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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 :242/2018       
 
ΘΕΜΑ: Υποβολή Πρότασης Έργου στην πρόσκληση µε κωδικό Πρόσκλησης 053.6i- α/α 
ΟΠΣ2110 και τίτλο «∆ηµιουργία Πράσινων Σηµείων και ∆ικτύωσή τους» της Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» προκειµένου να ενταχθεί και να χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας 14«∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», που συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής 
 
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  
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30  30  
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 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Γενικός Γραµµατέας κ. Παπαγεωργίου 
Αθανάσιος έθεσε υπόψη των µελών ότι: 
 
Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4194 /25/7/2018 Πρόσκληση µε τίτλο «∆ηµιουργία Πράσινων Σηµείων και 
∆ικτύωσή τους» (Α∆Α Ω25Σ465ΧΙ8-ΟΛΩ), η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 
σαν διαχειριστής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» καλεί τους δήµους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας(ως δικαιούχοι) για την υποβολή 
προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του ως άνω 
Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα χρηµατοδοτηθούν νέα έργα για τη δηµιουργία Πράσινων 
Σηµείων που περιλαµβάνονται στον αναθεωρηµένο και εγκεκριµένο ΠΕΣ∆Α Κεντρικής Μακεδονίας και 
ειδικότερα στα έργα που εµπίπτουν στην Α’ Χρηµατοδοτική Προτεραιότητα και στο πλαίσιο του ειδικού 
στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (∆ράση 5).  
Η δηµιουργία Πράσινων Σηµείων, αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας πολιτικής για τα απόβλητα σύµφωνα 
µε το νέο Εθνικό Σχέδιο διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΥΣ αρ.49/2015) συµβάλλοντας τα µέγιστα στην 
προώθηση της προετοιµασίας για την επαναχρησιµοποίηση και την ανακύκλωση. 
Το Πράσινο Σηµείο (Π.Σ.) είναι ένας οριοθετηµένος και διαµορφωµένος χώρος, µε κατάλληλη κτιριακή 
υποδοµή και εξοπλισµό, οργανωµένος από το ∆ήµο, ώστε οι δηµότες να εναποθέτουν ανακυκλώσιµα 
υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί,µέταλλα, πλαστικά, υφάσµατα, βρώσιµα έλαια ή 
χρησιµοποιηµένααντικείµενα και εξοπλισµό (ρουχισµό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό) 
προκειµένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιµοποίηση. 
Κάθε ∆ήµος υποχρεούται να λειτουργεί τουλάχιστον ένα Πράσινο Σηµείο, σε συµφωνία µε τον εγκεκριµένο, 
µε βάση τον νέο ΕΣ∆Α(ΠΥΣ 49/2015), ΠΕ.Σ.∆.Α. 
Αναλυτικότερα, δύνανται να χρηµατοδοτηθούν οι βασικές υποδοµές για την κατασκευή ενός οργανωµένου 
ΠΣ οι οποίες περιλαµβάνουν τα εξής [ΚΥΑ18485/2017 (ΦΕΚ 1412Β/26-4-2017)]: 
• Περίφραξη 
• Πύλη εισόδου 
• Ασφαλτοστρωµένη πλατεία 
• Αποθηκευτικός εξοπλισµός 
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• Στεγασµένοι χώροι 
• Λοιπός εξοπλισµός (εξοπλισµός ζύγισης, συµπιεστές, δεµατοποιητές, κλαδοτεµαχιστές) 
• Λοιποί χώροι (γραφείο, αποθήκες εργαλείων, χώρος αποδυτηρίων). 
Επιπλέον, στις προτάσεις που θα υποβληθούν εφόσον κρίνεται απαραίτητο, µπορούν να περιλαµβάνονται 
η αγορά γης, έργα αρχαιολογίας, έργα αποκατάστασης ΟΚΩ κλπ. 
Τα Πράσινα Σηµεία θα πρέπει να αφορούν τα ρεύµατα αποβλήτων που δεν καλύπτονται από τα 
υφιστάµεναοργανωµένασυστήµατα ή/και δεν καλύπτονται επαρκώς από την ελεύθερη αγορά. 
Συγκεκριµένα, είναι µη επιλέξιµος ο εξοπλισµός που εµπίπτει στις υποχρεώσεις των ΣΕ∆ βάσει 
ν.2939/2001 όπως ισχύει µετά το ν.4496/2017.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. 
Η συγχρηµατοδοτούµενη (όπου συγχρηµατοδοτούµενηδηµόσια δαπάνη είναι η επιλέξιµηδηµόσια δαπάνη 
από το ΕΠ για τον υπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής ) δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη 
πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 10.000.000,00 € .. 
Ηδη ο ∆ήµος: 
1. Με την υπ’αρ. 167/2016 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ενέκρινε το Τοπικό Σχεδίο ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης.  
2. Με την υπ’αρ. 272/2017απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου χωροθέτησε το αγροτεµάχιο όπου θα 
εγκατασταθεί βασικό Πράσινο Σηµεί στον δήµο 
3. Με την υπάρ.πρωτ15.679/ 18/07/2018 σύµβαση µε τίτλο «Παροχή συµβούλου για την υποστήριξη 
του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης µε στόχο τη χρηµατοδότηση δράσεων για τηνΟλοκληρωµένη 
∆ιαχείριση Στερεών Αστικών Αποβλήτων έτους2018»προχωράει για την υποστήριξη των δράσεων της 
πρόσκλησης. 

 
Καλείται το ∆.Σ. 

1. Να αποφασίσει για την έγκριση υποβολής Πρότασης Έργου στην πρόσκληση µε κωδικό 
Πρόσκλησης 053.6i - α/α ΟΠΣ 2110και τίτλο « ∆ηµιουργία Πράσινων Σηµείων και ∆ικτύωσή τους» της 
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
προκειµένου να ενταχθεί και να χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14 «∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», 
που συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής. 
2. 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 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) Εγκρίνει την υποβολή Πρότασης Έργου στην πρόσκληση µε κωδικό Πρόσκλησης 053.6i - α/α ΟΠΣ 
2110και τίτλο « ∆ηµιουργία Πράσινων Σηµείων και ∆ικτύωσή τους» της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 
Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» προκειµένου να ενταχθεί και να 
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χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14 «∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», που 
συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής. 
2) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες ολοκλήρωσης όλων των 
απαιτούµενων διαδικασιών για την υποβολή της Πρότασης. 

   3) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 242/ 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 
 

 
 
 
 
 
 


