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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  10-09-2018 
                                                                                                         συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :220/2018       
 
ΘΕΜΑ: Υποβολή Πρότασης Έργου στην πρόσκληση µε κωδικό ΟΠΣ 2658 και τίτλο 
«Ανοικτά Κέντρα Εµπορίου» της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» προκειµένου να 
ενταχθεί και να χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη 
επιχειρηµατικότητας µε Τοµεακές προτεραιότητες», που συγχρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 10η του µήνα Σεπτεµβρίου έτους 
2018, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 21:30 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 18074/06-09-2018 
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 Σουσλόγλου Νικόλαος 
3 Μανωλόπουλος Βασίλης 3 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 
4 Καρράς Ευστράτιος 4 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
5 Κατζικάς Γεώργιος 5 Αθανασιάδης Ιωάννης 
6 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 6 Καζαντζίδης Γεώργιος 
7 Κεσόγλου Παύλος 7 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
8 Κωνσταντίνου Κυριάκος 8 Λαδάς Παράσχος 
9 Κουσενίδης Αλέξανδρος 9 Μαυρίδου Αναστασία 
10 Γυµνόπουλος Κοσµάς 10 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
11 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 11  
12 Εµεινίδης Αναστάσιος 12  
13 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 13  
14 Σιδηρόπουλος Σάββας 14  
15 Γρούγιος Ηλίας 15  
16 Μεζίκης Βασίλειος 16  
17 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 17  
18 Κυριλλίδης Γεώργιος 18  
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  
20 Γκαλέτσης Αθανάσιος 20  
21 Αβραµίδης Μωυσής 21  
22 Νοτάκης Ιωάννης 22  
23 Σµήλιος Ηλίας 23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
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29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  
    

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και  Μενεµένης 
η κα. Κόπτη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα, οι οποίες ήταν παρόντες, σύµφωνα µε 
το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. 
 
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».  

 
-Ο ∆.Σ. κ. Αβραµίδης Μωυσής αποχώρησε πριν την έναρξη της Συνεδρίασης. 
-Ο ∆.Σ. κ. Νοτάκης Ιωάννης αποχώρησε µετά την συζήτηση του 6ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. 
Παπαγεωργίου Αθανάσιος έθεσε υπόψη των µελών ότι:  

 
Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3171/1061/Α3/04-06-2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05-06-2018) Πρόσκληση µε 
τίτλο «Aνοικτά Kέντρα Eµπορίου» (Α∆Α Ω25Σ465ΧΙ8-ΟΛΩ), η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία καλεί τους Ο.Τ.Α. 
Α’ βαθµού (ως δικαιούχοι) και τους Εµπορικούς Συλλόγους/ Επιµελητήρια των αντίστοιχων περιοχών 
(ως συνδικαιούχοι) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και 
χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του ως άνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 
Με τη ∆ράση «Ανοικτά Κέντρα Εµπορίου» επιδιώκεται η ενίσχυση και τόνωση της οικονοµικής 
δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εµπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν 
σηµαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, κάθε αίτηση 
χρηµατοδότησης θα αποτελείται από δυο δικαιούχους, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις (σηµείο 1.2 
της πρόσκλησης), τον Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού και τον Εµπορικό Σύλλογο ή Επιµελητήριο της περιοχής. Το 
σχήµα των δικαιούχων θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεµβάσεων µε στόχο 
την αναβάθµιση της λειτουργικότητας και αισθητικής του δηµόσιου χώρου και την οργάνωση της 
οικονοµικής δραστηριότητας, µε υιοθέτηση και χρήση εφαρµογών έξυπνης πόλης. 
Πιο συγκεκριµένα, η ∆ράση προβλέπει, από την πλευρά του ∆ήµου, τη χρηµατοδότηση δαπανών 
εκσυγχρονισµού υποδοµών, βελτίωσης της κινητικότητας και της προσβασιµότητας, βελτίωσης του 
µικροκλίµατος, αισθητικής αναβάθµισης αλλά και την εφαρµογή συστηµάτων έξυπνης πόλης και 
βιώσιµης αστικής κινητικότητας, αναλόγως µε τη δοµηµένη πρόταση που θα κατατεθεί. Από την πλευρά 
του Εµπορικού Συλλόγου ή Επιµελητηρίου της περιοχής θα χρηµατοδοτηθούν δαπάνες για την ανάδειξη 
της ταυτότητας της εµπορικής περιοχής µέσω της εγκατάστασης οµοιόµορφων εξωτερικών στοιχείων 
(π.χ. πινακίδες, φωτιστικά, στέγαστρα, κ.λπ.) καθώς και δράσεις προβολής και προώθησης της 
εµπορικής περιοχής (διοργάνωση εκδηλώσεων, ηλεκτρονική πλατφόρµα ενίσχυσης τοπικής 
επιχειρηµατικότητας, κ.λπ.), αναλόγως µε τη δοµηµένη πρόταση που θα κατατεθεί. 
Μέσω της υλοποίησης της δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εµπορίου», αναµένονται τα ακόλουθα οφέλη για το 
∆ήµο Αµπελοκήπων - Μενεµένης, την εµπορική περιοχή παρέµβασης, τους κατοίκους και επισκέπτες: 

• Αναβαθµισµένο και σύγχρονο αστικό περιβάλλον 
• Βελτιωµένη κινητικότητα και προσβασιµότητα 
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• Βελτιωµένηαστική εµπειρία και εµπειρία των επισκεπτών µέσω της λειτουργίας έξυπνων εφαρµογών για 
τη βιώσιµη κινητικότητα, την εξοικονόµηση ενέργειας, τη διαχείριση απορριµµάτων, την ασφάλεια, κ.λπ. 

• Αυξηµένη προβολή των εµπορικών καταστηµάτων σε κατοίκους και επισκέπτες 
• Ενισχυµένητοπική ταυτότητα της εµπορικής περιοχής 
• Ενισχυµένες και περισσότερο άµεσες σχέσεις κατοίκων και επισκεπτών µε τα καταστήµατα της περιοχής  
• Αυξηµένη επισκεψιµότητα των καταστηµάτων της περιοχής 

Εν προκειµένω απαιτείται συνεργασία του ∆ήµου µε το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης. Το 
Επιµελητήριο, δια του Προέδρου του έχει εκφράσει το ενδιαφέρον και τη σύµφωνη γνώµη του για τη 
συνεργασία στην υποβολή πρότασης, στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης. 
Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης εξέτασε τις απαιτούµενες προϋποθέσεις της πρόσκλησης, όπως 
αναλύονται στην παράγραφο 1.3 αυτής, σχετικά µε τα χαρακτηριστικά της προτεινόµενης περιοχής 
παρέµβασης, τη συµµετοχή των εµπορικών επιχειρήσεων και τις υποχρεωτικές και προαιρετικές 
κατηγορίες δράσεων, και κατέληξε ότι το σχήµα µε ∆ικαιούχο το ∆ήµο Αµπελοκήπων - Μενεµένης και 
Συνδικαιούχο το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις. 
 
Προϋπολογισµός του έργου 
Η συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη (όπου συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη είναι η 
επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  για τον υπολογισµό της κοινοτική 
συνδροµής) που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε τη συγκεκριµένη πρόσκληση κατανέµεται κατά 
πεδίο παρέµβασης και δράση καθώς και κατηγορία περιφέρειας και ανέρχεται στα 50.000.000,00 €. Η 
ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της επιλέξιµης δαπάνης. 
Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ∆ηµόσιας ∆απάνης του ∆ικαιούχου (ΟΤΑ Α’ βαθµού) ανέρχεται κατά 
µέγιστο στα 1.500.000€. Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ∆ηµόσιας ∆απάνης του Συνδικαιούχου 
(Εµπορικός Σύλλογος / Επιµελητήριο) ανέρχεται κατά µέγιστο στις 400.000€. 
 
Υπεύθυνος Πράξης και Οµάδα Έργου 
Για την υλοποίηση της Πράξης θα πρέπει να οριστεί ένας δηµοτικός υπάλληλος ως Υπεύθυνος Πράξης 
καθώς και Οµάδα Έργου. 
 

Καλείται το ∆.Σ. 
1. Να αποφασίσει για την έγκριση υποβολής Πρότασης Έργου στην πρόσκληση µε κωδικό ΟΠΣ 
2658 και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εµπορίου» της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» για υποβολή προτάσεων 
πράξεων, προκειµένου να ενταχθεί και να χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο του Θεµατικού Άξονα 
Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας µε Τοµεακές προτεραιότητες», που 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
2. Να αποδεχθεί τη συνεργασία µε το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης και Εγκρίνει την 
υποβολή Πρότασης Έργου στην πρόσκληση µε κωδικό ΟΠΣ 2658 και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εµπορίου» 
της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020», προκειµένου να ενταχθεί και να χρηµατοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα, 
3.  Να ορίσει την κα Αικ. Φωτέα της ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδοµίας, Περιβάλλοντος 
και Καθαριότητας  ως Υπεύθυνο της Πράξης και  να την εξουσιοδοτήσει να προβεί σε όλες τις 
απαιτούµενες ενέργειες ολοκλήρωσης όλων των απαιτούµενων διαδικασιών σύµφωνα µε τους όρους 
της σχετικής Πρόσκλησης και τους Παπαγεωργίου Αθανάσιο- Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, Αικ. Φωτέα 
Αν. Προϊσταµένη ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Μαρία Αλεξίου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Προϊσταµένη  
Τµήµατος Μελετών, Κατασκευών και Πολεοδοµικών εφαρµογών ως Οµάδα Έργου,  
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4. Να Εξουσιοδοτήσει τον ∆ήµαρχο να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες ολοκλήρωσης 
όλων των απαιτούµενων διαδικασιών για την υποβολή της Πρότασης. 

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

 
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία             

Με ψήφους 20 Υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Αρπατζάνη Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, 
Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Καρράς Ευστράτιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Σιδηρόπουλος Σάββας, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Μανωλόπουλος Βασίλης, Μεζίκης Βασίλης, Κατζικάς 
Γεώργιος, Κεσόγλου Παύλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Εµεινίδης 
Αναστάσιος, Κυριλλίδης Γιώργος, Ζωναρέλη Κυριακή Γκαλέτσης Αθανάσιος) 2 Λευκά (Νοτάκης 
Ιωάννης-Σµήλιος Ηλίας). 

 
Α)  
1.Εγκρίνει την υποβολή Πρότασης Έργου στην πρόσκληση µε κωδικό ΟΠΣ 2658 και τίτλο «Ανοικτά 
Κέντρα Εµπορίου» της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» για υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειµένου να 
ενταχθεί και να χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη 
επιχειρηµατικότητας µε Τοµεακές προτεραιότητες», που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
2.Αποδέχεται τη συνεργασία µε το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης και Εγκρίνει την 
υποβολή Πρότασης Έργου στην πρόσκληση µε κωδικό ΟΠΣ 2658 και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εµπορίου» 
της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020», προκειµένου να ενταχθεί και να χρηµατοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα, 
3.Ορίζει την κα Αικ. Φωτέα της ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδοµίας, Περιβάλλοντος και 
Καθαριότητας  ως Υπεύθυνο της Πράξης και την εξουσιοδοτεί να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες 
ενέργειες ολοκλήρωσης όλων των απαιτούµενων διαδικασιών σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής 
Πρόσκλησης και τους Παπαγεωργίου Αθανάσιο- Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, Αικ. Φωτέα Αν. 
Προϊσταµένη ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Μαρία Αλεξίου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Προϊσταµένη  
Τµήµατος Μελετών, Κατασκευών και Πολεοδοµικών εφαρµογών ως Οµάδα Έργου,  
4.Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες ολοκλήρωσης όλων των 
απαιτούµενων διαδικασιών για την υποβολή της Πρότασης. 

Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 220/ 2018 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 
  Ο Πρόεδρος                                 Τα Μέλη 
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αµπελόκηποι  11 - 09 - 2018 
 
Η Ειδική Γραµµατέας                                                                             Ο Πρόεδρος 
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Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                    Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 

 
 
 
 
 
 


