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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  6 - 6 - 2011 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621 
 
Αριθ.  Απόφ. 185/ 2011 
 
 
ΘΕΜΑ: Εγκριση υποβολής πρότασης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας  «Ελλάδα – Βουλγαρία» 2007 – 13 και στον ‘Αξονα 
Προτεραιότητας:Quality of Life (Ποιότητα Ζωής)  Μέτρ0 1.3  Συνεργασία και ∆ικτύωση για θέµατα 
πρόνοιας στην υγεία και την κοινωνική πρόνοια.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6ην του µήνα Ιουνίου του έτους 
2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 7189/2-6-2011 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, Ακτσελής Γεώργιος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Αρπατζάνη Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Βαλάνος Νικόλαος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Μεζίκης Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς 
Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος Σάββα Αικατερίνη, 
Λεµονίδου ∆έσποινα, Χοϊδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Παυλίδου Λαµπρινή, 
Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.  

     
ΑΠΟΝΤΕΣ :  
 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Κυριλλίδης 
Γεώργιος, 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.  
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι: 
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών µε την υπ. 
αριθµ. Β2 Πρόσκλησή της (Κωδικός Πρόσκλησης: 300631/ΜΑ1206), καλεί τους φορείς που 
εµπίπτουν στις κατηγορίες δυνητικών Τελικών ∆ικαιούχων που αναφέρονται σε αυτήν, να 
υποβάλουν Προτάσεις Έργων προκειµένου να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία» 2007-2013. 

Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα: 
1. Να ανταποκριθεί ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης θετικά στη συγκεκριµένη 
Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του 
Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και να καταθέσει ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ως 
LEADER PARTNER για: Έργο στα πλαίσια του Τοµέα Παρέµβασης 1.3. Συνεργασία και 
∆ικτύωση για θέµατα πρόνοιας στην υγεία και την κοινωνική πρόνοια, µε τίτλο: «Η διατροφή 
των νέων βασικός παράγοντας για την καταπολέµηση των ασθενειών» (Young people’s 
Nutrition – Basic Faktor to Fight Diseases) και ακρωνύµιο: «Γεύσεις Υγείας» (Healthy 



[2] 
 

Flavours), του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα 
- Βουλγαρία» 2007-2013. 
2. Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες 
προκειµένου: 
Α. Η προς υποβολή Πρόταση Έργου να διαµορφωθεί στην τελική της ολοκληρωµένη µορφή 
και να υποβληθεί εµπρόθεσµα προς αξιολόγηση στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», σύµφωνα 
µε τους σχετικούς όρους της Προκήρυξης και σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους εταίρους.  
Β. Να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες επαφές και συνοµιλίες µε επιλέξιµους διασυνοριακούς 
φορείς, οι οποίες θα οδηγήσουν στην υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων που θα 
τεκµηριώνουν το διασυνοριακό χαρακτήρα των προτεινόµενων Έργων και θα καταδεικνύουν 
τα αµοιβαία οφέλη. 
Γ. Να υπογράψει ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούµενο 
έγγραφο για την ορθή και σύµφωνη µε τους όρους της σχετικής Προκήρυξης υποβολή των 
Προτάσεων Έργων, συµπεριλαµβανοµένων (αλλά όχι περιοριστικά αναφεροµένων): της 
Αίτησης Υποβολής Πρότασης, της ∆ήλωσης Συνεργασίας, της Βεβαίωσης µη 
Χρηµατοδότησης της Πράξης από άλλους Πόρους και των λοιπών Εγγράφων ∆ιασυνοριακής 
Συνεργασίας. 
3. Να δεσµευτεί ο φορέας για τη θεσµική και οικονοµική εξασφάλιση της συνέχειας των 
προτεινόµενων δράσεων και τη βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων τους, εφόσον εγκριθούν 
και µετά την ολοκλήρωση της προτεινόµενης διάρκειας.    

 
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, Αποστολίδου Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Αρπατζάνη Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη 
Παρασκευή, Βαλάνος Νικόλαος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης Γεώργιος, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Μεζίκης Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Σιώπης 
Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Λαδάς 
Παράσχος Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Χοϊδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας 
Αναστάσιος), κατά 4 (Παυλίδου Λαµπρινή, Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας 
Ηλίας).  

 
Α). Εγκρίνει: 

1.  Την υποβολή πρότασης και θετικής ανταπόκρισης στη συγκεκριµένη Πρόσκληση της 
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και να καταθέσει ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ως LEADER 
PARTNER για: Έργο στα πλαίσια του Τοµέα Παρέµβασης 1.3. Συνεργασία και ∆ικτύωση για 
θέµατα πρόνοιας στην υγεία και την κοινωνική πρόνοια, µε τίτλο: «Η διατροφή των νέων 
βασικός παράγοντας για την καταπολέµηση των ασθενειών» και ακρωνύµιο: «Γεύσεις 
Υγείας», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - 
Βουλγαρία» 2007-2013. 
2. Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες 
προκειµένου: 
Α. Η προς υποβολή Πρόταση Έργου να διαµορφωθεί στην τελική της ολοκληρωµένη µορφή 
και να υποβληθεί εµπρόθεσµα προς αξιολόγηση στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», σύµφωνα 
µε τους σχετικούς όρους της Προκήρυξης και σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους εταίρους.  
Β. Να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες επαφές και συνοµιλίες µε επιλέξιµους διασυνοριακούς 
φορείς, οι οποίες θα οδηγήσουν στην υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων που θα 
τεκµηριώνουν το διασυνοριακό χαρακτήρα των προτεινόµενων Έργων και θα καταδεικνύουν 
τα αµοιβαία οφέλη. 
Γ. Να υπογράψει ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούµενο 
έγγραφο για την ορθή και σύµφωνη µε τους όρους της σχετικής Προκήρυξης υποβολή των 
Προτάσεων Έργων, συµπεριλαµβανοµένων (αλλά όχι περιοριστικά αναφεροµένων): της 
Αίτησης Υποβολής Πρότασης, της ∆ήλωσης Συνεργασίας, της Βεβαίωσης µη 
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Χρηµατοδότησης της Πράξης από άλλους Πόρους και των λοιπών Εγγράφων ∆ιασυνοριακής 
Συνεργασίας. 
3. Την δέσµευση του φορέα για τη θεσµική και οικονοµική εξασφάλιση της συνέχειας των 
προτεινόµενων δράσεων και τη βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων τους, εφόσον εγκριθούν 
και µετά την ολοκλήρωση της προτεινόµενης διάρκειας.    

 

 Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
                           Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 185/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  7 - 6 - 2011 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                          Ο Πρόεδρος ∆.Σ.   
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                Γεώργιος Ακτσελής                                                                                                                                                   
 


