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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 10/7-5-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 
 

Αριθ.αποφ. 122/2018 
Συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα WiFi4EU 

για δωρεάν wifi σε ∆ηµόσιους Χώρους. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 7 Μαΐου 2018 
ηµέρα ∆ευτέρα & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 8814/3-5-2018 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 ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 27 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Πολυχρόνης Ιερόθεος Ρήγα Ελένη 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Σταµούλης Ιωάννης 
Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 
∆ήµας Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. Κόττας Βασίλειος 
Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος Γρίβα Παναγιώτα-Γραµµατέας 

Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης --------------------- 
Καράµπελας Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. Μουσταϊρας Ηλίας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος ∆ηµοτ. Κοινότ. Μεγαρέων 

Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος ---------------------- 

Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης Λιώτας ∆ηµοσθ.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  ∆ηµοτ. Κοινότ.Ν.Περάµου 

Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης  
Παπαπανούσης Νικόλαος   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
      Προσκληθείς παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος  
………………………………………………………………………………………….. 

Αρχοµένης της συνεδριάσεως η κα. Πρόεδρος εισηγείται την συζήτηση του 
εκτός ηµερησίας ∆/ξεως θέµατος που αναφέρεται στην περίληψη, θεωρηθέντος 
ως κατεπείγοντος οµοφώνως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του 
Ν.3852/2010 και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την υπ’ 
αριθ. πρωτ. 8937/4-5-2018 εισήγηση του κ. Παπαπανούση Νικόλαου, 
Αντιδηµάρχου του ∆ήµου µας , η οποία έχει ως εξής: 
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«Θέµα: Συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα WiFi4EU για δωρεάν wifi σε 
∆ηµόσιους Χώρους.     
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυµεί να εξασφαλίσει δωρεάν συνδεσιµότητα    Wi-Fi 
για τους πολίτες και τους επισκέπτες σε δηµόσιους χώρους, όπως πάρκα, 
πλατείες, δηµόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και µουσεία, παντού στην 
Ευρώπη µέσω του WiFi4EU. Η εγκατάσταση των σηµείων πρόσβασης Wi-Fi 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί από τον δήµο και την εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi, 
χρησιµοποιώντας το δελτίο που παρέχει η ΕΕ. Κάθε δήµος µπορεί να λάβει µόνο 
ένα δελτίο καθ’ όλη τη διάρκεια της πρωτοβουλίας. Ως εκ τούτου, οι δήµοι που 
έχουν επιλεγεί να λάβουν δελτίο στο πλαίσιο συγκεκριµένης πρόσκλησης δεν 
έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση σε τυχόν µεταγενέστερες προσκλήσεις, ενώ 
οι δήµοι που υπέβαλαν αίτηση και δεν έλαβαν δελτίο µπορούν να ξαναδοκιµάσουν 
σε περίπτωση επόµενης πρόσκλησης. Οι δήµοι θα επιλέγονται κατά σειρά 
προτεραιότητας (µε βάση την ηµεροµηνία και την ώρα υποβολής της αίτησής τους, 
ΟΧΙ την ηµεροµηνία και ώρα εγγραφής τους). Στο πλαίσιο της πρώτης 
πρόσκλησης θα κατανεµηθούν τουλάχιστον 15 δελτία ανά χώρα. Ο αριθµός των 
δελτίων ανά χώρα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 8 % του προϋπολογισµού της 
πρώτης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. Το κάθε δελτίο έχει αξία 15 000 EUR. Ο 
προϋπολογισµός του προγράµµατος WiFi4EU ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ για την 
περίοδο 2017-2019 και θα στηρίξει την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισµού Wi-Fi 
στα κέντρα κοινωνικής ζωής.  
Ποιοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση για δελτίο WiFi4EU: 

Το πρόγραµµα WiFi4EU θα είναι ανοικτό σε φορείς του δηµόσιου τοµέα των 
κρατών µελών της ΕΕ, και της Νορβηγίας και Ισλανδίας, χωρών που συµµετέχουν 
στον ΕΟΧ. Για την πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, µόνον οι δήµοι (ή 
αντίστοιχος φορέας τοπικής διοίκησης) και οι ενώσεις δήµων µπορούν να 
υποβάλουν αίτηση εξ ονόµατος των δήµων µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
την 15η Μαΐου 2018. 
Ποιος θα ωφεληθεί: 
Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος WiFi4EU θα κατανεµηθεί µε ισόρροπο τρόπο 
µεταξύ των κρατών – µελών, ώστε τόσο οι µόνιµοι κάτοικοι, όσο και οι επισκέπτες 
χιλιάδων τοπικών κοινοτήτων σε όλη την Ε.Ε., να µπορούν να ωφεληθούν από 
αυτό, µε τουλάχιστον 6.000-8.000 τοπικές κοινότητες µέχρι το 2020. 
Ο δικαιούχος πρέπει να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την 
έναρξη λειτουργίας του σηµείου πρόσβασης Wi-Fi εντός 1,5 ετών από την παροχή 
του δελτίου. Ως εκ τούτου, κατά το εν λόγω διάστηµα, ο δικαιούχος µπορεί να 
ορίσει το οικείο έργο και να επιλέξει την εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi που θα 
µπορέσει να ολοκληρώσει την εγκατάσταση. 
Κατόπιν τούτων  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
1. Τη συµµετοχή του ∆ήµου στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία WiFi4EU, ώστε να 
λάβει χρηµατοδότηση για την εγκατάσταση σηµείων ασύρµατης πρόσβασης του 
κοινού στο ∆ιαδίκτυο (Internet), σε σηµεία δηµοσίου ενδιαφέροντος. 
2. Την υπογραφή κοινής προγραµµατικής σύµβασης µε την Περιφερειακή Ένωση 
∆ήµων Αττικής (ΠΕ∆Α) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Στο πλαίσιο της Προγραµµατικής Σύµβασης, η ΠΕ∆Α θα 
αναλάβει συντονιστικό ρόλο για τους δήµους που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν 
στο WiFi4EU, ενώ το ΕΚΕΤΑ θα αναλάβει την υποστήριξη των δήµων για την 
υποβολή των αιτήσεων συµµετοχής, καθώς και την πλήρη τεχνική υλοποίηση του 
έργου». 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα  και 
συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
     Αφού είδε και  τις ∆/ξεις του άρθρου 65  του Ν.3852/10.   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

  
 Α) Εγκρίνει  τη συµµετοχή του ∆ήµου µας στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
WiFi4EU, ώστε να λάβει χρηµατοδότηση για την εγκατάσταση σηµείων ασύρµατης 
πρόσβασης του κοινού στο ∆ιαδίκτυο (Internet), σε σηµεία δηµοσίου 
ενδιαφέροντος. 

Β) Εγκρίνει την υπογραφή κοινής προγραµµατικής σύµβασης µε την 
Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Αττικής (ΠΕ∆Α) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Στο πλαίσιο της Προγραµµατικής Σύµβασης, η 
ΠΕ∆Α θα αναλάβει συντονιστικό ρόλο για τους δήµους που ενδιαφέρονται να 
συµµετάσχουν στο WiFi4EU, ενώ το ΕΚΕΤΑ θα αναλάβει την υποστήριξη των 
δήµων για την υποβολή των αιτήσεων συµµετοχής, καθώς και την πλήρη τεχνική 
υλοποίηση του έργου. 

Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  122/2018. 

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

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
 Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Καράµπελας Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


