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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               29.09.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  264/2021 

 

ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο εξωτερικούς ειδικούς 

συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Romnia Transform: Οι γυναίκες Ρομά 

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

κινητοποίησής τους». 

 

Σήμερα την 29η του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση (μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου), μετά από την 20675/28-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον 

καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Κατζικάς Γεώργιος 3) Κουσίδης Γεώργιος 4) 

Αποστολίδου Μαρία  5)  Γυμνόπουλος Κοσμάς  6) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή. 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)  Τσομπανοπούλου Μελίσα  2) Κωνσταντίνου Κυριάκος 3) Γρούγιος Ηλίας.   

  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2
ο
 θέμα   της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

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.  

Προτείνονται προς έγκριση: 

Η εξειδίκευση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021, πιστώσεων από τον Κ.Α. 

15.6162.01 με συνολικό ποσό πίστωσης 4.751,10€, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Romnia 

Transform: Οι γυναίκες Ρομά μετατρέπουν τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη μέσω της 

κοινωνικής και πολιτικής κινητοποίησής τους». 

Συγκεκριμένα η εξειδίκευση πίστωσης γίνεται για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο 

εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες οι οποίοι θα ασχοληθούν με την υλοποίηση της πράξης (διαδικασίες 

διαχείρισης, διεξαγωγή έρευνας, ενέργειες προβολής και προώθησης κα) . Η χρονική διάρκεια των 

συμβάσεων θα είναι έως τη λήξη της πράξης δηλαδή έως το Δεκέμβριο του 2023. Το συνολικό ποσό των 
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δύο συμβάσεων είναι 10.400,00 € και η κατανομή του ποσού ανά έτος θα γίνει ως εξής: 2.500,00€ για το 

έτος 2021, 3.000,00€ για το έτος 2022 και 4.900,00€ για το έτος 2023.( χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς 

πόρους). 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω 

εισήγηση του  προέδρου 

                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την εξειδίκευση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021, πιστώσεων 

από τον Κ.Α. 15.6162.01 με συνολικό ποσό πίστωσης 4.751,10€, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: 

«Romnia Transform: Οι γυναίκες Ρομά μετατρέπουν τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη 

μέσω της κοινωνικής και πολιτικής κινητοποίησής τους». 

Συγκεκριμένα η εξειδίκευση πίστωσης γίνεται για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο 

εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες οι οποίοι θα ασχοληθούν με την υλοποίηση της πράξης (διαδικασίες 

διαχείρισης, διεξαγωγή έρευνας, ενέργειες προβολής και προώθησης κα) . Η χρονική διάρκεια των 

συμβάσεων θα είναι έως τη λήξη της πράξης δηλαδή έως το Δεκέμβριο του 2023. Το συνολικό ποσό των 

δύο συμβάσεων είναι 10.400,00 € και η κατανομή του ποσού ανά έτος θα γίνει ως εξής: 2.500,00€ για το 

έτος 2021, 3.000,00€ για το έτος 2022 και 4.900,00€ για το έτος 2023.( χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς 

πόρους). 

 

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  264/2021 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  30.09.2021 

 

 

 

 

                  O Πρόεδρος 

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

 

 

 


