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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

                    
Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                  Από το πρακτικό της 7 - 4 - 2014 
                                                                                                  συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 108/ 2014 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής αίτησης συµµετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα ERASMUS+ 2014-
2020. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 7ην του µήνα Απριλίου  έτους 
2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 4933/3-4-2014 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας,  Καραλιόπουλος Σωτήρης, Καρράς 
Ευστράτιος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ακτσελής Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης 
Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Παπαδήµας 
Αναστάσιος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, 
Κουσίδης Γεώργιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Σιώπης Κωνσταντίνος, 
Πατσιάς Γεώργιος, Τσακαλίδης Ηρακλής, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Κατσαρός 
Ιωάννης.  
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα.  
 
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 ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων 
και Μενεµένης. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο έκτ.  Θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίσθηκε να συζητηθεί ως Θέµα  
της ηµερήσιας διάταξης και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κος Αθανάσιος Παπαγεωργίου 
έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι  
 
Λαµβάνοντας υπόψη: 
 
Την πρόσκληση της ευρωπαϊκής επιτροπής για το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ERASMUS+ 2014-
2020 για θέµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισµού, µε σκοπό να συµβάλει στην 
ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιµότητας και να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισµό των 
συστηµάτων εκπαίδευσης κατάρτισης και νεολαίας, όπου πάνω από 4 εκατοµµύρια ευρωπαίοι θα 
µπορέσουν να σπουδάσουν, να επιµορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελµατική πείρα καθώς και 
να συµµετάσχουν σε δράσεις εθελοντισµού στο εξωτερικό. 
 

Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα: 

1. Να ανταποκριθεί ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης θετικά στην πρόσκληση της ευρωπαϊκής 
επιτροπής και να υποβάλει αίτηση συµµετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα  ERASMUS+ 2014-
2020. 
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2. Να υποβληθεί αίτηση για την απόκτηση του σχετικού κωδικού ταυτοποίησης συµµετέχοντα 
(PIC-NUMBER). 
  
3. Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος και νόµιµος εκπρόσωπος να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες 
ενέργειες για την υποβολή αιτήσεων σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής πρόσκλησης. 
 
4. Να υπογράψει ο ∆ήµαρχος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούµενο 
έγγραφο για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος.   
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 
 
                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                          Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους16 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας,  Καραλιόπουλος Σωτήρης, Καρράς 
Ευστράτιος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ακτσελής Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης 
Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Παπαδήµας 
Αναστάσιος), αποχή 4 (Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή, Βούζας 
Ηλίας). 

Α).  Εγκρίνει:  
 
1. Να ανταποκριθεί ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης θετικά στην πρόσκληση της ευρωπαϊκής 
επιτροπής και να υποβάλει αίτηση συµµετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα  ERASMUS+ 2014-
2020. 
 
2. Να υποβληθεί αίτηση για την απόκτηση του σχετικού κωδικού ταυτοποίησης συµµετέχοντα 
(PIC-NUMBER). 
  
3. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο ή το νόµιµο εκπρόσωπο του να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες 
ενέργειες για την υποβολή αιτήσεων σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής πρόσκλησης. 
 
4. Να υπογράψει ο ∆ήµαρχος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούµενο 
έγγραφο για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος. 

 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

                                       Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 108/2014 
 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  8 - 4 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο πρόεδρος     
 
  
 Ε. Κουκουλιώτης                                   Ακτσελής Γεώργιος    


