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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12  
Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

 

 

Πληροφ. :  κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος      Απόσπασµα 
   κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                         από το πρακτικό της  9 - 7 - 2012 
                      συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313689-690 
 

Αριθµός  απόφασης : 238/2012 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής πρότασης πράξης στα πλαίσια της πρόσκλησης 20, της Ειδικής 
Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, µε τίτλο Προτεινόµενης Πράξης: «∆ράσεις προαγωγής υγείας σε καταυλισµούς 
Ροµά των δήµων Αµπελοκήπων – Μενεµένης και Κορδελιού-Ευόσµου µε τη χρήση εξοπλισµού 
τηλεϊατρικής», καθώς και της υπογραφής προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Φορέα 
Πρότασης και του Φορέα Λειτουργίας και της υπογραφής σχετικού µνηµονίου συνεργασίας. 
 

 Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 9ην του µήνα Ιουλίου του έτους 
2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8η µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 9036/5-7-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το 
σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Μπουντούρη Παρασκευή, Κουσίδης Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Αποστολίδου Μαρία, Σουσλόγλου Νικόλαος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, 
Ακτσελής Γεώργιος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς 
Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή,  Σαπρανίδου Σωτηρία, 
Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Καραλιόπουλος Σωτήρης, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Αγοραστός 
Κωνσταντίνος, Σάββα Αικατερίνη, Παπαδήµας Αναστάσιος, Κατσαρός Ιωάννης, 
 
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 έκτ. θέµα της ηµερήσιας διάταξης, και ο Γ. Γραµµατέας του ∆ήµου 
κος Παπαγεωργίου Α. έθεσε υπόψη του Συµβουλίου ότι  
 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι: 
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε την υπ. αριθµ. 20 πρόσκλησή του, 
καλεί τους φορείς που εµπίπτουν στις κατηγορίες δυνητικών Τελικών ∆ικαιούχων που 
αναφέρονται σε αυτήν, να υποβάλουν Προτάσεις Έργων προκειµένου να ενταχθούν στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007 – 2013,  Κατηγορία 
Παρεµβάσεων «Ανάπτυξη της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας του πληθυσµού».  

Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα: 
1. Να ανταποκριθεί ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης θετικά στη συγκεκριµένη 
Πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και να καταθέσει ΦΑΚΕΛΟ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ σε συνεργασία µε το ∆ήµο Κορδελιού-Ευόσµου, µε τίτλο Προτεινόµενης Πράξης 
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«∆ράσεις προαγωγής υγείας σε καταυλισµούς Ροµά των δήµων Αµπελοκήπων – Μενεµένης 
και Κορδελιού-Ευόσµου µε τη χρήση εξοπλισµού τηλεϊατρικής» και προϋπολογισµό  
988.757,19 € στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε κωδικό 20, 
στην κατηγορία παρεµβάσεων «Προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του Πληθυσµού» και στον 
Άξονα Προτεραιότητας 14. 
2. Να υπογραφεί Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Φορέα Πρότασης (∆ήµος Κορδελιού-
Ευόσµου) και του Φορέα Λειτουργίας–Τελικού ∆ικαιούχου (∆ήµος Αµπελοκήπων-
Μενεµένης), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 
3. Να υπογραφεί προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του Φορέα Πρότασης (∆ήµος Κορδελιού-
Ευόσµου) και του Φορέα Λειτουργίας–Τελικού ∆ικαιούχου (∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης) 
µετά την τυχόν έγκριση του έργου. 
4. 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 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 και των λοιπών απαραίτητων εγγράφων. 
5. Να καθορισθεί υπεύθυνος της πράξης (πρόσωπο επικοινωνίας). 

 
 
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 22 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Μπουντούρη Παρασκευή, Κουσίδης Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς 
Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Σουσλόγλου Νικόλαος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Ακτσελής Γεώργιος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαµπος), κατά 4 (Τσιριγώτης Αρσένιος, 
Παυλίδου Λαµπρινή,  Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας, οι οποίοι διαφωνούν µε τον τρόπο 
χρηµατοδότησης και θεωρούν ότι η δηµόσια υγεία πρέπει να είναι καθολική, δηµόσια και δωρεάν).  
 
Α). Εγκρίνει: 
 
• Να ανταποκριθεί ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης θετικά στη συγκεκριµένη 

Πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και να καταθέσει ΦΑΚΕΛΟ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ σε συνεργασία µε το ∆ήµο Κορδελιού-Ευόσµου, µε τίτλο Προτεινόµενης Πράξης 
«∆ράσεις προαγωγής υγείας σε καταυλισµούς Ροµά των δήµων Αµπελοκήπων – Μενεµένης 
και Κορδελιού-Ευόσµου µε τη χρήση εξοπλισµού τηλεϊατρικής» και προϋπολογισµό  
988.757,19 € στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε κωδικό 20, 
στην κατηγορία παρεµβάσεων «Προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του Πληθυσµού» και στον 
Άξονα Προτεραιότητας 14. 

• Να υπογραφεί Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Φορέα Πρότασης (∆ήµος Κορδελιού-
Ευόσµου) και του Φορέα Λειτουργίας–Τελικού ∆ικαιούχου (∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης), 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 

• Να υπογραφεί προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του Φορέα Πρότασης (∆ήµος Κορδελιού-
Ευόσµου) και του Φορέα Λειτουργίας–Τελικού ∆ικαιούχου (∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης) 
µετά την τυχόν έγκριση του έργου. 

• Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου: 
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Α. Η προς υποβολή Πρόταση Έργου 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 και 
των λοιπών απαραίτητων εγγράφων. 
Γ). Ορίζει την κα Αναστασία ∆ηµόκα, υπάλληλο του Γραφείου Ανάπτυξης, Οργάνωσης,  
Προγραµµατισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων ως υπεύθυνο της πράξης (και πρόσωπο 
επικοινωνίας) για την υλοποίηση του ανωτέρω προγράµµατος. 

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

 
                   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 238/2012 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 
Ο πρόεδρος                                                   Τα Μέλη 
 
 
Ακτσελής Γεώργιος                             Ακριβές  Απόσπασµα  
                                                    
                                                             Αµπελόκηποι 10 - 7 -2012                                           
 
 Ο Ειδικός Γραµµατέας                                      Ο Πρόεδρος   
 
     
 Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 


