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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: 14/2019       
 
ΘΕΜΑ: «Συµµετοχή του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης στην 4Η Πρόσκληση της 
Πρωτοβουλίας Urban Innovative Actions».  

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  
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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 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Γενικός Γραµµατέας κ. Παπαγεωργίου 
Αθανάσιος έθεσε υπόψη των µελών ότι: 
 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι: 
Η  Πρωτοβουλία Urban Innovative Actions ανακοίνωσε την 4η Πρόσκληση της στις 15 / 10 / 2018 
(ηµεροµηνία λήξης: 31/01/2019), µε στόχο να παράσχει στις αστικές αρχές (ΟΤΑ) σε όλη την Ευρώπη 
χώρο και πόρους προκειµένου να δοκιµάσουν τολµηρές και µη αποδεδειγµένες ιδέες που αντιµετωπίζουν 
διασυνδεδεµένες προκλήσεις, καθώς και να πειραµατιστούν όσον αφορά τρόπους µε τους οποίους 
µπορούν οι ιδέες αυτές να ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα της πραγµατικής ζωής. Τα έργα που θα 
λάβουν στήριξη πρέπει να είναι καινοτόµα, ποιοτικά, να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται µε τη 
συµµετοχή βασικών ενδιαφερόµενων µερών, να είναι προσανατολισµένα στα αποτελέσµατα και να 
µπορούν να µεταφερθούν. 
Η Πρωτοβουλία UIA αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελεί υπό την έµµεση διαχείριση της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ). 
Για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας, η Επιτροπή έχει ορίσει ως Εντεταλµένη Οντότητα (ΕΟ) την 
Περιφέρεια Hauts-de-France. 
Προτείνεται η συµµετοχή του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης ως κύρια αστική αρχή στην 4Η 
Πρόσκληση της Πρωτοβουλίας Urban Innovative Actions, η δηµιουργία εταιρικού σχήµατος, η 
προετοιµασία πρότασης έργου  και η υποβολή πρότασης στο Θεµατικό Πεδίο «ΑΣΤΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ». 
Βασικός στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι η µείωση του αριθµού των ανθρώπων που 
αντιµετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισµού κατά 20 εκατοµµύρια σε σχέση µε το 2010. 
Πράγµατι, η αυξανόµενη φτώχεια και οι αντίστοιχες ανισότητες µπορούν να περιορίσουν σηµαντικά την 
οικονοµική ανάπτυξη των πόλεων. Μπορούν επίσης να δηµιουργήσουν δαπάνες, µεταξύ άλλων, µέσω 
της ενδεχόµενης µείωσης της παραγωγικότητας, της αυξηµένης πιθανότητας κακής υγείας και του 
χαµηλότερου µορφωτικού επιπέδου. Η συγκέντρωση της φτώχειας σε ορισµένες γεωγραφικές περιοχές, 
µε άλλα λόγια ο διαχωρισµός βάσει χωροταξίας, µπορεί να δηµιουργήσει ένα πρόσθετο εµπόδιο για τις 
πόλεις. 
Οι τοπικές αρχές µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 
2020 εισάγοντας ή ενδυναµώνοντας τις τοπικές πολιτικές ανακούφισης της φτώχειας που 
ευθυγραµµίζονται µε τις εθνικές πολιτικές. Η φτώχεια συνδέεται άµεσα µε την ανεργία ή την εργασία σε 
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χαµηλόµισθες θέσεις απασχόλησης, τα χαµηλά εισοδήµατα / συντάξεις και τα ανεπαρκή κοινωνικά οφέλη, 
το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, την κακή υγεία και τις ανισότητες στον τοµέα της υγείας, την κακής 
ποιότητας στέγαση, τον εκπαιδευτικό και χωροταξικό διαχωρισµό, τα εµπόδια στην πρόσβαση σε 
υπηρεσίες ποιότητας, την παιδική µέριµνα και την εκπαίδευση και την αναποτελεσµατική παροχή 
υπηρεσιών, το υψηλό / αυξανόµενο επίπεδο δαπανών νοικοκυριού (π.χ. τρόφιµα, υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας, έξοδα µετακίνησης), την αύξηση των νοικοκυριών ενός ατόµου / µονογονεϊκών οικογενειών, τη 
διάκριση σε διάφορους τοµείς της ζωής και το χαµηλό επίπεδο συµµετοχής στην κοινότητα και το δηµόσιο 
βίο. 

Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα: 

1. Να εγκριθεί η συµµετοχή του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης ως κύρια αστική αρχή στην 4Η 
Πρόσκληση της Πρωτοβουλίας Urban Innovative Actions 

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

i. Να διαµορφωθεί το κατάλληλο εταιρικό σχήµα και το τελικό περιεχόµενο πρότασης έργου. 

ii. Η προς υποβολή πρόταση να διαµορφωθεί στην τελική της ολοκληρωµένη µορφή και να υποβληθεί 
εµπρόθεσµα προς αξιολόγηση σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους της πρόσκλησης.  

iii. Να υπογράψει ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του κάθε απαιτούµενο έγγραφο για 
την ορθή και σύµφωνη µε τους όρους της σχετικής πρόσκλησης υποβολή.  

3. Ο φορέας δεσµεύεται για την τήρηση όλων των υποχρεώσεων όπως αυτές περιγράφονται στην 
πρόσκληση εφόσον η πρόταση αξιολογηθεί θετικά και εγκριθεί. 

 
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 τη συµµετοχή του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης ως κύρια αστική αρχή στην 4Η 
Πρόσκληση της Πρωτοβουλίας Urban Innovative Actions 

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

i. Να διαµορφωθεί το κατάλληλο εταιρικό σχήµα και το τελικό περιεχόµενο πρότασης έργου. 

ii. Η προς υποβολή πρόταση να διαµορφωθεί στην τελική της ολοκληρωµένη µορφή και να υποβληθεί 
εµπρόθεσµα προς αξιολόγηση σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους της πρόσκλησης.  

iii. Να υπογράψει ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του κάθε απαιτούµενο έγγραφο για 
την ορθή και σύµφωνη µε τους όρους της σχετικής πρόσκλησης υποβολή.  

Γ) Ο φορέας δεσµεύεται για την τήρηση όλων των υποχρεώσεων όπως αυτές περιγράφονται στην 
πρόσκληση εφόσον η πρόταση αξιολογηθεί θετικά και εγκριθεί. 

     ∆) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 14/2019. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
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Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη 
  
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
Αµπελόκηποι  15 - 01 - 2019 
 
 
   Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                                       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                                 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 


