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Πληροφ. : κ.  Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                   Από το πρακτικό της  27 - 5 - 2013 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 201/ 2013 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης στον Κωδικό πρόσβασης 20/2013 στον 
Άξονα προτεραιότητας 5 «Χώροι στάθµευσης στον Αστικό Χώρο» του χρηµατοδοτικού 
προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 15» του Πράσινου Ταµείου του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής.   
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 27ην του µήνα Μαϊου έτους 2013 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20ην συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 7937/23 - 5 -2013 έγγραφη πρόσκληση του 
προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η 
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος,  Αποστολίδου Μαρία, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Σιώπης Κωνσταντίνος, 
Καρράς Ευστράτιος,  Ακτσελής Γεώργιος,  Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  Κυριλλίδης Γεώργιος, 
Τσακαλίδης Ηρακλής, Λεµονίδου ∆έσποινα, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος, 
Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης  Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός Ιωάννης.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Μπουντούρη Παρασκευή, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Πατσιάς 
Γεώργιος, Χοΐδης Χαράλαµπος, Βούζας Ηλίας. 
 
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.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά  
δεν παρέστησαν.  

       Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Γ.Γραµµατέας του ∆ήµου κος 
Παπαγεωργίου Αθ.έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι µε την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 2389/24-4-2013 
ανοικτή πρόσκληση του Πράσινου Ταµείου του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική 
Αναζωογόνηση 2012 - 2015» που εκδόθηκε στις 24 Απριλίου 2013 και µε Κωδικό Πρόσκλησης 
20/2013, κλήθηκαν οι ∆ήµοι της χώρας να υποβάλλουν προτάσεις χρηµατοδότησης προκειµένου 
να ενταχθούν και να χρηµατοδοτηθούν στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Χώροι 
στάθµευσης στον αστικό χώρο». Ειδικότερα, σκοπός της προτεινόµενης πράξης αποτελεί η 
υποβολή προτάσεων που θα εµπίπτουν στην παραπάνω θεµατική προτεραιότητα που 
αποβλέπει στη δηµιουργία χώρων στάθµευσης για τα επιβατικά οχήµατα ή στη διαµόρφωση 
υφιστάµενων, σε πυκνοδοµηµένες περιοχές πόλεων, προκειµένου να αποτραπεί η παρόδια 
στάθµευση και η κατάληψη του δηµόσιου χώρου από τα επιβατικά οχήµατα και συγχρόνως να 
αποδοθεί δηµόσιος χώρος στον κάτοικο / πεζό για κίνηση και στάση.  

Ο ∆ήµος ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ανταποκρινόµενος στη συγκεκριµένη πρόσκληση 
προτίθεται να υποβάλλει φάκελο χρηµατοδότησης προκειµένου να ενταχθεί στο παραπάνω 
πρόγραµµα. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
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Ο συνολικός προϋπολογισµός του αντικειµένου του Έργου που υποβάλλεται για χρηµατοδότηση 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ είναι δαπάνη η οποία είναι επιλέξιµη από το συγκεκριµένο 
χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου και θα πρέπει να συµπεριληφθεί σε 
περίπτωση έγκρισης στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το 2013. 

Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα: 

1. Η έγκριση υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης στον Κωδικό Πρόσκλησης 20/2013 του 
Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 - 2015» του Πράσινου 
Ταµείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής στον Άξονα Προτεραιότητας 
5 «Χώροι στάθµευσης στον αστικό χώρο».  

2. Η εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες 
προκειµένου: 

Α. Η προς υποβολή Πρόταση Χρηµατοδότησης να διαµορφωθεί στην τελική της 
ολοκληρωµένη µορφή και να υποβληθεί εµπρόθεσµα προς αξιολόγηση σύµφωνα µε τους 
σχετικούς όρους της Προκήρυξης.  

Β. 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 Βεβαίωσης µη Χρηµατοδότησης της Πράξης από άλλους 
Πόρους, το µνηµόνιο συνεργασίας, την προγραµµατική σύµβαση και όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα. 

 
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) Εγκρίνεται:  

1. Η υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης στον Κωδικό Πρόσκλησης 20/2013 του 
Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 - 2015» του Πράσινου 
Ταµείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής στον Άξονα Προτεραιότητας 
5 «Χώροι στάθµευσης στον αστικό χώρο».  

2. Η εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες 
προκειµένου: 

Α. Η προς υποβολή Πρόταση Χρηµατοδότησης να διαµορφωθεί στην τελική της 
ολοκληρωµένη µορφή και να υποβληθεί εµπρόθεσµα προς αξιολόγηση σύµφωνα µε τους 
σχετικούς όρους της Προκήρυξης.  

Β. Η υπογραφή από τον ίδιο ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό 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 Βεβαίωσης µη Χρηµατοδότησης της Πράξης από άλλους 
Πόρους, το µνηµόνιο συνεργασίας, την προγραµµατική σύµβαση και όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα. 

 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
                   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 201/2013 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
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  Ο πρόεδρος                                                           Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                                    Αµπελόκηποι  28 - 5 - 2013 
 
                                                                       Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                          Ο Πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος                           
 


