
 1

                         

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ 15/7-6-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
 

Αριθ.αποφ.  173/2018 

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης της 
πράξης: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στο 
Κ.Φ. 426 στην περιοχή Αγ. Ιωάννη Γαλλιλαίου στον 
άξονα προτεραιότητας 10 «Ανάπτυξη – αναβάθµιση 
στοχευµένων κοινωνικών υποδοµών και υποδοµών 
υγείας» ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020 στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

– ΝΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ» κωδ. ΑΤΤ 052. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 7 Ιουνίου 2018 
ηµέρα Πέµπτη & ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 10550/1-6-2018 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 23 ήτοι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Ρήγα Ελένη Μιχάλαρος Γεώργιος 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Ρήγα Ιωάννα 

Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος Σταµούλης Ιωάννης 

Καράµπελας Κων/νος Μαρινάκης Ιωάννης Βογιατζή Εµµανουέλα 
∆ήµας Ιωάννης Ζάλης Αθανάσιος Παπανίκος ∆ηµήτριος 

Κορώσης Σπυρίδων Βαρελάς Κλεάνθης Πιλίλης Σωτήριος 
Λέλης Μελέτιος Παπαλευθέρης Ελευθ. ∆ρένης Αθανάσιος 

Φυλακτός Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων Κόττας Βασίλειος 

Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος Γρίβα Παναγιώτα 
Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης Χοροζάνης Αντώνιος 

Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης ------------------- 

Παπαπανούσης Νικόλαος  Λιώτας ∆ηµοσθ.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

  ∆ηµοτ. Κοινότ.Ν.Περάµου 

   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 176/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Πιλίλης Σωτήριος. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 179/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηοτικός 
Σύµβουλος κα Ρήγα Ελένη. 
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Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 6ο θέµα της  ηµερησίας ∆/ξεως 

περί του εν περίληψη αντικειµένου και θέτει υπ΄ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Σ/υµβουλίου την υπ’ αριθ. 10534/2018/1-6-2018 εισήγηση του Αντιδηµάρχου του 
∆ήµου µας κ. Φωτίου Σταύρο του Νικ.,  που έχει ως ακολούθως:  

 
«Θέµα: Εισήγηση για έγκριση Υποβολής Αίτησης Χρηµατοδότησης  της πράξης 

«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στο ΚΦ 426 στην περιοχή ΑΓ. 
Ιωάννη Γαλλιλαίου» στον Άξονα Προτεραιότητας 10 « Ανάπτυξη- 
Αναβάθµιση Στοχευµένων Κοινωνικών Υποδοµών και  Υποδοµών Υγείας» 
ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ  
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ-ΝΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ» κωδ. ΑΤΤ052 

Σχετ: Η Πρόσκληση µε κωδικό ΑΤΤ052 (Α/Α ΟΠΣ:2064) της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης του ΠΕΠ  Αττικής  

        
 Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΕΠ Αττικής µε την Πρόσκληση µε κωδικό 
ΑΤΤ052 (Α/Α ΟΠΣ:2064) και δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιοχές που 
παρουσιάζουν µεγάλη υστέρηση ως προς την κάλυψη των αναγκών σε υποδοµές 
κοινωνικής πρόνοιας,  καλεί συγκεκριµένους ∆υνητικούς ∆ικαιούχους µεταξύ των 
οποίων είναι και ο ∆ήµος Μεγαρέων, να υποβάλλουν πρόταση στον Άξονα 
Προτεραιότητας 10 «Ανάπτυξη - Αναβάθµιση Στοχευµένων Κοινωνικών 
Υποδοµών και Υποδοµών Υγείας» ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ): 
 (α) για την ανέγερση νέων Παιδικών / Βρεφονηπιακών Σταθµών, οι οποίοι θα 
λειτουργήσουν είτε από τους οικείους ∆ήµους, είτε από υπαγόµενα στους ∆ήµους 
νοµικά πρόσωπα, 
 (β) για την επέκταση υφιστάµενων / λειτουργούντων δηµοτικών υποδοµών 
φροντίδας παιδιών (οι οποίοι λειτουργούν από τους οικείους ∆ήµους ή από 
υπαγόµενα στους ∆ήµους νοµικά πρόσωπα), µε στόχο την αύξηση της 
δυναµικότητας των εξυπηρετούµενων παιδιών.  
 Με τη συγκεκριµένη Πρόσκληση, µέσα από αιτιολόγηση – ιεράρχηση ως προς 
τις υπάρχουσες ανάγκες σε υποδοµές κοινωνικής πρόνοιας (ιδιαίτερα σε 
υποδοµές φροντίδας παιδιών) από την εγκεκριµένη Περιφερειακή Στρατηγική της 
Περιφέρειας Αττικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέµηση της 
Φτώχειας (ΠΕΣΚΕ), επιδιώκεται η συµπλήρωση / επέκταση του υφιστάµενου 
δικτύου των ∆ηµοτικών Υποδοµών Φροντίδας Παιδιών (Βρεφονηπιακοί / Παιδικοί 
Σταθµοί) της Περιφέρειας Αττικής.  
 Με την συµπλήρωση του δικτύου επιδιώκεται η βελτίωση της ισότιµης 
πρόσβασης σε υποδοµές κοινωνικής πρόνοιας, και η άρση του φαινοµένου του 
κοινωνικού αποκλεισµού καθώς και η βελτίωση γενικά της ποιότητας επάρκειας 
των παρεχόµενων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας. Τελικός σκοπός της ∆ράσης 
είναι η µείωση των ανισοτήτων και η αποτελεσµατική και στοχευµένη αντιµετώπιση 
της ζήτησης σε κοινωνικές υπηρεσίες (ιδιαίτερα σε υποδοµές φροντίδας παιδιών), 
η οποία έχει αυξηθεί εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης των τελευταίων ετών. 
 Κάθε ∆υνητικός ∆ικαιούχος έχει το δικαίωµα να καταθέσει µόνο µία (1) 
Πρόταση Χρηµατοδότησης αποκλειστικά για έναν (1) παιδικό ή βρεφονηπιακό 
σταθµό (ανέγερση νέου ή επέκταση δυναµικότητας υφιστάµενου), στα όρια της 
διοικητικής του αρµοδιότητας. 
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 Ο ∆ήµος Μεγαρέων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης και µε βάση τις ανάγκες 
του σε υποδοµές κοινωνικής πρόνοιας, προτίθεται να υποβάλλει πρόταση 
χρηµατοδότησης για την πράξη «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στο Κ.Φ. 
426 στην περιοχή Αγ. Ιωάννη Γαλιλαίου» µε προϋπολογισµό 1.650.000,00 ευρώ 
(µε ΦΠΑ). 
 Η πρόσκληση µεταξύ των άλλων απαιτεί να δηλώνεται η δέσµευση για την 
εξασφάλιση του απαραίτητου εξειδικευµένου προσωπικού καθώς και του 
αναγκαίου εξοπλισµού, µε σκοπό να καταστεί λειτουργικός ο υπό χρηµατοδότηση 
Παιδικός / Βρεφονηπιακός Σταθµός. 
Προκειµένου ο ∆ήµος να διεκδικήσει την απαραίτητη χρηµατοδότηση ώστε να 
υλοποιήσει το έργο   

Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε 
τη λήψη απόφασης για: 

• Την έγκριση υποβολής Αίτησης Χρηµατοδότησης της πράξης «Κατασκευή 
Βρεφονηπιακού Σταθµού στο Κ.Φ. 426 στην περιοχή Αγ. Ιωάννη Γαλιλαίου» 
προϋπολογισµού  1.650.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ)στον Άξονα Προτεραιότητας 
10 «Ανάπτυξη - Αναβάθµιση Στοχευµένων Κοινωνικών Υποδοµών και 
Υποδοµών Υγείας» του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 ο οποίος συγχρηµατοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης µε κωδικό ΑΤΤ052 (Α/Α ΟΠΣ: 2064), αποδεχόµενος το σύνολο 
των όρων της παρούσας Πρόσκλησης. 

• Την δέσµευση για την εξασφάλιση µε ίδιους πόρους του απαραίτητου 
εξειδικευµένου προσωπικού για την ορθή λειτουργία της ∆οµής  

• Την δέσµευση για την εξασφάλιση µε ίδιους πόρους του απαραίτητου 
αναγκαίου εξοπλισµού για την ορθή λειτουργία της ∆οµής  

• Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την υποβολή της πρότασης». 
 

 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. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

Α) Εγκρίνει την Υποβολή Aίτησης Χρηµατοδότησης της πράξης 
«Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στο Κ.Φ. 426 στην περιοχή Αγ. 
Ιωάννη Γαλιλαίου» προϋπολογισµού  1.650.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) στον Άξονα 
Προτεραιότητας 10 «Ανάπτυξη - Αναβάθµιση Στοχευµένων Κοινωνικών 
Υποδοµών και Υποδοµών Υγείας» του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, ο οποίος 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ  ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ-ΝΕΕΣ 
ΠΡΑΞΕΙΣ» µε κωδικό ΑΤΤ052 (Α/Α ΟΠΣ: 2064), αποδεχόµενο το σύνολο των 
όρων της παρούσας Πρόσκλησης. 

  

   Β) Εγκρίνει την δέσµευση για την εξασφάλιση µε ίδιους πόρους του 
απαραίτητου εξειδικευµένου προσωπικού για την ορθή λειτουργία της ∆οµής. 

 
Γ) Εγκρίνει την δέσµευση για την εξασφάλιση µε ίδιους πόρους του 

απαραίτητου αναγκαίου εξοπλισµού για την ορθή λειτουργία της ∆οµής  
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  ΣΤ) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 

την υποβολή της αίτησης. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ.αριθ. 173/2018 

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

Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 

 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης 

 Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος 
 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 

 Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Ο Πρόεδρος της  Φυλακτός Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καστάνη Αικατερίνη Ζάλης Αθανάσιος 

Μουσταϊρας Ηλίας Κολάτας Ιωάννης Μπερδελής Γεώργιος 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης 

 Παπαπανούσης Νικόλαος Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Ρήγα Ελένη  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΜέγαραTTTTTTT. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


