
 
  

1 
 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               16.9.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αριθμός Απόφασης:  271/2020 

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή και έγκριση υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο: «Roma Women transforming the 

educational systems around Europe through their social and political mobilizations - (Romnia Transform: Οι γυναίκες 

Ρομά μετατρέπουν τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη μέσω της κοινωνικής και πολιτικής 

κινητοποίησής τους)», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+. 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2020, 
ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 
16525/11-09-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9)  μελών  παρόντες  στη 
συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Παναγιωτίδης 

Γαβριήλ (μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος  8) 

Ράπτου Όλγα  (μέλος) 9) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος). 

 

Απόντες: Ουδείς. 

 
  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο Έκτακτο θέμα  το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέμα της 
ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών : 
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

- Την υπ΄ αριθ.  36/17-02-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: Έγκριση συμμετοχής του 

Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+, πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων EACEA/34/2019, στην πρόταση με τίτλο: «Romnia Transform:  Οι γυναίκες Ρομά 

μετατρέπουν τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη μέσω της κοινωνικής και πολιτικής 

κινητοποίησής τους».  

- Tην ειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, με 

αριθ. Πρωτοκόλλου Ref. Ares (2020)3998991 - 29/07/2020, όπου μας πληροφορούν ότι η ανωτέρω 

πράξη έχει επιλεγεί για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

- Τα δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής επιτροπής – EACEAEducation, Audiovisual and 

Culture Executive Agency, αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο  

της πρόσκλησης Erasmus+EACEA/34/2019, στην οποία φαίνεται η θετική αξιολόγηση της ανωτέρω 

πράξης.  
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- H υλοποίηση της πράξης θα πραγματοποιηθεί από ένα δίκτυο που αποτελείται από οχτώ επιπλέον 

συμμετέχοντες εταίρους πέραν του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης:  

1. Επικεφαλής εταίρος: ο Οργανισμός Asociacion Gitana De Mujeres Drom Kotar Mestipen de 

Barcelona από την Ισπανία, 

2. AID – Εναλλακτική καινοτόμα ανάπτυξη Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία / Ελλάδα,  

3. Amrita OBK Egyesulet/Ουγγαρία, 

4. Amalipe - Βουλγαρία,  

5. Cyfp - Care for young people’s Future CIC/Ηνωμένο Βασίλειο,  

6. Roma and Social Innovation Programme – Directorate - Genergalfo /Ισπανία, 

7. DR Ambedkar Gimnazium, Szakkozepiskola, Szakiskola es Altano/ Ουγγαρία, 

8. Coventry University/Ηνωμένο Βασίλειο. 

- Η διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 36 μήνες, ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός είναι: 

395.322,00€. Η πράξη επικεντρώνεται στην προώθηση της ίσης πρόσβασης στην ποιοτική και 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση των γυναικών Ρομά. Το έργο 

συμβάλλει στην ενδυνάμωση και στη στήριξη της κοινότητας των Ρομά, εστιάζοντας στο εκπαιδευτικό 

σύστημα, το οποίο αποτελεί βασικό τομέα για την επίτευξη της κοινωνικής τους ένταξης και για τη 

βελτίωση της πρόσβασής τους στα δικαιώματα. 

-  

Προτείνονται προς έγκριση: 

1. Να αποδεχθεί και να εγκρίνει ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης την υλοποίηση της εγκεκριμένης πράξης με 

τίτλο: «Roma Women transforming the educational systems around Europe through their social and political 

mobilizations - (Romnia Transform: Οι γυναίκες Ρομά μετατρέπουν τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλη την 

Ευρώπη μέσω της κοινωνικής και πολιτικής κινητοποίησής τους), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 

Erasmus+. 

 

2. Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του 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 των έργων (Erasmus+). 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του  

προέδρου,  

                                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(επί των καταμετρούμενων : 2 λευκά, η Τσομπανοπούλου Μελίσα και η Ράπτου Όλγα) 

Α) Αποδέχεται και εγκρίνει την υλοποίηση της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο: «Roma Women transforming the 

educational systems around Europe through their social and political mobilizations - (Romnia Transform: Οι 

γυναίκες Ρομά μετατρέπουν τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη μέσω της κοινωνικής και πολιτικής 

κινητοποίησής τους), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+. 

 

Β) Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του 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 των έργων (Erasmus+). 

 

 Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
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 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  271/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  17.9.2020  
         

        O Πρόεδρος  

             

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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