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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  24-09-2018 
                                                                                                         συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :240/2018       
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης στο ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα: Rights, Equality, Citizenship: Call for proposals  to support national or 
transnational projects on non-discrimination and Ro ma integration και συγκεκριµένα  στην 
πρόταση µε τίτλο: PRIMA: Promoting Roma women at local level – Προώθηση της 
κοινωνικής ενσωµάτωσης των γυναικών Ροµά σε τοπικό επίπεδο. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 24η του µήνα Σεπτεµβρίου έτους 
2018, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων 
- Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 18893/20-09-2018 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 επτά(27) και απόντες έξι (06) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Κατζικάς Γεώργιος 
3 Μανωλόπουλος Βασίλης 3 Κυριλλίδης Γεώργιος 
4 Καρράς Ευστράτιος 4 Αβραµίδης Μωυσής 
5 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 5 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
6 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 6 Λαδάς Παράσχος 
7 Κεσόγλου Παύλος 7  
8 Κωνσταντίνου Κυριάκος 8  
9 Κουσενίδης Αλέξανδρος 9  
10 Γυµνόπουλος Κοσµάς 10  
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 Σουσλόγλου Νικόλαος 18  
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  
20 Λαΐνάκου Αφροδίτη 20  
21 Αθανασιάδης Ιωάννης 21  
22 Καζαντζίδης Γεώργιος 22  
23 Μαυρίδου Αναστασία 23  
24 Γκαλέτσης Αθανάσιος 24  
25 Νοτάκης Ιωάννης 25  
26 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 26  
27 Σµήλιος Ηλίας 27  
28  28  
29  29  
30  30  
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31  31  
32  32  
33  33  
    

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και  Μενεµένης η 
κα. Κόπτη Ελένη η οποία παρέστη και η κα. Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα η οποία απουσίαζε, 
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 ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Καζαντζίδης Γεώργιος προσήλθε πριν την συζήτηση του 1ου τακτικού θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης και  αποχώρησε αµέσως. 
-Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Εµεινίδης Αναστάσιος και Κεσόγλου Παύλος προσήλθαν πριν την συζήτηση του 
1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Γενικός Γραµµατέας κ. Παπαγεωργίου 
Αθανάσιος έθεσε υπόψη των µελών ότι: 
 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι: 
Έχει  δηµοσιοποιηθεί η  πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος: 
“Rights, Equality, Citizenship: Call for proposals to support national or transnational projects on non-
discrimination and Roma integration”, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα: 

1. Να ανταποκριθεί ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης θετικά στη συγκεκριµένη πρόσκληση και να λάβει 
µέρος ως εταίρος σε ένα δίκτυο µε άλλους έξι εταίρους: την συµβουλευτική εταιρεία της Ισπανίας «Magenta 
Consultoria», ένα  ∆ήµο της Ισπανίας, τη  ΜΚΟ «Amalipe» από την Βουλγαρία, ένα ∆ήµο της Βουλγαρίας, 
την αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία «Σύµπλεξις», το εργαστήριο «Μέθεξις» του Παντείου Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, µε επικεφαλής εταίρο την συµβουλευτική εταιρεία της Ισπανίας «Magenta Consultoria», στην 
προτεινόµενη πράξη (έργο) µε τίτλο PRIMA: Promoting Roma women at local level – Προώθηση της 
κοινωνικής ενσωµάτωσης των γυναικών Ροµά σε τοπικό επίπεδο, το οποίο είναι ένα έργο που 
προσανατολίζεται στο σχεδιασµό και την υλοποίηση πιλοτικών προγραµµάτων ενσωµάτωσης γυναικών 
Ροµά. Παράλληλα, η υλοποίηση της σχετικής έρευνας και η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράµµατος θα 
γίνει µε τη συνεργασία του Παντείου Πανεπιστηµίου. Κεντρική ιδέα της πρότασης είναι η αναγνώριση των 
ειδικών αναγκών των γυναικών Ροµά και η προώθηση της κοινωνικής τους ενσωµάτωσης σε τοπικό 
επίπεδο, µέσω της σχετικής ενεργοποίησης των φορέων τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η διάρκεια του έργου είναι 
24 µήνες.  
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 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): του εγγράφου δέσµευσηs «Letter of 
Commitment for partner» και των λοιπών απαραίτητων εγγράφων. 
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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 23 Υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Αρπατζάνη Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, 
Γυµνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καρράς Ευστράτιος, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Μανωλόπουλος Βασίλης, Μεζίκης Βασίλης, 
Κεσόγλου Παύλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Εµεινίδης 
Αναστάσιος, Μαυρίδου Αναστασία, Γκαλέτσης Αθανάσιος, Ζωναρέλη Κυριακή, Λαινάκου Αφροδίτη, 
Αθανασιάδης Ιωάννης) 3 Κατά (Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας). 

 
1) Ανταποκρίνεται ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης θετικά στη συγκεκριµένη πρόσκληση και λαµβάνει 
µέρος ως εταίρος σε ένα δίκτυο µε άλλους έξι εταίρους: την συµβουλευτική εταιρεία της Ισπανίας «Magenta 
Consultoria», ένα  ∆ήµο της Ισπανίας, τη  ΜΚΟ «Amalipe» από την Βουλγαρία, ένα ∆ήµο της Βουλγαρίας, 
την αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία «Σύµπλεξις», το εργαστήριο «Μέθεξις» του Παντείου Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, µε επικεφαλής εταίρο την συµβουλευτική εταιρεία της Ισπανίας «Magenta Consultoria», στην 
προτεινόµενη πράξη (έργο) µε τίτλο PRIMA: Promoting Roma women at local level – Προώθηση της 
κοινωνικής ενσωµάτωσης των γυναικών Ροµά σε τοπικό επίπεδο, το οποίο είναι ένα έργο που 
προσανατολίζεται στο σχεδιασµό και την υλοποίηση πιλοτικών προγραµµάτων ενσωµάτωσης γυναικών 
Ροµά. Παράλληλα, η υλοποίηση της σχετικής έρευνας και η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράµµατος θα 
γίνει µε τη συνεργασία του Παντείου Πανεπιστηµίου. Κεντρική ιδέα της πρότασης είναι η αναγνώριση των 
ειδικών αναγκών των γυναικών Ροµά και η προώθηση της κοινωνικής τους ενσωµάτωσης σε τοπικό 
επίπεδο, µέσω της σχετικής ενεργοποίησης των φορέων τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η διάρκεια του έργου είναι 
24 µήνες.  
2) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο 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): του εγγράφου δέσµευσηs «Letter of 
Commitment for partner» και των λοιπών απαραίτητων εγγράφων.                                 
3) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 240/ 2018 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

 
  Ο Πρόεδρος                                 Τα Μέλη 
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αµπελόκηποι  25 - 09 - 2018 
 
Η Ειδική Γραµµατέας                                                                             Ο Πρόεδρος 

 
 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                    Κουσενίδης Αλέξανδρος 
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