
 

                  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  31 - 10 - 2016 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :342/2016 
 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή και έγκριση υλοποίησης της εγκεκριµένης πράξης µε τίτλο: «IMPACT on 

ESL» - (Πρόληψη της Πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

προγράµµατος εδαφικής συνεργασίας URBACT III - 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

για τη σύσταση δικτύων υλοποίησης δράσεων -.  

 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 31η του µήνα Οκτωβρίου έτους 2016, 

ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 

Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 14245/27-10-2016 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 τρεις (23) και απόντες δέκα (10) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  

νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Βαλάνος Νικόλαος 1 Εµεινίδης Αναστάσιος 
2 Αβραµίδης Κυριάκος 2 Καρράς Ευστράτιος 
3 Αποστολίδου Μαρία 3 Κεσόγλου Παύλος 
4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 4 Λαϊνάκου Αφροδίτη 
5 Κωνσταντίνου Κυριάκος 5 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
6 Γρούγιος Ηλίας 6 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
7 Σιδηρόπουλος Σάββας 7 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 
8 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  8 Κυριλλίδης Γεώργιος 
9 Μανωλόπουλος Βασίλης 9 Αβραµίδης Μωϋσής 

10 Κατζικάς Γεώργιος 10 Σουσλόγλου Νικόλαος 
11 Μεζίκης Βασίλειος 11  
12 Κουσενίδης Αλέξανδρος 12  
13 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 13  
14 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 14  
15 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 15  
16 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 16  
17 Καζαντζίδης Γεώργιος 17  
18 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 18  
19 Λαδάς Παράσχος 19  
20 Γκαλέτσης Αθανάσιος 20  
21 Ράπτου Ολγα 21  
22 Νοτάκης Ιωάννης 22  
23 Σµήλιος Ηλίας 23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  

 
 



30  30  
31  31  
32  32  
33  33  

 
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 η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  

 

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία και  η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. 

Κόπτη Ελένη, αλλά δεν παρέστη καµία. 

 

Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Γενικός Γραµµατέας κ. 

Παπαγεωργίου Αθανάσιος έθεσε υπόψη των µελών ότι : 

 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

- Την υπ΄ αριθ. 202/13.06.2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τίτλο: Έγκριση συµµετοχής 

του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα URBACT III - 2η πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων για τη σύσταση δικτύων υλοποίησης δράσεων-, στην πρόταση µε τίτλο: 

«Πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου». 

- Το από τις 13.10.2016 έγγραφο της γραµµατείας Urbact που επίσηµα επιβεβαιώνει την έγκριση 

της 1ης Φάσης της πράξης µε τίτλο:  IMPACT on ESL. 

- Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 743/11.07.2016 έγγραφο της επιτροπής του αρθρ. 4 παρ.2 του Ν. 3345/2005 

του Υπουργείου Εσωτερικών, µε θέµα: συµµετοχή του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης στο 

ευρωπαϊκό πρόγραµµα  URBACT III (Πρόληψη της Πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου). 

 

Την υλοποίηση της πράξης θα επιµεληθεί ένα δίκτυο που αποτελείται από 9 πόλεις. Η Γάνδη - Βέλγιο 

είναι ο επικεφαλής εταίρος (Lead Partner – LP) της πράξης και οι υπόλοιπες είναι: Ταλίν - Εσθονία, Σόφια 

- Βουλγαρία, Αµπελόκηποι – Μενεµένη – Ελλάδα, Αβέιρο - Πορτογαλία, Βερολίνο – Γερµανία, Ναντ – 

Γαλλία, Γκέτεµποργκ - Σουηδία, Βαρκελώνη – Ισπανία.    

Η 1η Φάση είναι διάρκειας έξι µηνών. Στόχος των ενεργειών της φάσης αυτής είναι η δικτύωση των 

πόλεων, η ενεργοποίηση των τοπικών οµάδων ενδιαφεροµένων για το θέµα της πρόωρης σχολικής 

εγκατάλειψης και η σύνταξη ενός ολοκληρωµένου σχεδίου δράσης για την αντιµετώπιση του 

προβλήµατος. Ο συνολικός προϋπολογισµός της πράξης για την 1η φάση είναι 148.390,00€ .  

Προτείνονται προς έγκριση: 

1. Να αποδεχθεί και να εγκρίνει ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης την υλοποίηση της εγκεκριµένης 

πράξης µε τίτλο: «IMPACT on ESL» - (Πρόληψη της Πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου) στο πλαίσιο 

του ευρωπαϊκού προγράµµατος εδαφικής συνεργασίας URBACT III - 2η πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων για τη σύσταση δικτύων υλοποίησης δράσεων -. 

  



2. Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος να υπογράψει κάθε απαραίτητο για την υλοποίηση της πράξης έγγραφο 

(συµπεριλαµβανοµένης της σχετικής σύµβασης υλοποίησης) και να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες 

ενέργειες µε στόχο τη διευκόλυνση της λειτουργίας – υλοποίησης της εγκεκριµένης πράξης σύµφωνα µε 

τις απαιτήσεις της διαχειριστικής αρχής του έργου (URBACT).  

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ., 

την εισήγηση του προέδρου,  

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 

µε ψήφους 21 Υπέρ (Βαλάνος Νικόλαος, Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Κωνσταντίνου 

Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Γυνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 

Σιδηρόπουλος Σάββας, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Μανωλόπουλος Βασίλης, Κατζικάς Γεώργιος, Μεζίκης 

Βασίλης, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Καϊκατζάνη - 

Χαραλαµπίδου Μαρία,  Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή, Λαδάς Παράσχος, Γκαλέτσης Αθανάσιος, 

Ράπτου Όλγα) 2 κατά (Νοτάκης Ιωάννης, Σµήλιος Ηλίας)  

 

Α) Αποδέχεται και  εγκρίνει ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης να υλοποιήσει την εγκεκριµένη πράξη µε 

τίτλο: «IMPACT on ESL» - (Πρόληψη της Πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου) στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού προγράµµατος εδαφικής συνεργασίας URBACT III - 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για 

τη σύσταση δικτύων υλοποίησης δράσεων -. 

  

Β) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο να υπογράψει κάθε απαραίτητο για την υλοποίηση της πράξης έγγραφο 

(συµπεριλαµβανοµένης της σχετικής σύµβασης υλοποίησης) και να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες 

ενέργειες µε στόχο τη διευκόλυνση της λειτουργίας – υλοποίησης της εγκεκριµένης πράξης σύµφωνα µε 

τις απαιτήσεις της διαχειριστικής αρχής του έργου (URBACT).  

 

  Γ)Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 342/2016 

 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα Μέλη 

 

Βαλάνος Νικόλαος                                                              Αµπελόκηποι  01 - 11 - 2016 

  

Η Ειδική Γραµµατέας                                                                   Ο Πρόεδρος 

        

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Βαλάνος Νικόλαος 


