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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 16 -11-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 348/2015 

       ΘΕΜΑ: Συµµετοχή του ∆ήµου ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ στον υπό σύσταση  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΟΜΙΛΟ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την επωνυµία «Holistic Efficient Local Initiative 
for Cooperation and Synergy» και διακριτικό τίτλο ΕΛΙΚΑΣ - H.E.L.I.C.A.S. και ορισµός 
εκπροσώπων. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 16ην 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 15474/11 -11 -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, 
Αποστολίδου Μαρία, Εµεινίδης Αναστάσιος, Κεσόγλου Παύλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γρούγιος 
Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καρράς Ευστράτιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κατζικάς Γεώργιος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου 
Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης 
Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, 
Τσοµπανοπούλου Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Γυµνόπουλος Κοσµάς.  
 
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 και η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, οι οποίες και παρέστησαν. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης  και ο  Γενικός Γραµµατέας του 
∆ήµου κος  Παπαγεωργίου Αθανάσιος έθεσε υπ΄όψιν των µελών ότι ο ΕΟΕΣ είναι η νέα µορφή 
οργάνωσης δικτύων ∆ήµων και Περιφερειών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την διαχείριση έργων 
εδαφικής συνεργασίας (∆ιασυνοριακά, ∆ιαπεριφερειακά, ∆ιακρατικά κλπ) , υποστηρίζονται από 
την Επιτροπή Περιφερειών και είναι συνοµιλητές της. Με τον ΕΚ 1299/2013 ορίζονται 
διαχειριστικές αρχές υλοποίησης έργων Εδαφικής Συνεργασίας (Α.Π. 143/01-10-2014 έγγραφο 
Υπ. Εσωτερικών). Θα παίξουν ιδιαίτερο ρόλο στην διαχείριση διακρατικών  έργων.  
Το νοµικό καθεστώς που διέπει τους ΕΟΕΣ είναι ο Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 1082/2006 του Ε.Κ και 
του Συµβουλίου της 5/7/2006, ο Ν.3613 ΦΕΚ 263/23-11-2007(αρ. 22), το άρθρο  221 του Ν. 
3463/06 (Κώδικας) όπως ισχύει σήµερα και ο Νέος Κανονισµός (ΕΚ) αρ.  1302/2013 του Ε.Κ. της 
17/12/2013 και για θέµατα ∆ιαχείρισης/∆ιαχειριστικής Αρχής προγραµµάτων Εδαφικής 
Συνεργασίας ο Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 1299/2013 του ΕΚ/17-12-2013. 
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Σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό καθεστώς, ο ΕΟΕΣ στην Ελλάδα, έχει νοµική µορφή Αστικής 
Εταιρείας και το καταστατικό δηµοσιεύεται σε Πρωτοδικείο και στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων 
Για την συµµετοχή ενός νέου Μέλους απαιτείται, απόφαση του Ανωτάτου Οργάνου ∆ιοίκησης 
(∆ηµοτικό Συµβούλιο), υποβολή της απόφασης του Οργάνου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆/νση 
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων, προκειµένου να συγκληθεί η αρµόδια επιτροπή για γνωµοδότηση 
έγκρισης συµµετοχής και Απόφαση Έγκρισης του Υπουργού. 
 
 Αναλυτικότερα: 
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Κανονισµού 1082/2006, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του 
Κανονισµού 1302/2013,  Ευρωπαϊκός όµιλος εδαφικής συνεργασίας, «ΕΟΕΣ», δύναται να ιδρυθεί 
στο κοινοτικό έδαφος. Ο ΕΟΕΣ αποσκοπεί στη διευκόλυνση και στην προαγωγή της 
διασυνοριακής, διακρατικής ή/και διαπεριφερειακής συνεργασίας, εφεξής καλούµενης «εδαφικής 
συνεργασίας», µεταξύ των µελών του, µε αποκλειστικό στόχο την ενίσχυση της οικονοµικής και 
κοινωνικής συνοχής. 
Ο ΕΟΕΣ έχει νοµική προσωπικότητα και διαθέτει σε κάθε κράτος µέλος την ευρύτερη δυνατή 
ικανότητα δικαίου που αναγνωρίζεται στα νοµικά πρόσωπα από την εθνική νοµοθεσία του οικείου 
κράτους µέλους, µπορεί δε ιδίως να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία, να 
απασχολεί προσωπικό και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου. 
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Ν. 3613/07 µε την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 4 του 
άρθρου 221 του Ν.3463/06, δόθηκε η δυνατότητα συµµετοχής σε Ευρωπαϊκούς Οµίλους 
Εδαφικής Συνεργασίας σε Ο.Τ.Α. και εν γένει οργανισµούς δηµοσίου δικαίου (κατά την έννοια του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ). Μέλη του ΕΟΕΣ µπορούν 
να είναι επίσης ενώσεις φορέων, οι οποίοι ανήκουν σε µία ή περισσότερες από τις ανωτέρω 
κατηγορίες, καθώς και το Ελληνικό ∆ηµόσιο συµπεριλαµβανοµένων και των Περιφερειών. 
Σύµφωνα µε το εδάφιο β’ της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου η συµµετοχή των φορέων της 
παραγράφου αυτής σε Ε.Ο.Ε.Σ. εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από 
σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 219, στην οποία συµµετέχει και 
εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Η Επιτροπή αυτή ορίζεται ως 
αρµόδια αρχή, κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΚ) υπ’ αριθ. 
1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006. Ο Υπουργός 
Εσωτερικών είναι αρµόδιος για την εφαρµογή των άρθρων 13 και 14 του Κανονισµού 1082/2006, 
µετά από εισήγηση της ανωτέρω Επιτροπής. 
Επιπλέον το εδάφιο (γ) της ίδιας παραγράφου ορίζει ότι:  Ε.Ο.Ε.Σ. που έχει την καταστατική του 
έδρα στην Ελλάδα συστήνεται ως αστική εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία 
λειτουργεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τις προβλέψεις του Κανονισµού. 
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης από κοινού µε µια οµάδα φορέων (∆ήµοι, 
Επιµελητήρια, φορείς της κοινωνίας των πολιτών) ανέλαβαν την πρωτοβουλία διερεύνησης της 
δυνατότητας σύστασης ενός Ευρωπαϊκού Οµίλου Εδαφικής Συνεργασίας ως του πεδίου 
συνεργασίας των µερών που απαρτίζουν τον τετραπλό έλικα ήτοι: Η διοίκηση όπως εκφράζεται 
από τους Ο.Τ.Α. Η γνώση όπως εκφράζεται από τα Πανεπιστήµια και τα Τεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Η αγορά όπως εκφράζεται από τα Επιµελητήρια. Η Κοινωνία των 
Πολιτών.  
Η πρωτοβουλία κατέληξε στη διοργάνωση σχετικής ηµερίδας η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 29 
Ιουνίου 2015 µε τη συµµετοχή δεκάδων εκπροσώπων φορέων της Μακεδονίας και της Θράκης. Η 
ηµερίδα επιβεβαίωσε την ορθότητα της επιλογής συγκρότησης ΕΟΕΣ στο πλαίσιο του τετραπλού 
έλικα µε τη διατύπωση της σχετικής πρότασης.  
Τα βασικά χαρακτηριστικά της πρότασης είναι: 
Σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Οµίλου Εδαφικής Συνεργασίας µε χωρική εµβέλεια το σύνολο του 
Κοινοτικού Χώρου και χωρική προτεραιότητα τις χώρες της Βαλκανικής, απαρτιζόµενος από 
φορείς του τετραπλού έλικα και µε τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Holistic Efficient Local Initiative for Cooperation and Synergy και διακριτικό τίτλο 
ΕΛΙΚΑΣ - H.E.L.I.C.A.S.   
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ: Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρία. 
Ε∆ΡΑ: Θεσσαλονίκη µε συµπληρωµατική υποδοµή την Τ.Κ. Νέου Πετριτσίου ∆ήµου Σιντικής.  
∆ΙΑΡΚΕΙΑ: Αόριστη.  
ΣΚΟΠΟΙ: Βασικούς καταστατικούς σκοπούς αποτελούν οι 11 θεµατικοί στόχοι της Στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, οι οποίοι εξειδικεύονται ως ακολούθως: 
 η συνεργασία στον τοµέα της πρόληψης και της καταστολής φυσικών καταστροφών, 
 η συνεργασία στον τοµέα της προστασίας του διασυνοριακού φυσικού περιβάλλοντος, 
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 η συµβολή στην αειφορική διαχείριση των κοινών φυσικών πόρων και οικοσυστηµάτων, 
 η προαγωγή της χρήσης των ΤΠΕ στη διασυνοριακή περιοχή, η αναζήτηση τεχνολογικών 
καινοτοµιών, η υποστήριξη της έρευνας, κλπ,   
 ο σχεδιασµός τοπικών διασυνοριακών πολιτικών κινητικότητας του ανθρώπινου δυναµικού, 
 η ενίσχυση της οικονοµικής συνεργασίας µε την ενθάρρυνση και υποστήριξη συνεργειών 
µεταξύ επιχειρήσεων, φορέων στήριξης της επιχειρηµατικότητας,  κλπ. 
 η συγκρότηση διασυνοριακού τουριστικού προϊόντος στη βάση των φυσικών και 
ανθρωπογενών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, 
 ο σχεδιασµός και υλοποίηση πρωτοβουλιών, πολιτικών, δράσεων και εργαλείων 
υποστήριξης των νέων, γυναικών και ευπαθών κοινωνικών οµάδων  
 ο σχεδιασµός και υλοποίηση πρωτοβουλιών ενίσχυσης και προαγωγής της πρωτοβάθµιας 
φροντίδας υγείας ιδίως στις αποµακρυσµένες περιοχές   
 η ενθάρρυνση κοινών πρωτοβουλιών των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και η 
ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας µεταξύ οµοειδών φορέων, 
 η ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενίσχυσης της κινητικότητας στους τοµείς του πολιτισµού και του 
αθλητισµού, 
 η ανταλλαγή εµπειριών και τεχνογνωσίας στη διαχείριση κρίσιµων ζητηµάτων διατήρησης 
της κοινωνικής συνοχής, 
 ο σχεδιασµός και ανάπτυξη πολιτικών ενίσχυσης των δεξιοτήτων των υπηρεσιακών 
στελεχών τους,  
 η παρατήρηση και ο εντοπισµός καλών πρακτικών άλλων διασυνοριακών περιοχών και 
συνεργασιών στον κοινοτικό χώρο και η δηµιουργική προσαρµογή στα τοπικά δεδοµένα και 
 η ενεργός συµµετοχή στη διαµόρφωση των µακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ε.Ε.  
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Η Γ. Σ. του ΕΟΕΣ αποτελείται από το σύνολο των 
εκπροσώπων των µελών της, εκλέγονται δε για όλη τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία 
φέρουν την ανωτέρω ιδιότητα και µέχρι την ανάκλησή τους από το όργανο διορισµού τους, ως 
ακολούθως: 
Κάθε Τοπική ή Περιφερειακή Αρχή µε πληθυσµό: 
α. έως 10 χιλιάδες κατοίκους εκπροσωπείται στη Γ.Σ. από ένα εκπρόσωπο.  
β. έως 30 χιλιάδες κατοίκους εκπροσωπείται στη Γ.Σ. από δύο εκπροσώπους. 
γ. άνω των 30 χιλιάδων κατοίκων εκπροσωπείται στη Γ.Σ. από τρεις εκπροσώπους. 
δ. οι Ενώσεις αυτών εκπροσωπούνται από τρεις εκπροσώπους. 
Κάθε Επιµελητήριο εκπροσωπείται από δυο εκπροσώπους. 
Κάθε Πανεπιστήµιο και Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα από δυο εκπροσώπους. 
Κάθε εκπρόσωπος διαθέτει στη Γ.Σ. µία ψήφο. 
ΘΗΤΕΙΑ: Η θητεία των µελών της Γενικής Συνέλευσης είναι τριετής. Η θητεία των µελών των 
λοιπών οργάνων ακολουθεί τη θητεία της Γενικής Συνέλευσης, µε εξαίρεση τον ∆ιευθυντή του 
οποίου η θητεία είναι αόριστη. 
ΠΟΡΟΙ:  
 Η εφάπαξ εισφορά των µελών του η οποία ανέρχεται στα 500€ και καταβάλλεται προ της 
εισόδου του νέου µέλους ενώ είναι δυνατή η αναπροσαρµογή της µε απόφαση της Γ.Σ. και 
εισήγηση του ∆.Σ.   
 Η ετήσια εισφορά των µελών της, το ύψος της οποίας ορίζεται στα 1.500€, ενώ είναι δυνατή 
η αναπροσαρµογή της µε απόφασή της  Γ.Σ. και εισήγηση του ∆.Σ. 
 Επιχορηγήσεις, κρατικές, είτε προερχόµενες από φορείς της Αυτοδιοίκησης, είτε 
προερχόµενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή εθνικούς και διεθνείς οργανισµούς. 
 Χρηµατοδοτήσεις για την υλοποίηση προγραµµάτων εδαφικής συνεργασίας που 
προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως από τα διαρθρωτικά ταµεία σύµφωνα µε τα 
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 7 του Κανονισµού 1082/2006 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
1 του Κανονισµού 1302/2013. 
 ∆ωρεές ή τυχόν περιουσία που παραχωρείται από φορείς ή ιδιώτες, τις οποίες αιτιολογηµένα 
αποδέχεται το ∆.Σ. 
 Πόροι που προέρχονται από την εκµετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του 
«ΕΟΕΣ H.E.L.I.C.AS.». 
 
Συγκεκριµένα στη συνεδρίαση του ∆.Σ. πρέπει να ληφθεί απόφαση για: 
Α) Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου στον Ε.Ο.Ε.Σ. «Holistic Efficient Local Initiative for 
Cooperation And Synergy» και διακριτικό τίτλο H.E.L.I.C.A.S.  
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Β) Ορισµό εκπροσώπων. Σύµφωνα µε το καταστατικό άρθρο 10, ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης εκλέγει τρεις εκπροσώπους. Τον ∆ήµαρχο µε τον αναπληρωµατικό εκπρόσωπό του, 
δύο ακόµα ∆ηµοτικούς Συµβούλους ή φυσικά πρόσωπα που υποδεικνύονται από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο µε τους αναπληρωµατικούς τους.  
Επισυνάπτεται το ισχύον Νοµικό Πλαίσιο. 
 
 

Λαµβάνοντας υπόψη: 
 

1) Την ανωτέρω εισήγηση.   
2) Τον Κανονισµό 1082/2006 όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει από τον 
Κανονισµό 1302/2013. 
3) Τον εφαρµοστικό νόµο 3613/07. 
4) Το άρθρο 221 του Ν.3463/06.  
5) Την ανάγκη συγκρότησης ενός πλαισίου συνεργασίας για την υλοποίηση πολιτικών εδαφικής 
συνεργασίας από κοινού µε τους λοιπούς φορείς του τετραπλού έλικα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 

Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα: 
 
Α) Η συµµετοχή του δήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης στον υπό σύσταση Ευρωπαϊκό Όµιλο 
Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) µε την επωνυµία «Holistic Efficient Local Initiative for 
Cooperation and Synergy» και διακριτικό τίτλο ΕΛΙΚΑΣ - H.E.L.I.C.A.S.   
Β) Ο ορισµός των παρακάτω εκπροσώπων του ∆ήµου στις Γενικές Συνελεύσεις, σύµφωνα µε το 
καταστατικό του Ε.Ο.Ε.Σ: 
1) Ο ∆ήµαρχος κ. Λάζαρος Κυρίζογλου µε αναπληρωµατικό τον Γ.Γ. του ∆ήµου κ. Αθανάσιο 
Παπαγεωργίου 
2) Ο/Η κ. …………………………… µε αναπληρωµατικό τον  …………………………… 
3) Ο/Η κ. ……………………………. µε αναπληρωµατικό τον  ………………………….. 
Γ) Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες και να υπογράψει 
ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούµενο έγγραφο (καταστατικό, 
σύµβαση, κλπ). 
 
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 27 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αρµπατζάνη – 
Τσοµπανόγλου Μαρία, Αποστολίδου Μαρία, Εµεινίδης Αναστάσιος, Κεσόγλου Παύλος, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Μεζίκης Βασίλειος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καρράς Ευστράτιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Κατζικάς Γεώργιος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, 
Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς 
Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος), κατά 4 (Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου 
Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας). 

 
Α). Εγκρίνει: 

1. Τη συµµετοχή του δήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης στον υπό σύσταση Ευρωπαϊκό 
Όµιλο Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) µε την επωνυµία «Holistic Efficient Local Initiative 
for Cooperation and Synergy» και διακριτικό τίτλο ΕΛΙΚΑΣ - H.E.L.I.C.A.S.   
2. Τον ορισµό των παρακάτω εκπροσώπων του ∆ήµου στις Γενικές Συνελεύσεις, σύµφωνα 
µε το καταστατικό του Ε.Ο.Ε.Σ: 

• Ο ∆ήµαρχος κ. Λάζαρος Κυρίζογλου µε αναπληρωµατικό τον Γ.Γ. του ∆ήµου κ. 
Αθανάσιο Παπαγεωργίου 

• Ο κ. Κουσενίδης Αλέξανδρος ως τακτικό µέλος µε αναπληρωµατικό τον  κο Μεζίκη 
Βασίλειο. 

• Ο κ. Μανωλόπουλος Βασίλειος ως τακτικό µέλος µε αναπληρωµατικό τον  Κατζικά 
Γεώργιο. 



[5] 
 

Β). Την εξουσιοδότηση στον ∆ήµαρχο να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες και να 
υπογράψει ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούµενο έγγραφο 
(καταστατικό, σύµβαση, κλπ).  

 
Γ).  Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

                       
                            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 348/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 
                         
Βαλάνος Νικόλαος                             Αµπελόκηποι 17 - 11 - 2015 
                                                          
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                              Ο Πρόεδρος   
    
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Βαλάνος Νικόλαος 


