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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  19- 06 - 2017 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 185/ 2017        
 

ΘΕΜΑ: 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». 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 19η του µήνα Ιουνίου έτους 2017, 

ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 

Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 13861/15-06-2017 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 πέντε (25) και απόντες οκτώ (08) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αποστολίδου Μαρία 1 Καρράς Ευστράτιος 
2 Κωνσταντίνου Κυριάκος 2 Βαλάνος Νικόλαος 
3 Γυµνόπουλος Κοσµάς 3 Εµεινίδης Αναστάσιος 
4 Σουσλόγλου Νικόλαος 4 Νοτάκης Ιωάννης 
5 Μανωλόπουλος Βασίλης 5 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
6 Αβραµίδης Κυριάκος 6 Κυριλλίδης Γεώργιος 
7 Σιδηρόπουλος Σάββας 7 Αβραµίδης Μωυσής 
8 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 8 Λαδάς Παράσχος 
9 Κεσόγλου Παύλος 9  
10 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 10  
11 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 11  
12 Κουσενίδης Αλέξανδρος 12  
13 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 13  
14 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 14  
15 Γρούγιος Ηλίας 15  
16 Κατζικάς Γεώργιος 16  
17 Μεζίκης Βασίλειος 17  
18 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 18  
19 Λαΐνάκου Αφροδίτη 19  
20 Αθανασιάδης Ιωάννης 20  
21 Καζαντζίδης Γεώργιος 21  
22 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 22  
23 Μαυρίδου Αναστασία 23  
24 Γκαλέτσης Αθανάσιος 24  
25 Σµήλιος Ηλίας 25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 

95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 

Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Γενικός Γραµµατέας κ. Παπαγεωργίου 

Αθανάσιος έθεσε υπόψη των µελών ότι:  

O ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού 

Ανταγωνιστικού Προγράµµατος Συνεργασίας «URBACT ΙΙΙ Implementation Νetwork» (Α’ φάση), 

συµµετείχε ως εταίρος στην υλοποίηση της πράξης µε τίτλο «IMPACT on ESL» (Πρόληψη της πρόωρης 

σχολικής εγκατάλειψης). Η πράξη υλοποιήθηκε µέσα από ένα δίκτυο 9 συνεργαζόµενων πόλεων που 

ήταν οι εξής: Γάνδη - Βέλγιο ως επικεφαλής εταίρος (Lead Partner – LP), Ταλίν - Εσθονία, Σόφια - 

Βουλγαρία, Αµπελόκηποι – Μενεµένη – Ελλάδα, Αβέιρο - Πορτογαλία, Βερολίνο – Γερµανία, Ναντ – 

Γαλλία, Γκέτεµποργκ - Σουηδία, Βαρκελώνη – Ισπανία.    

Το πρόβληµα της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης, απασχολεί ιδιαίτερα το δήµο Αµπελοκήπων – 

Μενεµένης, διότι παρουσιάζεται πολύ έντονα στην περιοχή του Αγ. Νεκταρίου (∆ενδροπόταµος), στην 

οποία κατοικούν 2.500 ROMA, ενώ µε µικρότερη ένταση παρουσιάζεται και στις υπόλοιπες περιοχές και 

στα σχολεία του δήµου, δοθέντος ότι στα όρια του δήµου κατοικούν 3.500 µετανάστες και µεγάλο τµήµα 

του πληθυσµού είναι άνεργοι ή εργαζόµενοι µε χαµηλά εισοδήµατα, δεδοµένα που ενίοτε προκαλούν 

φαινόµενα κοινωνικού αποκλεισµού και περιθωριοποίησης και είναι αιτίες που συµβάλλουν στην 

εµφάνιση του φαινοµένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης. Οι συνέπειες της πρόωρης εγκατάλειψης 

του σχολείου, παρατηρούνται τόσο σε ατοµικό επίπεδο και επηρεάζουν τα άτοµα σε όλη τη ζωή τους, 

αυξάνοντας τον κίνδυνο για ανεργία, φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό, αλλά και σε επίπεδο οικονοµίας 

και κοινωνίας γενικότερα. Και αυτό διότι τα άτοµα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο τείνουν να 

συµµετέχουν λιγότερο στις δηµοκρατικές διαδικασίες και είναι λιγότερο ενεργοί πολίτες µε µακροχρόνιες 

επιπτώσεις στις κοινωνικές εξελίξεις και στην οικονοµική ανάπτυξη. Οι επιπτώσεις της πρόωρης σχολικής 

εγκατάλειψης αφορούν συνεπώς το σύνολο της κοινωνίας και είναι θέµα το οποίο πρέπει διαχρονικά να 

αντιµετωπίζεται.  

Στο πλαίσιο της Α΄ φάσης υλοποίησης του προγράµµατος, ο δήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης, εκτός 

των άλλων δράσεων που υλοποίησε, δηµιούργησε µια τοπική οµάδα στήριξης URBACT, που αποτελείται 

από ενδιαφερόµενους – ειδικούς, σε θέµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης, αλλά και αντιµετώπισης των 

καθηµερινών προβληµάτων διαβίωσης των ευπαθών οµάδων του δήµου (π.χ. εκκλησία, διοίκηση και 

υπηρεσίες του δήµου, Μ.Κ.Ο., διαµεσολαβητές ΡΟΜΑ, τοπικοί σύλλογοι, κ.α.). Τα µέλη συµµετείχαν σε 

προγραµµατισµένες συσκέψεις στις οποίες συνέδραµαν µε τη γνώση τους και τις εµπειρίες τους στην 

ολοκληρωµένη αποτύπωση του προβλήµατος και στην εξεύρεση προτάσεων-λύσεων προκειµένου να 
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γίνει η επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου δράσης για την πρόληψη της πρόωρης σχολικής 

εγκατάλειψης.    

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Α΄ φάσης υλοποίησης του προγράµµατος και τη σχετική θετική 

αξιολόγηση από το URBACT, εγκρίθηκε η υλοποίηση της Β’ φάσης του έργου µε τον τίτλο «Stay tuned», ο 

οποίος αποφασίστηκε από τους εταίρους κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Α’ φάσης (ως µια από τις από 

τις υποχρεώσεις του δικτύου κατά την Α’ φάση). Χαρακτηριστικό της επιτυχίας του έργου και της πολύ 

υψηλής αξιολόγησης που έλαβε η πρόταση για την υλοποίηση της Β’ φάσης είναι ότι από τα 8 δίκτυα 

πόλεων που συµµετείχαν στην Α΄ φάση, επιλέχθηκαν µόνο 4 για να συνεχίσουν την υλοποίηση και στη Β’ 

φάση, ένα εκ των οποίων είναι το ανωτέρω δίκτυο. Η Β’ Φάση είναι διάρκειας δύο ετών. Ο συνολικός 

προϋπολογισµός της πράξης για τη Β’ φάση είναι 600.620,00€.  

    

Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Τις 202/2016 και 342/2016 Α∆Σ περί έγκρισης συµµετοχής και αποδοχής και έγκρισης υλοποίησης από το 

∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης της εγκεκριµένης πράξης του ανωτέρω ευρωπαϊκού προγράµµατος 

URBACT III. 

2. Την 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος URBACT III για τη 

σύσταση δικτύων υλοποίησης δράσεων.  

3. Το µε αρ. πρωτ. 13475/9-6-2017 email της 5/6/2017 της URBACT Secretariat που ενηµερώνει για την 

έγκριση της Β’ φάσης του έργου από την επιτροπή παρακολούθησης URBACT ΙΙΙ µε τον τίτλο «Stay 

tuned». 

4. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 743/11.07.2016 έγγραφο της επιτροπής του αρθρ. 4 παρ.2 του Ν. 3345/2005 του 

Υπουργείου Εσωτερικών, µε θέµα: συµµετοχή του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης στο ευρωπαϊκό 

πρόγραµµα  URBACT III (Πρόληψη της Πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου). 

 

Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα: 

1. Να αποδεχθεί και να εγκρίνει ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης τη συµµετοχή του  στη Β’ φάση της 

πράξης µε τίτλο «Stay tuned», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος εδαφικής συνεργασίας 

URBACT III - 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση δικτύων υλοποίησης δράσεων. 

 

2. Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος να υπογράψει ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του 

κάθε απαραίτητο για την υλοποίηση της πράξης έγγραφο (συµπεριλαµβανοµένης της σχετικής σύµβασης 

υλοποίησης) και να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες µε στόχο τη διευκόλυνση της λειτουργίας – 

υλοποίησης της εγκεκριµένης πράξης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διαχειριστικής αρχής του έργου 

(URBACT).  

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του 

∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, 
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        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 

 Με ψήφους 22 υπέρ(Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Αρµπατζάνη – Τσοµπάνογλου Μαρία, 

Κεσόγλου Παύλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Γρούγιος Ηλίας, Κουσενίδης 

Αλέξανδρος, Κατζικάς Γεώργιος, Μανωλόπουλος Βασίλειος ,Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Πουρσανιδης 

Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Μεζίκης Βασίλης, Σουσλόγλου Νικόλαος, 

Σιδηρόπουλος Σάββας, Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή, Αθανασιάδης Ιωάννης, Λαΐνάκου Αφροδίτη, 

Μαυρίδου Αναστασία, Γκαλέτσης Αθανάσιος)2  λευκό (Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος)  

1 κατά (Σµήλιος Ηλίας)  

 

Α) Αποδέχεται και εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης στη Β’ φάση της πράξης 

µε τίτλο «Stay tuned», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος εδαφικής συνεργασίας URBACT III - 

1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση δικτύων υλοποίησης δράσεων. 

Β) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο να υπογράψει ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του κάθε 

απαραίτητο για την υλοποίηση της πράξης έγγραφο (συµπεριλαµβανοµένης της σχετικής σύµβασης 

υλοποίησης) και να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες µε στόχο τη διευκόλυνση της λειτουργίας – 

υλοποίησης της εγκεκριµένης πράξης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διαχειριστικής αρχής του έργου 

(URBACT).  

Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

            

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 185/2017 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο Πρόεδρος 

                                                                             Τα Μέλη 

Κουσενίδης Αλέξανδρος                        Αµπελόκηποι  20 - 06 - 2017 

                                                                 

Ακριβές Απόσπασµα 

 

Η Ειδική Γραµµατέας                                               Ο Πρόεδρος 

 

 

  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                           Κουσενίδης Αλέξανδρος                              

 

 

 

 

 


