοντών και τον ορισμό του έτους 2018 ως Ευρωπαϊκού Έτους για την 
Πολιτιστική Κληρονομιά, το πρόγραμμα εμφανίζεται ως σημείο αναφοράς για την κοινή 
αίσθηση του ανήκειν στην ΕΕ. 
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο σκέλη και σε μία οριζόντια δράση: 
Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη:  
Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά 
Τα μέτρα στο σκέλος 2 είναι τα εξής: 
_ Αδελφοποίηση πόλεων 
_ Δίκτυα πόλεων 
_ Έργα της κοινωνίας των πολιτών 
Οι ετήσιες προτεραιότητες  του προγράμματος για το Σκέλος 2 είναι: 
(α) Κατανόηση και συζήτηση για τον Ευρωσκεπτικισμό 
(β) Αλληλεγγύη σε καιρούς κρίσης 
(γ) Καταπολέμηση του στιγματισμού των μεταναστών και δημιουργία αντι-αφηγήσεων 
υπέρ του διαπολιτισμικού διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης  

 
Α. Στο πλαίσιο 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) του σκέλους 2, αυτό της 
Αδελφοποίησης μεταξύ των πόλεων. 
Μετά από ενέργειες του αρμοδίου τμήματος του Δήμου και επικοινωνία με  Δήμους από 
την Ε.Ε και με σκοπό την αδελφοποίηση, δεδομένου των ιστορικών δεσμών  με 
πολλές Ευρωπαϊκές  πόλεις και δεδομένου ότι ή Ε.Ε. δια μέσου του προγράμματος  
επιδοτεί την  παραπάνω ενέργεια με χρηματοδοτήσεις δράσεων και χρηματοδοτήσεις 
λειτουργίας για τον επιδιωκόμενο σκοπό της Αδελφοποίησης, ο Δήμος Μεγάρων 
προτείνει την υποβολή πρότασης αδελφοποίησης με το Δήμο Mangalia. 
Με το Δήμο Mangalia μας συνδέουν ιστορικοί δεσμοί, καθώς αποτελεί μια αρχαία ελληνική 
αποικία «Καλλάτις», που ιδρύθηκε από  Έλληνες της πόλης,  «Πόντις Ηράκλεια», αποικία 
των Μεγάρων, τον 4ο αιώνα π.Χ. Βασιζόμενοι στις κοινές καταβολές με το Δήμο 
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Μεγαρέων προκρίνεται η υποβολή πρότασης υπό την ετήσια προτεραιότητα «(β) 
Αλληλεγγύη σε καιρούς κρίσης»  και με φυσικό αντικείμενο τη θέσπιση μηχανισμών 
αλληλεγγύης μεταξύ των δύο Δήμων, οι οποίες θα εστιάζουν στους νέους από 18 έως 30 
ετών και θα ευαισθητοποιήσουν το κοινό για το νέο ευρωπαϊκό εργαλείο για τον 
εθελοντισμό, το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών. Στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου και 
δεδομένης της ανάπτυξης που παρουσιάζει ο Δήμος της Μαγκάλια στη βιομηχανία, την 
οικονομία και τη γεωργία, σε συνδυασμό με την εμπειρία του στα προγράμματα 
ανταλλαγής νέων, οι προτεινόμενες δράσεις θα εστιάζουν σε ευκαιρίες για εθελοντισμό, 
συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά,  μαθητεία, ανταλλαγή καλών 
πρακτικών και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για νέους από 18 έως 30 ετών. Είναι 
κρίσιμο στους καιρούς που διανύουμε, η Τοπική Αυτοδιοίκηση να δώσει ευκαιρίες στους 
νέους πολίτες, που μαστίζονται από την ανεργία, την έλλειψη κινήτρων δραστηριοποίησης 
και ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και 
την δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων που θα προσφέρουν δυνατότητες ανάπτυξης στο 
Δήμο γενικότερα.  
 
Η Πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει: 
  1. Τις δράσεις της αδελφοποίησης  
2. Τη συμμετοχή τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) προσκεκλημένων συμμετεχόντων. 
«Προσκεκλημένοι συμμετέχοντες» είναι οι συμμετέχοντες που αποστέλλονται από τους 
δήμους εταίρους·  
  Η μέγιστη διάρκεια της συνάντησης  θα είναι 21 ημέρες, ενώ η επιδότηση που μπορεί να 
δοθεί στο  σχέδιο είναι 25.000 ευρώ, 100% επιδοτούμενη από την Ε.Ε.  

       Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2017 
για δράσεις που σχεδιάζονται να αρχίσουν το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 
και 30η Σεπτεμβρίου 2018. 
 
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.  
Στo πλαίσιο της έγκρισης 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 εκτιμάται πως το επιδοτούμενο πρόγραμμα 
<Αδελφοποίησης των Πόλεων>, θα συμβάλει θετικά στην επίτευξη των στόχων που 
έχουν τεθεί στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (2014-2019) του Δήμου 
Μεγαρέων.  
                                                                ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
1. Την υποβολή πρότασης συμμετοχής και χρηματοδότησης  του Δήμου στο παραπάνω 
πρόγραμμα, <ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2014-2020:  ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  
ΠΟΛΕΩΝ> 
2. Την έγκριση του φυσικού αντικειμένου της πρότασης.  
3. Την σύσταση στον Δήμο, Επιτροπής Αδελφοποιήσεων, αρμόδια για τον συντονισμό 
των  σχετικών δράσεων  καθώς και: 
α. την υποβολή  πρότασης Αδελφοποίησης στην Ε.Ε. για την σχετική έγκριση και 
χρηματοδότηση 
β. την  αποδοχή  των   όρων  του προγράμματος 
γ. την  εξουσιοδότηση στον κ. Δήμαρχο, όπως υπογράψει όλα τα σχετικά έγγραφα  



 4

δ. την αποστολή της  εγκριτικής απόφασης 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.   
                                         
 Το Δημοτικό 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 Δήμου 
Μεγαρέων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2014-
2020  για επιδότηση στο σκέλος 2 και στο μέτρο 1: ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  
ΠΟΛΕΩΝ».  

2.  Την έγκριση του φυσικού αντικειμένου της πρότασης.  
3. Την σύσταση στον Δήμο, Επιτροπής Αδελφοποιήσεων, αρμόδια για τον 

συντονισμό των  σχετικών δράσεων  καθώς και: 
α. την υποβολή  πρότασης Αδελφοποίησης στην Ε.Ε. για την σχετική έγκριση 

και χρηματοδότηση 
β. την  αποδοχή  των   όρων  του προγράμματος 
γ. την  εξουσιοδότηση στον κ. Δήμαρχο, όπως υπογράψει όλα τα σχετικά 

έγγραφα  
δ. την αποστολή της  εγκριτικής απόφασης 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.   

  
          Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ.αριθ. 184/2017. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

 Η  Πρόεδρος                                       Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 
 Δήμας Ιωάννης Δρυμούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
Ο Πρόεδρος της  Κοσμόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης 
Δημ.Κοιν. Μεγαρέων Σταμούλης Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 
Μουσταϊρας Ηλίας Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
 Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
 Καράμπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Παπανίκος Δημήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Βογιατζή Εμμανουέλα Δρένης Αθανάσιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος  
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων  
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 


