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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

                                        

Α∆Α: ΩΡΤΡΩΨΕ-29Σ 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                   Από το πρακτικό της  1 - 12 - 2014 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689- 690 
Αριθ.  Απόφ.359/2014 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης ως εταίρου στην 
ανοιχτή πρόσκληση για ακαδηµαϊκή έρευνα στους τοµείς προτεραιότητας, πρόγραµµα 
«∆ιαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωµάτωση» που συγχρηµατοδοτείται από το 
«Χρηµατοδοτικό µηχανισµό του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου 2009-2014», µε επικεφαλής 
φορέα υλοποίησης το Α.Π.Θ. - Επιτροπή Ερευνών – Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών και λοιπούς 
εταίρους το ∆ήµο Κορδελιού – Ευόσµου και το ∆ήµο Παύλου Μελά.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 1ην του µήνα ∆εκεµβρίου του 
έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20.00ην συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 16954/27-11-2014 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, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, 
Βαλάνος Νικόλαος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Καρράς Ευστράτιος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, 
Γυµνόπουλος Κοσµάς, Κάτζικας Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, Εµεινίδης 
Αναστάσιος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου 
Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος,  Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, 
Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου 
Νικόλαος, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Νοτάκης Ιωάννης.  
 

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, 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 ο 
ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επίσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη και η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, Πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης.  
 

Ο Πρόεδρος αναφέρει το 5ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κος 
Παπαγεωργίου Αθανάσιος έθεσε υπ’ όψιν του Συµβουλίου ότι    

 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι: 
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και συγκεκριµένα η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας µε την υπ΄ αριθ. πρωτ. 11316 της 17/10/2014 πρόσκλησή του,  καλεί τους φορείς που 
εµπίπτουν στις κατηγορίες των φορέων υλοποίησης που αναφέρονται σε αυτήν, να υποβάλουν 
προτάσεις µεµονωµένα ή σε συνεργασία, προκειµένου να ενταχθούν και να χρηµατοδοτηθούν στην 
«Ακαδηµαϊκή έρευνα στους τοµείς προτεραιότητας», στο πλαίσιο του προγράµµατος 
«∆ιαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωµάτωση», από κοινού µε τις δότριες χώρες του 
Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ισλανδία, Νορβηγία, 
Λιχτενστάιν).   

Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα: 
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1. Να ανταποκριθεί ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης θετικά και να υποβάλλει ως εταίρος, µε 
φορέα υλοποίησης το Α.Π.Θ. - Επιτροπή Ερευνών – Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών και λοιπούς 
εταίρους το ∆ήµο Κορδελιού – Ευόσµου και το ∆ήµο Παύλου Μελά, πρόταση χρηµατοδότησης στο 
πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης για διεξαγωγή ακαδηµαϊκής έρευνας στον τοµέα 
προτεραιότητας: Κοινωνικές ανισότητες στην Ελλάδα και κοινωνικός αποκλεισµός. Ενδεικτικά 
θέµατα που θα περιλαµβάνονται στην έρευνα θα είναι η διερεύνηση µεθόδων και διαδικασιών για 
ένα πιο αποτελεσµατικό σύστηµα κοινωνικής προστασίας, µέθοδοι για την ενίσχυση των 
οικογενειών και των συνοδευτικών δοµών, µε έµφαση στην εξάλειψη της φτώχιας και ιδιαίτερα της 
παιδικής φτώχειας, ανάπτυξη προτάσεων εφαρµογής πολιτικών στα παραπάνω θέµατα στη βάση 
των πορισµάτων της έρευνας.  
Τα πορίσµατα της συγκεκριµένης έρευνας έχουν πολλαπλή χρησιµότητα καθώς: 
ΓΕΝΙΚΑ 
• Εξειδικεύουν το κοινωνικό προφίλ των ∆ήµων περαιτέρω των δεδοµένων της τελευταίας 
απογραφής τεκµηριώνοντας τα σε επιστηµονική βάση 
• Αποτελούν χρήσιµη βάση δεδοµένων για οποιαδήποτε µελέτη και 
 
ΕΙ∆ΙΚΑ 
• Μπορούν να χρησιµοποιηθούν ως τεκµαρτά στοιχεία για την προετοιµασία  µελετών, 
ολοκληρωµένων σχεδίων κτλ, µε στόχο την διαµόρφωση πολιτικής 
• Μπορούν να αποτελέσουν χρήσιµο εργαλείο για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο ανταγωνιστικό 
πλαίσιο του τελευταίου, µια τέτοιου τύπου έρευνα δύναται να τοποθετήσει τους ∆ήµους µε αξιώσεις 
στη διεκδίκηση των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων. Το εύρος του αντικειµένου της µελέτης που 
επιλέχθηκε καλύπτει και εν πολλοίς βρίσκεται σε σύγκλιση µε τους θεµατικούς στόχους του ΠΕΠ-
ΚΜ (λ.χ. ΘΣ 8, 9 και 10 για θέµατα απασχόλησης, καταπολέµησης της φτώχειας, κοινωνικής 
ένταξης, αντίστοιχα) 

2. Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου: 
Α. Η προς υποβολή Πρόταση Πράξης να διαµορφωθεί στην τελική της ολοκληρωµένη µορφή και 
να υποβληθεί εµπρόθεσµα προς αξιολόγηση σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους της Προκήρυξης.   

Β. Να υπογράψει ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούµενο έγγραφο 
για την ορθή και σύµφωνη µε τους όρους της σχετικής Προκήρυξης υποβολή των Προτάσεων 
Έργων, συµπεριλαµβανοµένων (αλλά όχι περιοριστικά αναφεροµένων): σύµφωνο συνεργασίας, 
τεχνικό δελτίο έργου, βεβαίωση µη Χρηµατοδότησης της Πράξης από άλλους Πόρους και των 
λοιπών απαραίτητων εγγράφων. 
 
     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, το υπ’ αριθ. 8487/20-10-2014 έγγραφο της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,  την υπ’ αριθ. 61/2014 απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης, την προηγούµενη υπ’ αριθ. 
271/2014 απόφαση του, το προσκοµισθέν πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του χώρου  
 
                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                     Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 24 υπέρ  (Αβραµίδης Κυριάκος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου 
Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος 
Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Καρράς Ευστράτιος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Κάτζικας Γεώργιος, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Εµεινίδης Αναστάσιος, 
Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, 
Καζαντζίδης Γεώργιος,  Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς 
Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα), 2 κατά (Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας επειδή θεωρούν ότι τα 
προγράµµατα αυτά µε την λογική και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν ωφέλησαν κανένα, 
αλλά και λόγω του ότι είναι ενταγµένο στο ΕΣΠΑ), λευκό 1 (Μεζίκης Βασίλειος, ο οποίος θεωρεί ότι 
πρόκειται για µια ακόµη ακαδηµαϊκή έρευνα, η οποία δεν µε πείθει για την αναγκαιότητα αλλά 
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περισσότερο για την ωφελιµότητα της στην πράξη, ως προς τις συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες στις 
οποίες αναφέρεται).                                 

Α). Εγκρίνει: 
1. Να ανταποκριθεί ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης θετικά και να υποβάλλει ως εταίρος, µε 
φορέα υλοποίησης το Α.Π.Θ. - Επιτροπή Ερευνών – Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών και λοιπούς 
εταίρους το ∆ήµο Κορδελιού – Ευόσµου και το ∆ήµο Παύλου Μελά, πρόταση χρηµατοδότησης στο 
πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης για διεξαγωγή ακαδηµαϊκής έρευνας στον τοµέα 
προτεραιότητας: Κοινωνικές ανισότητες στην Ελλάδα και κοινωνικός αποκλεισµός. Ενδεικτικά 
θέµατα που θα περιλαµβάνονται στην έρευνα θα είναι η διερεύνηση µεθόδων και διαδικασιών για 
ένα πιο αποτελεσµατικό σύστηµα κοινωνικής προστασίας, µέθοδοι για την ενίσχυση των 
οικογενειών και των συνοδευτικών δοµών, µε έµφαση στην εξάλειψη της φτώχιας και ιδιαίτερα της 
παιδικής φτώχειας, ανάπτυξη προτάσεων εφαρµογής πολιτικών στα παραπάνω θέµατα στη βάση 
των πορισµάτων της έρευνας.  
Β). Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου: 
1. Η προς υποβολή Πρόταση Πράξης να διαµορφωθεί στην τελική της ολοκληρωµένη µορφή και να 
υποβληθεί εµπρόθεσµα προς αξιολόγηση σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους της Προκήρυξης.   

2. Να υπογράψει ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούµενο έγγραφο 
για την ορθή και σύµφωνη µε τους όρους της σχετικής Προκήρυξης υποβολή των Προτάσεων 
Έργων, συµπεριλαµβανοµένων (αλλά όχι περιοριστικά αναφεροµένων): σύµφωνο συνεργασίας, 
τεχνικό δελτίο έργου, βεβαίωση µη Χρηµατοδότησης της Πράξης από άλλους Πόρους και των 
λοιπών απαραίτητων εγγράφων. 
   
Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης. 
 
                                 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 359/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  2 - 12 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
  
  
Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος                              
 
                                                                                                                                                           


