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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
                         Αµπελόκηποι 

                                  

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου Κλ.                                                         Από το πρακτικό της 27-07-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 244/2015 
  

ΘΕΜΑ: Έγκριση Υποβολής Πρότασης µε τίτλο προτεινόµενης πράξης: «∆ίκτυο πόλεων και 
φορέων µε στόχο την υιοθέτηση της χρήσης ανοικτών δεδοµένων ως µέσου ενίσχυσης της 
ένταξης των κοινοτήτων ΡΟΜΑ» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Ευρώπη για 
τους Πολίτες, 2014-2020». 
 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 27ην του µήνα Ιουλίου του έτους 2015 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 10355/23-7-2015 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, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Εµεινίδης Αναστάσιος,  
Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κατζικάς Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος Κυριλλίδης Γεώργιος, 
Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, 
Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Γρούγιος Ηλίας, Αποστολίδου Μαρία 
Γυµνόπουλος Κοσµάς, , Καρράς Ευστράτιος, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, 
Ράπτου Ολγα, Αβραµίδης Μωϋσής,   
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο αντιπρόεδρος 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 αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και 
Μενεµένης κα Κόπτη Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία. 
 
Ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο  θέµα  της ηµερήσιας διάταξης  και  Γενικός Γραµµατέας του 
∆ήµου κος Παπαγεωργίου Αθανάσιος έθεσε υπ΄ όψιν των µελών ότι: 
 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι: 
Έχει δηµοσιοποιηθεί ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση ∆ικτύων 
Πόλεων για το σχεδιασµό δράσεων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Ευρώπη 
για τους Πολίτες, 2014-2020»: Επιδότηση Αδελφοποιήσεων και ∆ικτύων Πόλεων, που 
χρηµατοδοτείται από τη γραµµή 16 02 01 του προϋπολογισµού της Ε.Ε. 
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Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα: 

1. Να ανταποκριθεί ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης θετικά στη συγκεκριµένη 
πρόσκληση και να λάβει µέρος υποβάλλοντας πρόταση, ως συντονιστής-εταίρος, για τη 
δηµιουργία ενός δικτύου πόλεων µε την συµµετοχή 4 - 10 πόλεων, στην προτεινόµενη πράξη 
µε τίτλο «∆ίκτυο πόλεων και φορέων µε στόχο την υιοθέτηση της χρήσης ανοικτών 
δεδοµένων ως µέσου ενίσχυσης της ένταξης των κοινοτήτων ΡΟΜΑ». Η πρόταση στοχεύει 
στη δηµιουργία ενός ∆ικτύου Ευρωπαϊκών Πόλεων που αντιµετωπίζουν το ζήτηµα της 
κοινωνικής ένταξης των ΡΟΜΑ και θεωρούν τη συµβολή, υιοθέτηση και αξιοποίηση της 
διαδικασίας OPEN DATA ως µέσου κοινωνικής ένταξης, είναι µέγιστης διάρκειας 24 µηνών 
και µέγιστου προϋπολογισµού 150.000 ευρώ.      
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 
Πρόσκλησης.   
Β. Να υπογράψει ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούµενο 
έγγραφο.  

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από διαλογική συζήτηση λαµβάνοντας υπόψη και αποδεχόµενο 
πλήρως την ανωτέρω εισήγηση  
 
                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία  

 Μειοψηφούντων των κ. Καζαντζίδη Γεώργιου και του κ. Πεχλιβανίδη Νικολάου οι οποίοι 
ψηφίζουν  Κατά διότι θεωρούν το συγκεκριµένο πρόγραµµα δεν προσφέρει τίποτα το 
ιδιαίτερο και ότι θα πρέπει να ασχοληθούµε µε άλλα προγράµµατα που θα βοηθήσουνε 
πραγµατικά.  
Λευκό ψηφίζει ο κ. Νοτάκης Ιωάννης και η κ. Τσοµπανοπούλου Μελίσσα διότι η πρόταση 
είναι πολύ θολή και δεν υπάρχει τίποτα το πρακτικό.  
Κατά ψηφίζει και ο κ. Σµήλιος Ηλίας.  
Παρών δηλώνει ο κ. Μεζίκης Βασίλειος διότι το περιεχόµενο είναι ασαφές.  

     
Α) 1. Ανταποκρίνεται ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης θετικά στη συγκεκριµένη 
πρόσκληση και λαµβάνει  µέρος υποβάλλοντας πρόταση, ως συντονιστής-εταίρος, για τη 
δηµιουργία ενός δικτύου πόλεων µε την συµµετοχή 4 - 10 πόλεων, στην προτεινόµενη πράξη 
µε τίτλο «∆ίκτυο πόλεων και φορέων µε στόχο την υιοθέτηση της χρήσης ανοικτών 
δεδοµένων ως µέσου ενίσχυσης της ένταξης των κοινοτήτων ΡΟΜΑ». Η πρόταση στοχεύει 
στη δηµιουργία ενός ∆ικτύου Ευρωπαϊκών Πόλεων που αντιµετωπίζουν το ζήτηµα της 
κοινωνικής ένταξης των ΡΟΜΑ και θεωρούν τη συµβολή, υιοθέτηση και αξιοποίηση της 
διαδικασίας OPEN DATA ως µέσου κοινωνικής ένταξης, είναι µέγιστης διάρκειας 24 µηνών 
και µέγιστου προϋπολογισµού 150.000 ευρώ.      
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 
Πρόσκλησης.   
Β. Να υπογράψει ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούµενο 
έγγραφο.  
 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

                       
                        

        Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 244/2015 
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Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
    Ο Αντιπρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
 
Κυριλλίδης Γεώργιος                          Αµπελόκηποι 28 - 07 - 2015 
 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Αντιπρόεδρος   
    
 
 
 
 
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                          Κυριλλίδης Γεώργιος                           


