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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  23 - 5 - 2011 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621 
 
Αριθ.  Απόφ. 177/ 2011 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης, στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, θεµατική 
προτεραιότητα: “Υποδοµές στον τοµέα της εκπαίδευσης”, κατηγορία πράξης: “Προµήθεια 
εξοπλισµού ειδικών σχολείων”. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23ην του µήνα Μαϊου του έτους 
2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 6275/17-5-2011 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, Αποστολίδου Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Αρπατζάνη Μαρία, Γρούγιος 
Ηλίας, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Μεζίκης Βασίλειος, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου 
∆έσποινα, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας 
Αναστάσιος, Παυλίδου Λαµπρινή, Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου Σωτηρία Βούζας Ηλίας.  

     
ΑΠΟΝΤΕΣ :  
 Ακτσελής Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καρράς Ευστράτιος, Κατσαρός 
Ιωάννης. 
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, ο Αντιπρόεδρος 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.  

 
Ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο εκτ. θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆ήµαρχος έθεσε 

υπ’ όψιν των µελών ότι  
Λαµβάνοντας υπόψη: 
- την υπ΄ αρθ. πρωτ. 997 της 22/02/2011 ανοιχτή πρόσκληση της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, για υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Μακεδονία – 
Θράκη», άξονας προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην 
ΠΚΜ», θεµατική προτεραιότητα «Υποδοµές στον τοµέα της εκπαίδευσης», κατηγορία 
πράξης «Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων»   

- τη δυνατότητα υποβολής πρότασης ως δυνητικοί δικαιούχοι της πράξης 
- τη λειτουργία τµηµάτων ένταξης για παιδιά που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

στα σχολεία της α΄ βάθµιας και β΄βάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης  

Η πρόταση που θα υποβάλλει ο ∆ήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης θα συµπεριλαµβάνει τις 
προτάσεις για προµήθεια εξοπλισµού όλων των τµηµάτων ένταξης που λειτουργούν στα 
σχολεία της α΄βάθµιας και β΄βάθµιας  και θα εκπληρώνει το στόχο του προγράµµατος για  
ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των υποδοµών των ειδικών τµηµάτων ώστε να καταστεί το 
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εκπαιδευτικό σύστηµα πρότυπο σε ότι αφορά στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 
µέσω της  χρήσης σύγχρονων εποπτικών και τεχνολογικών µέσων και να ανταποκρίνεται 
στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας. 

 
Η διαθέσιµη δηµόσια δαπάνη (κοινοτική και εθνική) για η συγκεκριµένη πράξη 

ανέρχεται σε 4.500.000,00€ και δεν υπάρχει περιορισµός ως προς τον ελάχιστο 
προϋπολογισµό της κάθε υποβαλλόµενης πρότασης. Οι υποβαλλόµενες προτάσεις είναι 
πλήρως χρηµατοδοτούµενες. 

 

      2. Να ορισθεί Υπεύθυνος του έργου (και πρόσωπο επικοινωνίας) εκ µέρους του ∆ήµου η 
κα ∆ηµόκα Αναστασία, από το Αυτοτελές Γραφείο Ποιότητας, Οργάνωσης, 
Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων. 

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει τα ακόλουθα: 
 
1. Την έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράµµατος και την 

κατάθεση σχετικού φακέλου για το έργο: «Προµήθεια εξοπλισµού σχολικών τµηµάτων 
ένταξης, του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης»  
 
Σε σύνολο 9 τµηµάτων ένταξης, εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους και τα 9 τµήµατα, όπου  
έλεγξαν τον πίνακα καταγραφής του εξοπλισµού µε βάση τα είδη και τις εγκεκριµένες 
προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και 
διαπίστωσαν ότι οι ανάγκες για τη λειτουργία των τµηµάτων τους καλύπτονται επαρκώς 
διαµέσου του πίνακα αυτού. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 

                                                             
 
                                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                      Οµόφωνα 
 
Α). Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, θεµατική προτεραιότητα: 
“Υποδοµές στον τοµέα της εκπαίδευσης”, κατηγορία πράξης: “Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών 
σχολείων”. 
 

Β). Ορίζει υπεύθυνο του έργου (και πρόσωπο επικοινωνίας) εκ µέρους του ∆ήµου την κα ∆ηµόκα 
Αναστασία, από το Αυτοτελές Γραφείο Ποιότητας, Οργάνωσης, Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και 
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων. 

 Γ). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
                               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 177/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                           

 
Ακριβές Απόσπασµα,   Αµπελόκηποι  24 - 5 - 2011 

 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                       Ο Πρόεδρος ∆.Σ.   
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                Γεώργιος Ακτσελής                                                                                                                                          
 


