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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  28-01-2019 

          συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 29/2019       
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση συµµετοχής στην υπ’αρ πρωτ 6746/03.12.2018 πρόσκληση ( κωδικός 
πρόσκλησης 149.4e ΜΕ ΤΙΤΛΟ “Παρεµβάσεις για «καθαρές» αστικές µεταφορές και προώθησή 
τους στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 28η του µήνα Ιανουαρίου έτους 2019, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 1595/24-01-2019 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) 
µελών ήταν παρόντες είκοσι δύο (22) και απόντες έντεκα (11) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Εµεινίδης Αναστάσιος 
3 Καρράς Ευστράτιος 3 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
4 Μεζίκης Βασίλειος 4 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 5 Αβραµίδης Μωυσής 
6 Κεσόγλου Παύλος 6 Μαυρίδου Αναστασία 
7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7 Γυµνόπουλος Κοσµάς 
8 Κουσενίδης Αλέξανδρος 8 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 
9 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 9 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 
10 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 10 Καζαντζίδης Γεώργιος 
11 Σιδηρόπουλος Σάββας 11 Λαδάς Παράσχος 
12 Γρούγιος Ηλίας 12  
13 Μανωλόπουλος Βασίλης 13  
14 Κατζικάς Γεώργιος 14  
15 Σουσλόγλου Νικόλαος 15  
16 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος 17  
18 Αθανασιάδης Ιωάννης 18  
19 Γκαλέτσης Αθανάσιος 19  
20 Νοτάκης Ιωάννης 20  
21 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 21  
22 Σµήλιος Ηλίας 22  
23  23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
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31  31  
32  32  
33  33  
    

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη η οποία ήταν παρούσα και η κα. 
Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα, η οποία ήταν απούσα.  
 
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».  
 
Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 
εκτάκτου θέµατος µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη συζήτησή τους 
ως έκτακτο . 
 
Ο πρόεδρος πρόταξε την συζήτηση του 3ου τακτικού θέµατος έναντι του 1ου και του 4ου έναντι του 2ου 
τακτικού θέµατος. 
 
-Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σµήλιος Ηλίας αποχώρησε µετά την συζήτηση του 13ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Γενικός Γραµµατέας κ. Παπαγεωργίου 
Αθανάσιος έθεσε υπόψη των µελών ότι: 

Με την ανοικτή πρόσκληση η ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ), , κάλεσε φορείς µέσα στους οποίους εντάσσονται και ο ∆ήµος. για την 
υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειµένου να ενταχθούν στο Ε.Π. ««Κεντρική Μακεδονία»», 
στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ04 «Υποστήριξη της µετάβασης προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τοµείς» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Παρεµβάσεις για «καθαρές» αστικές 
µεταφορές και προώθησή τους στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης»  
Η δράση περιλαµβάνει παρεµβάσεις που εντάσσονται στην εγκεκριµένη «Στρατηγική Βιώσιµης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης». 
Οι παρεµβάσεις εστιάζουν στην προµήθεια οχηµάτων που χρησιµοποιούν εναλλακτικά καύσιµα 
(ηλεκτρική ενέργεια, υβριδικά οχήµατα κ.ά.) ή διαθέτουν κινητήρες νέας γενιάς µε αντιρρυπαντική 
τεχνολογία µε στόχο την µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Η κατανοµή του προϋπολογισµού στους 
∆ήµους του Πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης, µε βάση το από 22-11-2018 µήνυµα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της Ειδικής Οµάδας Σχεδιασµού και Αξιολόγησης «Ολοκληρωµένες Χωρικές 
Επενδύσεις Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης» της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, 
που προτείνει την 
κατανοµή προϋπολογισµού για την ∆ράση 4ε.4 «Παρεµβάσεις για «καθαρές» αστικές µεταφορές και 
προώθησή τους στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», είναι ως εξής: 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ: 325,000 €. 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 550,000 €. 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ: 325,000 €. 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ: 325,000 €. 
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∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ: 325,000 €. 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ: 325,000 €. 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΙΑΣ: 200,000 €. 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ: 150,000 €. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ: 550,000 €. 
Σύµφωνα µε την πρόσκληση οι στόχοι είναι 

• ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Υποστήριξη της µετάβασης σε µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του 
άνθρακα σε όλους τους τοµείς τοµείς ΚΩ∆. 04 

• ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Προώθηση στρατηγικών χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα 
για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης της 
αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των µέτρων προσαρµογής σχετικά µε τον περιορισµό 
των επιπτώσεων ΚΩ∆. 04e 

• ΕI∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: - Προώθηση της Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας ΚΩ∆. 04e1 
Η συγχρηµατοδοτούµενη (όπου συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη είναι η επιλέξιµη δηµόσια 
δαπάνη από το ΕΠ για τονυπολογισµό της κοινοτικής συνδροµής ) δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την 
ένταξη πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 3.075.000,00 €. 
Προκειµένου να ενταχθεί ένας φορέας στο Πρόγραµµα πρέπει να υπάρξει  Απόφαση Αρµόδιου 
Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή πρότασης 
 
Μετά τα παραπάνω, 

ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε : 
� Την έγκριση υποβολής πρότασης συµµετοχής στην υπ’αρ πρωτ 6746/03.12.2018 πρόσκληση 

( κωδικός πρόσκλησης 149.4e ΜΕ ΤΙΤΛΟ “Παρεµβάσεις για «καθαρές» αστικές µεταφορές και προώθησή 
τους στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης” µε πραξη µε τίτλο « Προµήθεια λεωφορείου µεταφοράς 
προσωπικού κα ηλεκτροκίνητων οχηµάτων» 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο 
αποµαγνητοφωνηµένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις, 
                                               

                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
                 Υπέρ 18 Λευκά 3 

 Α) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης συµµετοχής στην υπ’αρ πρωτ 6746/03.12.2018 πρόσκληση ( κωδικός 
πρόσκλησης 149.4e ΜΕ ΤΙΤΛΟ “Παρεµβάσεις για «καθαρές» αστικές µεταφορές και προώθησή τους στην 
περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης” µε πράξη µε τίτλο « Προµήθεια λεωφορείου µεταφοράς προσωπικού κα ηλεκτροκίνητων 
οχηµάτων» 

 
 Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

  
Οι ∆.Σ κ.κ. Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα και  Σµήλιος Ηλίας ψήφησαν Λευκό. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 29/2019. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

 
Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη 
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Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 

Αµπελόκηποι  29 - 01 - 2019 
 
 
   Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                                       Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                                 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 


