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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 2 -11-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 342/2015 
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

       ΘΕΜΑ: Συµµετοχή του ∆ήµου στο έργο «EPIKOYRO» στο πλαίσιο της VP/2015/011 πρόσκλησης 
εκδήλωσης υποβολής προτάσεων του Άξονα PROGRESS του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την 
Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτοµία 2014-2020 (EaSI). 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 2αν του µήνα Νοεµβρίου του 
έτους 2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00 µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 14808/29 -10 -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, Βαλάνος Νικόλαος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καρράς 
Ευστράτιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κατζικάς 
Γεώργιος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης 
Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, 
Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Σµήλιος 
Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Αποστολίδου Μαρία, Εµεινίδης Αναστάσιος, 
Κεσόγλου Παύλος, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Αβραµίδης Μωϋσής, Τσοµπανοπούλου Μελίσσα.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. 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, η κα Κόπτη 
Ελένη απουσίασε, παρέστη η κα Παλληκαρίδου Αναστασία.  
 
Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, και αφού ακολούθησε ολιγόλεπτη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου, οι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κκ Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – 
Χαραλαµπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς 
Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Σµήλιος Ηλίας, αποχώρησαν στην συνέχεια σε ένδειξη διαµαρτυρίας για την 
κατά την άποψη τους άστοχη ενέργεια της ∆ιοίκησης, να παρουσιάσει στα πλαίσια της παρέλασης της 
28ης Οκτωβρίου, τα νεοαποκτηθέντα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου, χαρακτηρίζοντας την 
ενέργεια αυτή ως µη συµβατή µε το πνεύµα του εορτασµού της συγκεκριµένης εκδήλωσης.  
 
Ο πρόεδρος, αφού διαβεβαίωσε το Συµβούλιο ότι δεν υπάρχει κώλυµα για την συνέχιση της 
συνεδρίασης µετά την αποχώρηση των ανωτέρω µελών, διότι σύµφωνα µε το άρθρο 96 παρ. 6 
του Ν.3463/06, τα µέλη τα οποία ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ακόµη και αν 
αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο µεταγενέστερα, θεωρούνται παρόντα µέχρι το τέλος της  
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        συνεδρίασης, εισηγήθηκε το 4ο έκτ. Θέµα, το οποίο οµόφωνα αποφασίσθηκε να συζητηθεί ως Θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης  και ο  Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κος  Παπαγεωργίου Αθανάσιος έθεσε υπ΄ 
όψιν των µελών ότι το θέµα εισάγεται ως έκτακτο δεδοµένου ότι η ολοκλήρωση της υπό διαµόρφωση 
πρότασης έγινε στις 2 / 11 / 2015 και η ηµεροµηνία λήξης της υποβολής προτάσεων για τη συγκεκριµένη 
πρόσκληση (VP/2015/011) είναι η 16η Νοεµβρίου 2015. Το επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει 
προγραµµατιστεί για την 16η Νοεµβρίου 2015, οπότε και θα είναι αδύνατη η συµµετοχή του δήµου στην 
παρούσα χρηµατοδοτική πρόταση. Ως εκ τούτου προτείνεται η συζήτηση και η ψήφιση του θέµατος ως 
εκτάκτου στη συνεδρίαση της 2ας Νοεµβρίου 2015.  

 

Η Γενική ∆ιεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηµοσίευσε στο πλαίσιο του Άξονα 
PROGRESS του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτοµία 2014-
2020 (EaSI) την µε αριθµό VP/2015/011 πρόσκληση εκδήλωση υποβολής προτάσεων για την 
επιχορήγηση καινοτόµων παρεµβάσεων οι οποίες θα υποστηρίξουν διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στη 
δοµή, στη λειτουργία και στην παροχή ολοκληρωµένων κοινωνικών υπηρεσιών µε στόχο την ένταξη 
χρηστών των υπηρεσιών στην αγορά εργασίας. 

Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης πρόσκλησης, πρόκειται να υποβληθεί πρόταση µε τίτλο «EPIKOYRO» 
(επικουρώ) που αφορά την εφαρµογή καινοτόµων µεθόδων κοινωνικής έρευνας µε στόχο να 
διερευνηθούν σε πειραµατικό επίπεδο µεθοδολογικά µοντέλα για την καλύτερη δυνατή παροχή 
ολοκληρωµένων υποστηρικτικών υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα σε ανέργους. Τα πειραµατικά 
µοντέλα θα έχουν ειδική διάσταση, ουσιαστικά θα αφορούν ωφελούµενους των συµµετεχόντων ΟΤΑ που 
λαµβάνουν τέτοιου είδους υπηρεσίες σε σχέση µε ανέργους της ίδιας περιοχής που δεν λαµβάνουν. Οι 
συγκεκριµένες οµάδες ωφελουµένων θα ονοµάζονται οµάδες ελέγχου και στόχος αποτελεί µέσα από 
onestopshop πολιτικές και µε συγκριτική αξιολόγηση να διαπιστωθεί ο κοινωνικός αντίκτυπος. 

Η onestop προσέγγιση βασίζεται στην ύπαρξη δοµών για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και 
υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ατοµικό επίπεδο, ενώ παράλληλα προτείνει τη δικτύωση µε 
υφιστάµενες κοινωνικές δοµές των ΟΤΑ των περιοχών πιλοτικής παρέµβασης όπως είναι τα δηµοτικά 
ιατρεία, τα κοινωνικά παντοπωλεία, οι δοµές παιδικής και βρεφικής φροντίδας, τα Κ∆ΑΠ, οι δοµές 
Βοήθεια στο Σπίτι, κλπ. Στόχος της πρότασης αποτελεί η δικτύωση όλων των δηµοτικών δοµών των 
συµµετεχόντων ΟΤΑ και η εξέταση του τρόπου λειτουργικής διασύνδεσης, διοικητικής εποπτείας, 
µέτρησης του κοινωνικού αντίκτυπου, καθώς επίσης και εµπλουτισµού τους µε ανθρώπινου δυναµικό και 
εξοπλισµό στο πλαίσιο µίας ολιστικής προσέγγισης. 

Οι οµάδες ελέγχου θα απαρτίζονται από ωφελούµενους των κοινωνικών υπηρεσιών των συµµετεχόντων 
δήµων και θα είναι δύο για κάθε δήµο: 

Οµάδα Θεραπείας: η οµάδα θεραπείας θα επιλεγεί τυχαία και θα έχει παροχή ολοκληρωµένων και 
υψηλής ποιότητας εξατοµικευµένων κοινωνικών υπηρεσιών. 

Οµάδα σύγκρισης: η οµάδα σύγκρισης θα έχει παρόµοια χαρακτηριστικά µε αυτά της οµάδας θεραπείας, 
αλλά δεν κάνει χρήση των εξατοµικευµένων κοινωνικών υπηρεσιών. 

Ωφελούµενοι του έργου θα είναι υφιστάµενοι άνεργοι, ωφελούµενοι των κοινωνικών υπηρεσιών των 
επιλέξιµων δήµων από τους οποίους θα επιλεγούν τυχαίες οµάδες µελέτης για την καταγραφή και 
αποτύπωση αποτελεσµάτων που θα οδηγήσουν σε πρόταση για εθνική πολιτική στον τοµέα των 
κοινωνικών υπηρεσιών.  

Σηµειώνεται, ότι το έργο εντάσσει τις προτάσεις της µελέτης του ΟΟΣΑ σχετικά µε τις κοινωνικές 
υπηρεσίες, δεδοµένου ότι προβλέπει στο πλαίσιο της ολιστικής και ολοκληρωµένης onestop παροχής 
υπηρεσιών προς τους χρήστες, την παροχή: 

1. υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης,  
2. φροντίδας των παιδιών προκειµένου να διευκολυνθεί ο άνεργος να βρει εργασία, 
3. ικανοποίησης αιτηµάτων στέγασης σε συνεργασία µε τους αρµόδιους κυβερνητικούς φορείς και 
σύµφωνα πάντα µε τις εθνικές πολιτικές ή τα αποτελέσµατα χορηγιών από ιδρύµατα στο πλαίσιο των 
εκτεταµένων δράσεων δικτύωσης, 
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4. φροντίδας ηλικιωµένων και ατόµων µε αναπηρία που απαιτούν ειδική φροντίδα 

 

Στο εταιρικό Σχήµα του έργου συµµετέχουν οι παρακάτω φορείς: 

1. Ε.Ε.Τ.Α.Α. – Συντονιστής εταίρος  
2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
3. Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος 
4. ΜΚΟ PRAKSIS 
5. ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση ∆υτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «ΝΕΦΕΛΗ» 
6. ∆ήµος ∆έλτα 
7. ∆ήµος Λαγκαδά 
8. ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης 
9. ∆ήµος Ναυπάκτου 
10. ∆ήµος Αιγιαλείας 
11. ΕΨΙΛΟΝ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου αναµένεται να ανέλθει στο 1.800.000 ευρώ. Η ίδια συµµετοχή 
του δήµου (20%) στο έργο θα καλυφθεί µέσα από παραχώρηση χώρων και προσωπικού για την 
υλοποίηση του και όχι από χρηµατική καταβολή ποσού. 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

Α. Ότι έχει δηµοσιοποιηθεί ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων (η µε αριθµό VP/2015/011) από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Άξονα PROGRESS του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την 
Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτοµία 2014-2020 (EaSI).  

Β. Την ανάγκη αξιοποίησης πρόσθετων πόρων από τον ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης δια µέσου της 
συµµετοχής του σε Ευρωπαϊκά προγράµµατα, δράσεις και πρωτοβουλίες.  

Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα: 

1. Να ανταποκριθεί ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης θετικά στη συγκεκριµένη πρόσκληση και να 
λάβει µέρος ως εταίρος στην πρόταση που θα υποβληθεί στο πρόγραµµα που δηµοσιοποιήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Άξονα PROGRESS του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την 
Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτοµία 2014-2020 (EaSI) µε τη µε αριθµό VP/2015/011 πρόσκληση, 
µε συντονιστή εταίρο την Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης).  

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, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ΄αριθµ. 140/2014 απόφαση Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,  την κατατεθείσα πρόταση του ιδιοκτήτη του οικοπέδου                                                        
 
                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                Κατά πλειοψηφία 
      Ο κος Νοτάκης Ιωάννης ψηφίζει κατά σύµφωνα µε πάγια θέση της παράταξης του, 
αµφισβητώντας την αποδοτικότητα και χρησιµότητα των προγραµµάτων αυτών για τους πολίτες. 

 
Α). Εγκρίνει: 
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1. Να ανταποκριθεί ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης θετικά στη συγκεκριµένη πρόσκληση και να 
λάβει µέρος ως εταίρος στην πρόταση που θα υποβληθεί στο πρόγραµµα που δηµοσιοποιήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Άξονα PROGRESS του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την 
Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτοµία 2014-2020 (EaSI) µε τη µε αριθµό VP/2015/011 πρόσκληση, 
µε συντονιστή εταίρο την Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης).  

2. Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου: 

Β). 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.  
Γ). Να υπογράψει ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούµενο 
έγγραφο.  
∆).  Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

                       
                            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 342/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 
                         
Βαλάνος Νικόλαος                             Αµπελόκηποι 3 - 11 - 2015 
                                                          
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                              Ο Πρόεδρος   
    
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Βαλάνος Νικόλαος 


