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Αριθ.  Απόφ. 124/2012 
 
 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή των όρων της µε αρ. πρωτ. 1781/8-3-2012 Ανοιχτής Πρόσκλησης της 
Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την υποβολή 
προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», Άξονας Προτεραιότητας «∆ιευκόλυνση 
της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου».  Συµµετοχή του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης στην παρούσα πρόσκληση. Συµµετοχή του ∆ήµου Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη µε την επωνυµία «∆ράση ενάντια στην ανεργία στην 
Θεσσαλονίκη» µε µέλη το ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης, το ΚΕΚ Ιάσων – Αστική Εταιρία, τη 
∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Θεσσαλονίκης – ∆Η.Κ.Ε.ΘΕ., την «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΣΥΜΒΑΝ», την «Αναπηρία Σήµερα», που θα συσταθεί για τον 
σκοπό αυτό. Υποβολή αίτησης – φακέλου επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας της 
Αναπτυξιακής Σύµπραξης.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 2α του µήνα Απριλίου του έτους 
2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 4383/29- 3-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από 
το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς 
Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, Μεζίκης Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  Λεµονίδου ∆έσποινα, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Κατσαρός 
Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή,  Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.  
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Πατσιάς  
Γεώργιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αγοραστός Κωνσταντίνος. 
 
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 οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά 
παρέστη µόνον ο κ. Κεσόγλου Παύλος, πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο έκτ. θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Γενικός Γραµµατέας του 

∆ήµου κος Παπαγεωργίου Α. έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι, Λαµβάνοντας υπόψη: 

• το  άρθρο 18 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) 
• την µε αρ. 2475/οικ.3.33 (ΦΕΚ 16/11-01-2012 ΤΕΥΧΟΣ Β’)  ΚΥΑ περί ορισµού του 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης, Ελέγχου και ∆ιαδικασίας 
Εφαρµογής των ∆ράσεων 7 και 3 των κατηγοριών παρέµβασης 1.3 και 1.4 αντίστοιχα 

• την µε αρ. πρωτ. 1781/8-3-2012 Ανοιχτή Πρόσκληση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
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Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού», Άξονας Προτεραιότητας «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην 
Απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» 

• τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας 

Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα: 

1. Η αποδοχή των όρων της ανωτέρω πρόσκλησης   

2. Η συµµετοχή του ∆ήµου στην παρούσα πρόσκληση.  

3. Ο καθορισµός της χωρικής εµβέλειας εφαρµογής του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση 
στην περιοχή της Περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. 

4. Ο καθορισµός ως οµάδων στόχου (ωφελούµενοι των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση), 
τις άνεργες γυναίκες και τους νέους κάτω των 25 ετών.  

5. α) Η συµµετοχή του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη η οποία 
θα έχει τη νοµική µορφή της Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρίας σε εκτέλεση της διάταξης 
του άρθρου 18 του ν.4019/11 µε εταίρους τους: το ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης, τη 
∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Θεσσαλονίκης – ∆Η.Κ.Ε.ΘΕ., την «ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΣΥΜΒΑΝ», την «Αναπηρία Σήµερα», και συντονιστή 
εταίρο το ΚΕΚ Ιάσων – Αστική Εταιρία, η οποία θα συσταθεί και θα λειτουργήσει αποκλειστικά 
για την εκτέλεση της Πράξης «∆ράση για την ενίσχυση της απασχόλησης και της 
επιχειρηµατικότητας των ανέργων στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης» για όσο χρονικό 
διάστηµα απαιτηθεί ως την ολοκλήρωσή της και την αποπληρωµή της εγκριθείσας για το έργο 
αυτό χρηµατοδότησης.  

β) Ο ορισµός της επωνυµίας της ΑΜΚΕ που θα είναι «∆ράση ενάντια στην ανεργία στην 
Θεσσαλονίκη».   

γ) Ο ορισµός της διάρκειάς της στα πέντε χρόνια από την ηµεροµηνία σύστασης και τουλάχιστον 
έως 5 χρόνια µετά την ολοκλήρωση της Πράξης  που έχει αναλάβει και σε κάθε περίπτωση 
µέχρι την αποπληρωµή του υπολοίπου της εγκριθείσας χρηµατοδότησης και την ολοκλήρωση 
των µακροχρόνιων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.  

δ) Ο ορισµός των οργάνων της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, τα οποία θα είναι:  
- το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο θα αποτελείται από 5 µέλη (όσα και τα µέλη της Σύµπραξης), 

τα οποία µαζί µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται από τα συλλογικά όργανα των 
αναφερόµενων στην παρ.5.α εταίρων  

- ο Συντονιστής Εταίρος, ο οποίος ορίζεται στην παρ. 5.α και  
- ο ∆ιαχειριστής, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του ∆Σ της ΑΜΚΕ.  
των οποίων οι αρµοδιότητες καθώς και κάθε άλλο σχετικό περιγράφονται στο καταστατικό της  

ΑΜΚΕ.  
ε) Η έγκριση του σχεδίου καταστατικού το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας και 

ο ορισµός ως εκπροσώπου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του κ. Παπαγεωργίου Αθανάσιου 
(Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης) µε αναπληρωτή του τον κ. 
Αθανασιάδη ∆ηµήτριο (υπάλληλο του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης).  

στ) Η συµµετοχή του ∆ήµου στην ΑΜΚΕ δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού 
τρέχοντος οικονοµικού έτους, ενώ σε περίπτωση έγκρισης, κάθε ζηµία που ενδεχοµένως να 
προκληθεί από την απόκλιση από τους στόχους αναφορικά µε την απορρόφηση των 
ωφελούµενων σε θέσεις µισθωτής εργασίας ή επιχειρηµατικότητας ή απόκτησης εργασιακής 
εµπειρίας, δεν θα επιβαρύνει το ∆ήµο µας.                   

6. Η υποβολή αίτησης – φακέλου επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας της Αναπτυξιακής 
Σύµπραξης  

7. Η δέσµευση για τη λήψη απόφασης έγκρισης του Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών µετά τη συγκρότηση 
σε σώµα του ∆.Σ. της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, εφόσον εγκριθεί η υλοποίηση της πράξης. 

8. Ο ορισµός ως υπεύθυνου από την πλευρά του ∆ήµου µας της κ. ∆ηµόκα Αναστασίας 
(υπαλλήλου του αρµόδιου τµήµατος) για την εκτέλεση κάθε αναγκαίας εργασίας  µε στόχο τη 
διευκόλυνση της συµµετοχής µας στο Τοπικό Πρόγραµµα. 

9. Η παροχή εξουσιοδότησης στον κ. ∆ήµαρχο για την ανάληψη κάθε άλλης πρωτοβουλίας για 
την υποβολή της αίτησης και για την εκτέλεση κάθε αναγκαίας ενέργειας µε στόχο τη 
διευκόλυνση της συµµετοχής µας στο Τοπικό Πρόγραµµα και για την υπογραφή των σχετικών 
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εγγράφων για την ορθή και σύµφωνη µε τους όρους της πρόσκλησης υποβολή της Πρότασης 
και την ολοκλήρωση των απαιτούµενων διαδικασιών, καθώς και για την υπογραφή του 
καταστατικού της υπό σύσταση Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, µε την επιφύλαξη της 
παραγράφου 5 (στ) της παρούσας. 

 
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 ψήφους 24 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Μπουντούρη 
Παρασκευή, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς 
Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Σιώπης Κωνσταντίνος, Αρπατζάνη 
Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πατσιάς Γεώργιος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Αθανασιάδης 
Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Παπαδήµας 
Αναστάσιος), λευκά 4 (Κατσαρός Ιωάννης, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης Αρσένιος,  
Παυλίδου Λαµπρινή), αποχή 1 (Βούζας Ηλίας).  

 
Α).  Εγκρίνεται: 

1. Η αποδοχή των όρων της ανωτέρω πρόσκλησης   

2. Η συµµετοχή του ∆ήµου στην παρούσα πρόσκληση.  

3. Ο καθορισµός της χωρικής εµβέλειας εφαρµογής του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση 
στην περιοχή της Περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. 

4. Ο καθορισµός ως οµάδων στόχου (ωφελούµενοι των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση), 
τις άνεργες γυναίκες και τους νέους κάτω των 25 ετών.  

5. α) Η συµµετοχή του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη η οποία 
θα έχει τη νοµική µορφή της Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρίας σε εκτέλεση της διάταξης 
του άρθρου 18 του ν.4019/11 µε εταίρους τους: το ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης, τη 
∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Θεσσαλονίκης – ∆Η.Κ.Ε.ΘΕ., την «ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΣΥΜΒΑΝ», την «Αναπηρία Σήµερα», και συντονιστή 
εταίρο το ΚΕΚ Ιάσων – Αστική Εταιρία, η οποία θα συσταθεί και θα λειτουργήσει αποκλειστικά 
για την εκτέλεση της Πράξης «∆ράση για την ενίσχυση της απασχόλησης και της 
επιχειρηµατικότητας των ανέργων στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης» για όσο χρονικό 
διάστηµα απαιτηθεί ως την ολοκλήρωσή της και την αποπληρωµή της εγκριθείσας για το έργο 
αυτό χρηµατοδότησης.  

β) Ο ορισµός της επωνυµίας της ΑΜΚΕ που θα είναι «∆ράση ενάντια στην ανεργία στην 
Θεσσαλονίκη».   

γ) Ο ορισµός της διάρκειάς της στα πέντε χρόνια από την ηµεροµηνία σύστασης και τουλάχιστον 
έως 5 χρόνια µετά την ολοκλήρωση της Πράξης  που έχει αναλάβει και σε κάθε περίπτωση 
µέχρι την αποπληρωµή του υπολοίπου της εγκριθείσας χρηµατοδότησης και την ολοκλήρωση 
των µακροχρόνιων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.  

δ) Ο ορισµός των οργάνων της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, τα οποία θα είναι:  
- το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο θα αποτελείται από 5 µέλη (όσα και τα µέλη της Σύµπραξης), 

τα οποία µαζί µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται από τα συλλογικά όργανα των 
αναφερόµενων στην παρ.5.α εταίρων  

- ο Συντονιστής Εταίρος, ο οποίος ορίζεται στην παρ. 5.α και  
- ο ∆ιαχειριστής, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του ∆Σ της ΑΜΚΕ.  
των οποίων οι αρµοδιότητες καθώς και κάθε άλλο σχετικό περιγράφονται στο καταστατικό της  

ΑΜΚΕ.  
ε) Η έγκριση του σχεδίου καταστατικού το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας και 

ο ορισµός ως εκπροσώπου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του κ. Παπαγεωργίου Αθανάσιου 
(Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης) µε αναπληρωτή του τον κ. 
Αθανασιάδη ∆ηµήτριο (υπάλληλο του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης).  
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στ) Η συµµετοχή του ∆ήµου στην ΑΜΚΕ δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού 
τρέχοντος οικονοµικού έτους, ενώ σε περίπτωση έγκρισης, κάθε ζηµία που ενδεχοµένως να 
προκληθεί από την απόκλιση από τους στόχους αναφορικά µε την απορρόφηση των 
ωφελούµενων σε θέσεις µισθωτής εργασίας ή επιχειρηµατικότητας ή απόκτησης εργασιακής 
εµπειρίας, δεν θα επιβαρύνει το ∆ήµο µας.                   

6. Η υποβολή αίτησης – φακέλου επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας της Αναπτυξιακής 
Σύµπραξης  

7. Η δέσµευση για τη λήψη απόφασης έγκρισης του Εγχειριδίου ∆ιαδικασιών µετά τη συγκρότηση 
σε σώµα του ∆.Σ. της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, εφόσον εγκριθεί η υλοποίηση της πράξης. 

8. Ο ορισµός ως υπεύθυνου από την πλευρά του ∆ήµου µας της κ. ∆ηµόκα Αναστασίας 
(υπαλλήλου του αρµόδιου τµήµατος) για την εκτέλεση κάθε αναγκαίας εργασίας  µε στόχο τη 
διευκόλυνση της συµµετοχής µας στο Τοπικό Πρόγραµµα. 

9. Η παροχή εξουσιοδότησης στον κ. ∆ήµαρχο για την ανάληψη κάθε άλλης πρωτοβουλίας για 
την υποβολή της αίτησης και για την εκτέλεση κάθε αναγκαίας ενέργειας µε στόχο τη 
διευκόλυνση της συµµετοχής µας στο Τοπικό Πρόγραµµα και για την υπογραφή των σχετικών 
εγγράφων για την ορθή και σύµφωνη µε τους όρους της πρόσκλησης υποβολή της Πρότασης 
και την ολοκλήρωση των απαιτούµενων διαδικασιών, καθώς και για την υπογραφή του 
καταστατικού της υπό σύσταση Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, µε την επιφύλαξη της 
παραγράφου 5 (στ) της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 124/2012 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                           
                                       Ακριβές  Απόσπασµα  
                                        
                                       Αµπελόκηποι 20 - 4 -2012                                                
                                                
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος   
 
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 


