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Τηλέφωνο       :  2313-313690                    Από το πρακτικό της  21 - 03 - 2016 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 089 / 2016 
 
 ΘΕΜΑ : Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στο ∆ιασυνοριακό Πρόγραµµα INTERREG 
IPA Cross-Border cooperation Programme Greece - The Former Yugoslav Republic of 
Macedonia, 2014-2020, στην από 07/12/2015 υπ. αριθ. 302127/ΜΑ5563 πρόσκληση µε 
κωδικό F1, της Κοινής Γραµµατείας του INTERREG IPACBC PROGRAMME GREECE – The 
former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020 της ∆ιαχειριστικής Αρχής 
Προγραµµάτων Συνεργασίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού» και να 
καταθέσει φάκελο κοινής πρότασης ως εταίρος, σε έργο στο πλαίσιο του Priority Axis 
2_Protection of Environment- Transportation (Άξονας Προτεραιότητας 2_Προστασία 
Περιβάλλοντος – Μεταφορών), Thematic Priority c_ Promoting sustainable transport and 
improving public infrastructure (Θεµατική Προτεραιότητα c_ Προώθηση βιώσιµης 
µετακίνησης και βελτίωση δηµοσίων υποδοµών), Specific Objective 2.1_Upgrade public 
infrastructure to improve road travel time, safe border crossing and promote energy 
efficiency towards green transport (Συγκεκριµένος Στόχος 2.1_Αναβάθµιση των δηµόσιων 
υποδοµών για τη βελτίωση των χρόνων διαδροµής, την ασφαλή διέλευση των συνόρων και 
την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης προς την κατεύθυνση µιας πιο «πράσινης» 
µετακίνησης) µε τίτλο: Promotethe “sustainable living” in the cross border zone of Greece-
Fyrom – και ακρωνύµιο: Mobilize. 
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 21η του µήνα Μαρτίου έτους 
2016, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 3620/17-03-2016 
έγγραφη πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 
τριών (33) µελών ήταν παρόντες είκοσι πέντε (25) και απόντες οκτώ (8), οι οποίοι δεν 
προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα :  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος  1 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
2 Μανωλόπουλος Βασίλης 2 Μεζίκης Βασίλειος 
3 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 3 Κυριλλίδης Γεώργιος 
4 Αποστολίδου Μαρία 4 Λαϊνάκου Αφροδίτη 
5 Βαλάνος Νικόλαος 5 Λαδάς Ευάγγελος 
6 Κουσενίδης Αλέξανδρος 6 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
7 Γυµνόπουλος Κοσµάς 7 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 
8 Εµεινίδης Αναστάσιος  8 Κωνσταντίνου Κυριάκος 
9 Κατζικάς Γεώργιος 9  

10 Γρούγιος Ηλίας 10  
11 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  11  
12 Κεσόγλου Παύλος 12  
13 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 13  
14 Σιδηρόπουλος Σάββας 14  
15 Καρράς Ευστράτιος 15  
16 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 16  
17 Σουσλόγλου Νικόλαος  17  
18 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 18  
19 Καζαντζίδης Γεώργιος  19  
20 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 20  
21 Αβραµίδης Μωϋσής 21  

 
 



22 Λαδάς Παράσχος 22  
23 Ράπτου Ολγα  23  
24 Νοτάκης Ιωάννης  24  
25 Σµήλιος Ηλίας 25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  

 
 
 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  

Επίσης κλήθηκαν  και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης η κα Παληκαρίδου Αναστασία, ενώ απουσίαζε η Πρόεδρος της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη.  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κος 

Παπαγεωργίου Αθανάσιος έθεσε υπ΄ όψη των µελών ότι :  

Η Κοινή Γραµµατεία του INTERREG IPACBC PROGRAMME GREECE – The former 

Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020 της ∆ιαχειριστικής Αρχής Προγραµµάτων 

Συνεργασίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού, µε την από 07/12/2015 υπ. 

αριθ. 302127/ΜΑ5563 πρόσκλησή της µε κωδικό F1, καλεί τους φορείς που εµπίπτουν στις 

κατηγορίες δυνητικών Τελικών ∆ικαιούχων που αναφέρονται σε αυτήν, να υποβάλουν Προτάσεις 

Έργων προκειµένου να ενταχθούν στο ∆ιασυνοριακό Πρόγραµµα Συνεργασίας INTERREG IPA 

GREECE – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020. 

 

Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα: 

1. Να ανταποκριθεί ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης θετικά στην από 07/12/2015 υπ. αριθ. 

302127/ΜΑ5563 πρόσκληση µε κωδικό F1, της Κοινής Γραµµατείας του INTERREG IPA Cross-

Border cooperation Programme Greece-The Former Yugoslav Republic of Macedonia, 2014-

2020 της ∆ιαχειριστικής Αρχής Προγραµµάτων Συνεργασίας του Υπουργείου Οικονοµίας, 

Ανάπτυξης & Τουρισµού» και να καταθέσει φάκελο κοινής πρότασης ως εταίρος, σε έργο στο 

πλαίσιο του Priority Axis 2_ Protection of Environment - Transportation  (Άξονας Προτεραιότητας 

2_Προστασία Περιβάλλοντος – Μεταφορών), Thematic Priority c_ Promoting sustainable transport 

and improving public infrastructure (Θεµατική Προτεραιότητα c_ Προώθηση βιώσιµης µετακίνησης 

και βελτίωση δηµοσίων υποδοµών), Specific Objective 2.1_ Upgrade public infrastructure to 

improve road travel time, safe border crossing and promote energy efficiency towards green 

transport (Συγκεκριµένος Στόχος 2.1_Αναβάθµιση των δηµόσιων υποδοµών για τη βελτίωση των 

χρόνων διαδροµής, την ασφαλή διέλευση των συνόρων και την προώθηση της ενεργειακής 



απόδοσης προς την κατεύθυνση µιας πιο «πράσινης» µετακίνησης) µε τίτλο: Promotethe 

“sustainable living” in the cross border zone of Greece-Fyrom – και ακρωνύµιο: Mobilize. 

 

2. Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος προκειµένου να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες 

προκειµένου: 

 

I. Η προς υποβολή πρόταση έργου να διαµορφωθεί στην τελική της ολοκληρωµένη µορφή και 

να υποβληθεί εµπρόθεσµα προς αξιολόγηση στην Κοινή Γραµµατεία του INTERREG IPACBC 

PROGRAMME GREECE – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020 σύµφωνα µε 

τους σχετικούς όρους της πρόσκλησης και σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους εταίρους. 

 

II. Να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες επαφές και συνοµιλίες µε επιλέξιµους διασυνοριακούς 

φορείς, οι οποίες θα οδηγήσουν στην υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων που θα 

τεκµηριώνουν το διασυνοριακό χαρακτήρα των προτεινόµενων έργων και θα καταδεικνύουν τα 

αµοιβαία οφέλη. 

 

III. Να υπογράψει ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούµενο 

έγγραφο για την ορθή και σύµφωνη µε τους όρους της σχετικής πρόσκλησης  

υποβολή της πρότασης έργου, συµπεριλαµβανοµένων (αλλά όχι περιοριστικά αναφεροµένων): της 

Αίτησης Υποβολής Πρότασης, της ∆ήλωσης Συνεργασίας, της ∆ήλωσης µη παραγωγής εσόδων, 

της ∆ήλωσης µη διανοµής κερδών, της ∆ήλωσης κρατικής ενίσχυσης και των λοιπών 

απαιτούµενων εγγράφων. 

 

3. Να δεσµευτεί ο φορέας για τη θεσµική και οικονοµική εξασφάλιση της συνέχειας των 

προτεινόµενων δράσεων και τη βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων τους, εφόσον εγκριθούν, και 

µετά την ολοκλήρωση της προτεινόµενης διάρκειας. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 

του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις αναλυτικές τοποθετήσεις των µελών  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Κατά Πλειοψηφία 

Με ψήφους 23 υπέρ(Βαλάνος Νικόλαος, Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Μανωλόπουλος 

Βασίλης, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Εµεινίδης Αναστάσιος, Κατζικάς Γεώργιος, 

Γρούγιος Ηλίας, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Σιδηρόπουλος 

Σάββας, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καρράς Ευστράτιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου 

Νικόλαος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, 

Ράπτου Ολγα, Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή), κατά 2 (Νοτάκης Ιωάννης, Σµήλιος Ηλίας). 

 

1) Ανταποκρίνεται ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης θετικά στην από 07/12/2015 υπ. αριθ. 

302127/ΜΑ5563 πρόσκληση µε κωδικό F1, της Κοινής Γραµµατείας του INTERREG IPA Cross-

Border cooperation Programme Greece-The Former Yugoslav Republic of Macedonia, 



2014-2020 της ∆ιαχειριστικής Αρχής Προγραµµάτων Συνεργασίας του Υπουργείου Οικονοµίας, 

Ανάπτυξης & Τουρισµού» και να καταθέσει φάκελο κοινής πρότασης ως εταίρος, σε έργο στο 

πλαίσιο του Priority Axis 2_ Protection of Environment - Transportation  (Άξονας Προτεραιότητας 

2_Προστασία Περιβάλλοντος – Μεταφορών), Thematic Priority c_ Promoting sustainable 

transport and improving public infrastructure (Θεµατική Προτεραιότητα c_ Προώθηση βιώσιµης 

µετακίνησης και βελτίωση δηµοσίων υποδοµών), Specific Objective 2.1_ Upgrade public 

infrastructure to improve road travel time, safe border crossing and promote energy efficiency 

towards green transport (Συγκεκριµένος Στόχος 2.1_Αναβάθµιση των δηµόσιων υποδοµών για τη 

βελτίωση των χρόνων διαδροµής, την ασφαλή διέλευση των συνόρων και την προώθηση της 

ενεργειακής απόδοσης προς την κατεύθυνση µιας πιο «πράσινης» µετακίνησης) µε τίτλο: 

Promotethe “sustainable living” in the cross border zone of Greece-Fyrom – και ακρωνύµιο: 

Mobilize. 

 

2) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο προκειµένου να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες 

προκειµένου: 

 

α) Η προς υποβολή πρόταση έργου να διαµορφωθεί στην τελική της ολοκληρωµένη µορφή και να 

υποβληθεί εµπρόθεσµα προς αξιολόγηση στην Κοινή Γραµµατεία του INTERREG IPACBC 

PROGRAMME GREECE – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020 σύµφωνα µε 

τους σχετικούς όρους της πρόσκλησης και σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους εταίρους. 

 

β)Να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες επαφές και συνοµιλίες µε επιλέξιµους διασυνοριακούς φορείς, οι 

οποίες θα οδηγήσουν στην υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων που θα τεκµηριώνουν το 

διασυνοριακό χαρακτήρα των προτεινόµενων έργων και θα καταδεικνύουν τα αµοιβαία οφέλη. 

 

γ)Να υπογράψει ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούµενο έγγραφο 

για την ορθή και σύµφωνη µε τους όρους της σχετικής πρόσκλησης  

υποβολή της πρότασης έργου, συµπεριλαµβανοµένων (αλλά όχι περιοριστικά αναφεροµένων): της 

Αίτησης Υποβολής Πρότασης, της ∆ήλωσης Συνεργασίας, της ∆ήλωσης µη παραγωγής εσόδων, 

της ∆ήλωσης µη διανοµής κερδών, της ∆ήλωσης κρατικής ενίσχυσης και των λοιπών 

απαιτούµενων εγγράφων. 

 

3) Να δεσµευτεί ο φορέας για τη θεσµική και οικονοµική εξασφάλιση της συνέχειας των 

προτεινόµενων δράσεων και τη βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων τους, εφόσον εγκριθούν, και 

µετά την ολοκλήρωση της προτεινόµενης διάρκειας. 

4) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 089/2016 

 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 



 

      Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη 

 

Βαλάνος Νικόλαος                                           Αµπελόκηποι  22 - 03 - 2016 

 

                                                       Ακριβές Απόσπασµα 

 

 

  Η Ειδική Γραµµατέας                                                  Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                             Βαλάνος Νικόλαος 


