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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                       Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                              Από το πρακτικό της  14-01-2019 

          συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 13/2019       
 
ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης εγγεγραµµένης στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2019.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 14η του µήνα Ιανουαρίου έτους 2019, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 611/10-01-2019 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 τρείς (23) και απόντες δέκα (10) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Εµεινίδης Αναστάσιος 
3 Καρράς Ευστράτιος 3 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 
4 Μεζίκης Βασίλειος 4 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 5 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
6 Κεσόγλου Παύλος 6 Αβραµίδης Μωυσής 
7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7 Μαυρίδου Αναστασία 
8 Κουσενίδης Αλέξανδρος 8 Νοτάκης Ιωάννης 
9 Γυµνόπουλος Κοσµάς 9 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
10 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 10 Σµήλιος Ηλίας 
11 Σιδηρόπουλος Σάββας 11  
12 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 12  
13 Γρούγιος Ηλίας 13  
14 Μανωλόπουλος Βασίλης 14  
15 Κατζικάς Γεώργιος 15  
16 Σουσλόγλου Νικόλαος 16  
17 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 17  
18 Κυριλλίδης Γεώργιος 18  
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  
20 Αθανασιάδης Ιωάννης 20  
21 Καζαντζίδης Γεώργιος 21  
22 Λαδάς Παράσχος 22  
23 Γκαλέτσης Αθανάσιος 23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη η οποία ήταν παρούσα και η κα. 
Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα, η οποία ήταν απούσα.  
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε 
και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 95,παράγραφος 5 του 
Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης».  
 
Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση δύων (2) 
εκτάκτων θεµάτων µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη συζήτησή τους 
ως έκτακτα . 
 
Ο πρόεδρος πρόταξε την συζήτηση του 6ου τακτικού θέµατος έναντι του 1ου τακτικού θέµατος. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Γενικός Γραµµατέας κ. Παπαγεωργίου 
Αθανάσιος έθεσε υπόψη των µελών ότι: 
 
Λαµβάνοντας υπόψη: 

• Την 185/2017 Α∆Σ για την αποδοχή και έγκριση υλοποίησης από το ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης 
της Β’ φάσης του Ευρωπαϊκού προγράµµατος URBACT III - 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για  
δίκτυα υλοποίησης δράσεων, της εγκεκριµένης πράξης µε τίτλο «Stay tuned». 

• Το άρθρο 203 παρ.1 του ν.4555/2018. 

Προτείνονται προς έγκριση: 

1.  Η εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.000,00€ για «∆ιεξαγωγή πιλοτικής µελέτης – έρευνας για την πρόωρη 
σχολική διαρροή στο ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης», στο πλαίσιο της δράσης « ∆ράσεις κατά της 
πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης», για την υλοποίηση της πράξης µε τίτλο: «Stay Tuned», στο πλαίσιο 
υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράµµατος URBACT III – Implementation Νetwork για την αντιµετώπιση 
του προβλήµατος της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στην περιοχή του δήµου, σε βάρος του Κ.Α. 
15.6161.01 (Ευρωπαϊκοί πόροι).   
 

2. Η εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.250,00€  για «∆απάνες προβολής των δράσεων του δήµου 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης  για την αντιµετώπιση της πρόωρης σχολικής διαρροής» στο πλαίσιο της 
δράσης «∆ράσεις κατά της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης»,  για την υλοποίηση της πράξης µε τίτλο: 
«Stay Tuned», στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράµµατος URBACT III – Implementation 
Νetwork για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στην περιοχή του 
δήµου, σε βάρος του Κ.Α. 15.6161.01 (Ευρωπαϊκοί πόροι).   

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο 
αποµαγνητοφωνηµένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις, 
                                               

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.000,00€ για «∆ιεξαγωγή πιλοτικής µελέτης – έρευνας για την 
πρόωρη σχολική διαρροή στο ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης», στο πλαίσιο της δράσης « ∆ράσεις κατά 
της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης», για την υλοποίηση της πράξης µε τίτλο: «Stay Tuned», στο πλαίσιο 
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υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράµµατος URBACT III – Implementation Νetwork για την αντιµετώπιση 
του προβλήµατος της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στην περιοχή του δήµου, σε βάρος του Κ.Α. 
15.6161.01 (Ευρωπαϊκοί πόροι).   
 
Β) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.250,00€  για «∆απάνες προβολής των δράσεων του δήµου 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης  για την αντιµετώπιση της πρόωρης σχολικής διαρροής» στο πλαίσιο της 
δράσης «∆ράσεις κατά της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης»,  για την υλοποίηση της πράξης µε τίτλο: «Stay 
Tuned», στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράµµατος URBACT III – Implementation Νetwork για 
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στην περιοχή του δήµου, σε βάρος 
του Κ.Α. 15.6161.01 (Ευρωπαϊκοί πόροι).   
 
Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 13/2019. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 
 
Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη 
  
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
Αµπελόκηποι  15 - 01 - 2019 
 
 
   Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                                       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                                 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 


