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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31.1.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 27/2022 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στο Α΄στάδιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 

Horizon Europe - Work Programme 2021-2022 Health, πρόσκληση: HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-05-

two-stage: Prevention of obesity throughout the life course και συγκεκριμένα στην πράξη με τίτλο: 

«HealthyFutures». 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31η του μήνα Ιανουαρίου, του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 2192/27-

01-2022 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 ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1)  Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4) 

Σιδηρόπουλος Σάββας  5) Γρούγιος Ηλίας 6)  Τσομπανοπούλου Μελίσα 7) Κυριλλίδης Γεώργιος 8) Κωνσταντίνου 

Κυριάκος 9) Καζαντζίδης Γεώργιος. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΟΥΔΕΙΣ 

     

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

 

   Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση δύο (2) εκτάκτων 

θεμάτων με τη μορφή των κατεπειγόντων και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως έκτακτα. 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 3
ο
 Θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

- Έχει δημοσιοποιηθεί η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 

Europe - Work Programme 2021-2022 Health με τίτλο πρόσκλησης: "Prevention of obesity throughout the life course” 

που αφορά σε θέματα παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας.   

 

Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα: 

1. Να ανταποκριθεί ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης θετικά στη συγκεκριμένη πρόσκληση και να λάβει μέρος ως 

εταίρος κοινοπραξίας, η σύνθεση της οποίας είναι δήμοι, πανεπιστήμια, φορείς υγείας και ιδιωτικοί φορείς από τις 

ακόλουθες πόλεις: Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Αυστρία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Νορβηγία. 
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Ο συντονιστής της κοινοπραξίας είναι ο δήμος της Βαλένθια της Ισπανίας. 

Ειδικότερα οι Ελληνικοί φορείς που συμμετέχουν είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), το 

Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η εταιρία Enora Innovation. 

Στόχοι του προτεινόμενου έργου είναι: α) η  διερεύνηση συσχετίσεων παιδικής παχυσαρκίας/υπέρβαρου με 

κοινωνικο-περιβαντολλογικούς παράγοντες και β) ο σχεδιασμός παρεμβάσεων για πρόληψη με τη συνεργασία 

τοπικών αρχών, σχολείων και πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας (πχ Δημοτικό Ιατρείο). Στο έργο  αυτό, o δήμος θα 

υλοποιήσει, σε πιλοτική φάση,  παρεμβάσεις στα παιδιά και τις οικογένειές τους (πχ εκπαιδευτικά προγράμματα και 

δραστηριότητες, συμβουλευτική πάνω στη διατροφή,  άσκηση, χρήση έξυπνων συσκευών για την καθοδήγηση 

υγιεινών συνηθειών, ψυχολογική στήριξη και ειδική αντιμετώπιση παιδιών με υψηλό ρίσκο εμφάνισης παχυσαρκίας) 

πάντα με επιστημονική επίβλεψη ειδικών διατροφολόγων και επαγγελματιών υγείας. Οι ηλικίες  των παιδιών θα είναι 

6-18 ετών. 

 

Η υλοποίηση της πράξης θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια. Ο προϋπολογισμός της θα διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια του 

Β΄σταδίου που θα ακολουθήσει εφόσον εγκριθεί το Α΄στάδιο της πρότασης.  Στο Β΄ στάδιο θα ξεκαθαρίσουν οι 

συμμετέχοντες, οι δράσεις που θα υλοποιήσουν και ο προϋπολογισμός που θα διαχειριστούν.  

 

2. Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου: 

 

Α. Η προς υποβολή πρόταση του Α΄ σταδίου του έργου να διαμορφωθεί στην τελική της ολοκληρωμένη μορφή και να 

υποβληθεί εμπρόθεσμα προς αξιολόγηση σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της πρόσκλησης.   

Β. Να υπογράψει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούμενο έγγραφο για την ορθή και 

σύμφωνη με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των Προτάσεων Έργων, συμπεριλαμβανομένων (αλλά 

όχι περιοριστικά αναφερομένων): του εγγράφου δέσμευσηs «Letter of Commitment for partner» και των λοιπών 

απαραίτητων εγγράφων. 

 

    

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

προέδρου   

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία 

             Με ψήφους 8 Υπέρ – 1 Κατά      

      

1. Α) Ανταποκρίνεται ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης θετικά στη συγκεκριμένη πρόσκληση και να λαμβάνει μέρος 

ως εταίρος κοινοπραξίας, η σύνθεση της οποίας είναι δήμοι, πανεπιστήμια, φορείς υγείας και ιδιωτικοί φορείς από 

τις ακόλουθες πόλεις: Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Αυστρία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Νορβηγία. 

Ο συντονιστής της κοινοπραξίας είναι ο δήμος της Βαλένθια της Ισπανίας. 

Ειδικότερα οι Ελληνικοί φορείς που συμμετέχουν είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), το 

Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η εταιρία Enora Innovation. 

Στόχοι του προτεινόμενου έργου είναι: α) η  διερεύνηση συσχετίσεων παιδικής παχυσαρκίας/υπέρβαρου με 

κοινωνικο-περιβαντολλογικούς παράγοντες και β) ο σχεδιασμός παρεμβάσεων για πρόληψη με τη συνεργασία 

τοπικών αρχών, σχολείων και πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας (πχ Δημοτικό Ιατρείο). Στο έργο  αυτό, o δήμος θα 

υλοποιήσει, σε πιλοτική φάση,  παρεμβάσεις στα παιδιά και τις οικογένειές τους (πχ εκπαιδευτικά προγράμματα και 

δραστηριότητες, συμβουλευτική πάνω στη διατροφή,  άσκηση, χρήση έξυπνων συσκευών για την καθοδήγηση 

υγιεινών συνηθειών, ψυχολογική στήριξη και ειδική αντιμετώπιση παιδιών με υψηλό ρίσκο εμφάνισης παχυσαρκίας) 

πάντα με επιστημονική επίβλεψη ειδικών διατροφολόγων και επαγγελματιών υγείας. Οι ηλικίες  των παιδιών θα είναι 

6-18 ετών. 

 

Η υλοποίηση της πράξης θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια. Ο προϋπολογισμός της θα διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια του 

Β΄σταδίου που θα ακολουθήσει εφόσον εγκριθεί το Α΄στάδιο της πρότασης.  Στο Β΄ στάδιο θα ξεκαθαρίσουν οι 

συμμετέχοντες, οι δράσεις που θα υλοποιήσουν και ο προϋπολογισμός που θα διαχειριστούν.  

 

2. Εξουσιοδοτεί  τον Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου: 
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Α. Η προς υποβολή πρόταση του Α΄ σταδίου του έργου να διαμορφωθεί στην τελική της ολοκληρωμένη μορφή και να 

υποβληθεί εμπρόθεσμα προς αξιολόγηση σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της πρόσκλησης.   

Β. Να υπογράψει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούμενο έγγραφο για την ορθή και 

σύμφωνη με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των Προτάσεων Έργων, συμπεριλαμβανομένων (αλλά 

όχι περιοριστικά αναφερομένων): του εγγράφου δέσμευσηs «Letter of Commitment for partner» και των λοιπών 

απαραίτητων εγγράφων. 

 

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα  μειοψήφησε. 

 

   Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 27/2022. 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  01.02.2022. 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 

Αποστολίδου Μαρία 


