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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  04- 12 - 2017 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 349/2017        
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση συµµετοχής στην υπ’αρ πρωτ 4921/05.10.2017 πρόσκληση ( κωδικός 
πρόσκλησης0 756ε  ΜΕ ΤΙΤΛΟ «∆ηµιουργία πράσινων δωµάτων και κάθετων κήπων 
στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» µε το έργο «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
∆ΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆. Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ Ν. ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η» 
 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 04η του µήνα ∆εκεµβρίου έτους 

2017, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 24595/30-11-2017 

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 έξι (26) και απόντες επτά (07) οι οποίοι δεν προσήλθαν 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Εµεινίδης Αναστάσιος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Βαλάνος Νικόλαος 
3 Κωνσταντίνου Κυριάκος 3 Κεσόγλου Παύλος 
4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 4 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 
5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 5 Κυριλλίδης Γεώργιος 
6 Μανωλόπουλος Βασίλης 6 Λαδάς Παράσχος 
7 Σουσλόγλου Νικόλαος 7 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
8 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 8  
9 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 9  
10 Κουσενίδης Αλέξανδρος 10  
11 Καρράς Ευστράτιος 11  
12 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 12  
13 Σιδηρόπουλος Σάββας 13  
14 Γρούγιος Ηλίας 14  
15 Κατζικάς Γεώργιος 15  
16 Μεζίκης Βασίλειος 16  
17 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 17  
18 Αθανασιάδης Ιωάννης 18  
19 Καζαντζίδης Γεώργιος 19  
20 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 20  
21 Αβραµίδης Μωυσής 21  
22 Γκαλέτσης Αθανάσιος 22  
23 Μαυρίδου Αναστασία 23  
24 Νοτάκης Ιωάννης 24  
25 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 25  
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26 Σµήλιος Ηλίας 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. 5 του 
άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου 
Λάζαρος.  
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία η οποία και παρέστη  και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη η οποία δεν παρέστη. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και 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 ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση 
της αποδοτικότητας των πόρων», ΜΕ ΤΙΤΛΟ «∆ηµιουργία πράσινων δωµάτων και κάθετων 
κήπων 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 Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης». Αφορά στην κατάλληλη φύτευση και ανάπτυξη 
βλάστησης σε δώµατα, σε κάθετες επιφάνειες κτιριακών υποδοµών και σε αυλές σχολείων. Σκοπός 
είναι – µεταξύ άλλων – η βελτίωση του άµεσου περιβάλλοντος της πυκνοδοµηµένης περιοχής και η 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά µε τις προσφερόµενες δυνατότητες αύξησης της φυτοκάλυψης 
στον αστικό ιστό. 
Η εφαρµογή της δράσης ενδείκνυται για κτίρια µε σχετικά µεγάλες επιφάνειες δώµατος ή οποιασδήποτε 
κάθετης επιφάνειας κτιρίου και για περιβάλλοντες χώρους σχολικών συγκροτηµάτων. Η εφαρµογή της 
παρέµβασης στον ιδιαίτερα πυκνοδοµηµένο ιστό της Θεσσαλονίκης δύναται να έχει σηµαντικά οφέλη 
λόγω της έλλειψης χώρων πρασίνου και της έντονης παρουσίας των αυτοκινήτων. Η προβλεπόµενη 
φύτευση σε δώµα ή κάθετο κήπο ή αυλή σχολείου θα είναι εκτατικού τύπου µε φυτά ανθεκτικά στις 
αστικές µικροκλιµατολογικές συνθήκες (εναλλαγή εποχών, καυσαέρια, κ.λπ.) και µε ελάχιστες 
απαιτήσεις σε νερό και συντήρηση. Παράλληλα, προβλέπονται δράσεις διάδοσης / ενηµέρωσης, µε 
στόχο την ευαισθητοποίηση του πληθυσµού. Οι στόχοι της δράσης είναι – µεταξύ άλλων – η βελτίωση 
του µικροκλίµατος µε άµεση επίδραση στους χρήστες των κτιρίων και στους περιοίκους, η 
καταπολέµηση της αστικής θερµικής νησίδας και του φαινοµένου του θερµοκηπίου, η απορρόφηση των 
εκποµπών CO2, των αέριων ρύπων και η δέσµευση των αιωρούµενων σωµατιδίων, η επιστροφή της 
χλωρίδας και της πανίδας στην πόλη, η αισθητική αναβάθµιση των κτιρίων και η αύξηση του αστικού 
πρασίνου. 
Σύµφωνα µε την πρόσκληση οι στόχοι είναι 

• ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: ∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων ΚΩ∆. 06 

• ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού 
• περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύµανση των 

υποβαθµισµένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συµπεριλαµβανοµένων των προς 
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• ανασυγκρότηση περιοχών), τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση µέτρων για τον 
περιορισµό του θορύβου ΚΩ∆. 6e 

• ΕI∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπλαση και αναζωογόνηση υποβαθµισµένων αστικών περιοχών και βελτίωση 
του αστικού περιβάλλοντος ΚΩ∆. 6e1την κλιµατική αλλαγή 
Η συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 
4.000.000,00€ και προέρχεται από πόρους του Ταµείου Συνοχής και του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
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 4921/05.10.2017 
πρόσκληση ( κωδικός πρόσκλησης0 756ε  ΜΕ ΤΙΤΛΟ «∆ηµιουργία πράσινων δωµάτων και κάθετων 
κήπων στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» µε το έργο «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ∆ΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 4ο 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆. Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ Ν. ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η» 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά  από την παραπάνω  διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και 
τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου,  

 
                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 

Με ψήφους 23 Υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Γρούγιος Ηλίας, Καρράς Ευστράτιος,  Αρµπατζάνη-
Τσοµπάνογλου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Μανωλόπουλος Βασίλης, Κατζικάς Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλης, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή, Αθανασιάδης Ιωάννης, Καζαντζίδης Γεώργιος, 
Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωυσής, Γκαλέτσης Αθανάσιος, Μαυρίδου Αναστασία) 3 κατά 
(Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας) 

 
Α) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης συµµετοχής στην υπ’ αρ πρωτ 4921/05.10.2017 πρόσκληση  
(κωδικός πρόσκλησης0 756ε  ΜΕ ΤΙΤΛΟ «∆ηµιουργία πράσινων δωµάτων και κάθετων κήπων στην 
περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης» µε το έργο «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ∆ΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ∆. Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ Ν. ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η» 

 
     Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 349/2017 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
Ο Πρόεδρος 
                                                                            Τα Μέλη 
Κουσενίδης Αλέξανδρος                             Αµπελόκηποι  05 - 12 - 2017 
                                                               
Ακριβές Απόσπασµα 
 
Η Ειδική Γραµµατέας                                             Ο Πρόεδρος 
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 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                           Κουσενίδης Αλέξανδρος                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


