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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  10-12-2018 

          συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 349/2018       
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση συµµετοχής στην υπ’αρ πρωτ  6359   / 20/11/2018 
Κωδ.Ολοκλ.Στρατ.Χωρ.Αναπτ.: 1002 πρόσκληση µε κωδικό 147.10aµε τίτλο «Ενίσχυση 
αθλητικού εξοπλισµού και βελτίωση προσβασιµότητας ΑµεΑ σε σχολεία Αβάθµιας και 
Ββάθµιας εκπαίδευσης στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής 
Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 10η του µήνα ∆εκεµβρίου έτους 
2018, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων 
- Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 23704/06-12-2018 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 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 Σουσλόγλου Νικόλαος 
7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
8 Κουσενίδης Αλέξανδρος 8  
9 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 9  
10 Γυµνόπουλος Κοσµάς 10  
11 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 11  
12 Σιδηρόπουλος Σάββας 12  
13 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 13  
14 Γρούγιος Ηλίας 14  
15 Μανωλόπουλος Βασίλης 15  
16 Κατζικάς Γεώργιος 16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος 17  
18 Αθανασιάδης Ιωάννης 18  
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  
20 Καζαντζίδης Γεώργιος 20  
21 Λαδάς Παράσχος 21  
22 Γκαλέτσης Αθανάσιος 22  
23 Μαυρίδου Αναστασία 23  
24 Νοτάκης Ιωάννης 24  
25 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 25  
26 Σµήλιος Ηλίας 26  
27  27  
28  28  
29  29  
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30  30  
31  31  
32  32  
33  33  
    

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και  
Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα σύµφωνα µε το άρθρο 67 του 
Ν.3852/2010. 
 
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». . 
 
Πριν την συζήτηση του 22ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Σµήλιος Ηλίας. 

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 19ο 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 ΑΞ010 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου 

µάθηση», ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισµού και βελτίωση προσβασιµότητας ΑµεΑ σε 

σχολεία Αβάθµιας και Ββάθµιας εκπαίδευσης 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». 

Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών δοµών προσβάσιµων σε όλα τα ΑµεΑ προς την 

κατεύθυνση της δηµιουργίας ενός λειτουργικού εκπαιδευτικού συστήµατος ίσων ευκαιριών. Κύριος στόχος 

των παρεµβάσεων είναι η βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών µάθησης, καθώς και η δηµιουργία 

ή περαιτέρω ανάπτυξη ειδικών υποδοµών και η απόκτηση εξοπλισµών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των χρηστών των εκπαιδευτικών δοµών. 

Η δράση αφορά στον εξοπλισµό των αύλειων χώρων σε σχολεία της Α/βάθµιας και B/βάθµιας εκπαίδευσης, 

καθώς και στη βελτίωση της προσβασιµότητας ΑµΕΑ στους χώρους αυτούς. 

- Αναβάθµιση των υποδοµών των αύλειων και κοινόχρηστων χώρων των σχολείων ώστε παράλληλα να είναι 

προσβάσιµα και από ΑµΕΑ, όπως π.χ. µε αναβατόρια και ράµπες για άτοµα µειωµένης κινητικότητας, 

αµαξίδια, σήµανση Braille, ειδική σήµανση δαπέδου, διαδροµή αφής, κ.λπ. 

- Εξοπλισµός αυλών σχολείων µε υπαίθρια όργανα γυµναστικής, αθλητικό υλικό -εξοπλισµό σχολείων για 

την προώθηση του «ανοικτού σχολείου» (µε αξιοποίηση σχολικών εγκαταστάσεων για ψυχαγωγικές, 

αθλητικές και άλλες δραστηριότητες δηµοτών). 



 

3 
 

Σύµφωνα µε την υπ΄αρ. 18/25-9-2018 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράµµατος 

Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και το από 9-11-

2018 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ο προϋπολογισµός κατανέµεται στους ∆ήµους, ως εξής: 

∆ήµος Θεσσαλονίκης: 330.000€ 

∆ήµος Καλαµαριάς: 230.000€ 

∆ήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης: 230.000€ 

∆ήµος Κορδελιού Ευόσµου: 230.000€ 

∆ήµος Νεάπολης Συκεών: 230.000€ 

∆ήµος ∆έλτα (∆.Κ. Καλοχωρίου): 130.000€ 

∆ήµος Πυλαίας Χορτιάτη (∆.Ε. Πυλαίας): 130.000€ 

 

Περιλαµβάνονται ενδεικτικά οι παρακάτω παρεµβάσεις:Σύµφωνα µε την πρόσκληση οι στόχοι είναι 

• ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτηση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια 

βίου µάθηση ΚΩ∆. 10 

• ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελµατική 

κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου µάθηση µε την ανάπτυξη υποδοµών κατάρτισης και 

εκπαίδευσης µάθηση ΚΩ∆. 10α 

• ΕI∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη σύγχρονων υποδοµών εκπαίδευσης ΚΩ∆. 10α1 

Η συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 

1.510.000,00€ 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 6359   / 20/11/2018 

πρόσκληση ( κωδικός πρόσκλησης 147.10aµε τίτλο «Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισµού και βελτίωση 

προσβασιµότητας ΑµεΑ σε σχολεία Αβάθµιας και Ββάθµιας εκπαίδευσης στην περιοχή παρέµβασης της 

Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» µε το έργα 

αναλογα των επιλέξιµων δαπανων 

 
 

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 ΟΜΟΦΩΝΑ 

(Με επιφύλαξη οι κ.κ. Νοτάκης Ιωάννης και Τσοµπανοπούλου Μελίσα) 
 

Α)  Εγκρίνει την υποβολή πρότασης συµµετοχής στην υπ’αρ πρωτ 6359   / 20/11/2018 πρόσκληση ( κωδικός 

πρόσκλησης 147.10aµε τίτλο «Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισµού και βελτίωση προσβασιµότητας ΑµεΑ σε 
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σχολεία Α βάθµιας και Β βάθµιας εκπαίδευσης στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής 

Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» µε το έργα ανάλογα των επιλέξιµων 

δαπανών. 

 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 349/2018. 

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

 
Ο Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη 
  
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αµπελόκηποι  11 - 12 - 2018 

 
      Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                                        Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 


