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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               18.10.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  297/2021 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση 

Επιχειρησιακού Σχεδίου εξασφάλισης κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (ΕΣΕΚΚ) στο Δήμο 

Αμπελοκήπων - Μενεμένης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές 

δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» με Κωδικό Πρόσκλησης Ε.Σ. 2021 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2021, 

ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 

21915/14-10-2021 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) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κουσίδης Γεώργιος 4) Αποστολίδου 

Μαρία  5)  Γυμνόπουλος Κοσμάς  6) Κωνσταντίνου Κυριάκος. 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)  Τσομπανοπούλου Μελίσα  2) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή  3) Κατζικάς Γεώργιος. 

 

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

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 

έκτακτου θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως 

έκτακτο . 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 9
ο
 θέμα   της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Προκειμένου να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης και η 

απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι δήμοι καταρτίζουν Επιχειρησιακό 

Σχέδιο εντός των διοικητικών ορίων τους, στο οποίο καταγράφονται, ανά δήμο ή δημοτική ενότητα ή 

δημοτική κοινότητα, οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Οι χώροι 

για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων ως προς την 

αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και 

το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.  

Υπό το πρίσμα αυτό, το Πράσινο Ταμείο καλεί τους Δήμους να υποβάλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με 

τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος Οδηγός Διαχείρισης για τη δράση: «Επιχειρησιακό 

σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.». 

Σε συνέχεια της εν λόγω πρόσκλησης ο Δήμος μας προτίθεται να υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση 

της δράσης με τίτλο «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου εξασφάλισης κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 

(ΕΣΕΚΚ) στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης», προϋπολογισμού 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%. 
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 Η χρηματοδότηση ανά δυνητικό δικαιούχο Δήμο υπολογίζεται ως εξής: 

για δήμους με πληθυσμό από 10.001 κατοίκους και άνω, το ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται έως αυτού 

που υπολογίζεται βάσει του μαθηματικού τύπου Α = 20.000€ + κ*40.000€ με κ=0,7για δήμους με κατοίκους 

από 50.001 έως 100.000. Δηλ. ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης με δυνητικό ποσό στο ύψος των 

48.000,00€. 

Τα Δικαιολογητικά Υποβολής είναι: 

1. Η Ηλεκτρονική Αίτηση Υποβολής, μέσω της πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου. 

2. Σύντομη τεχνική αιτιολογική έκθεση (περιγράφοντας το επίπεδο ολοκλήρωσης του χωρικού σχεδιασμού 

του δήμου, την εν γένει κατάσταση αναφορικά με το καθεστώς κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων κ.α.) 

και εκτίμηση χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της δράσης. 

3. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής του Δικαιούχου για την υποβολή της 

πρότασης και δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της υποβαλλόμενης 

πρότασης σε κωδικό, εφόσον αυτή εγκριθεί. 

4. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κάλυψη του επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους, σε 

περίπτωση που ο προϋπολογισμός της υποβαλλόμενης πρότασης είναι μεγαλύτερος από το ανώτατο 

ποσό χρηματοδότησης. 

 

Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με το γεγονός ότι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου 

αφορά αποκλειστικά την κατάρτιση ΕΣΕΚΚ από εξωτερικούς συνεργάτες, , εισηγούμαστε:  

1. Την εξολοκλήρου κατάρτιση του ΕΣΕΚΚ. από εξωτερικό συνεργάτη με τη διαδικασία ανάθεσης παροχής 

υπηρεσιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και είναι σύμφωνη με το άρθρο 7 της 

ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020. 

2. Την υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση 

Επιχειρησιακού Σχεδίου εξασφάλισης κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (ΕΣΕΚΚ) στο Δήμο 

Αμπελοκήπων - Μενεμένης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και 

λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» με Κωδικό Πρόσκλησης Ε.Σ. 2021  στο ποσό των 37.200,00 

€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.. 

3. Τη δέσμευση της Ο.Ε. για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αντίστοιχη εγγραφή της 

υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί.  

4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την 

υλοποίηση των ανωτέρω. 

 

 

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

του  προέδρου 

 

                                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

Α) 1. Εγκρίνει την εξολοκλήρου κατάρτιση του ΕΣΕΚΚ. από εξωτερικό συνεργάτη με τη διαδικασία ανάθεσης 

παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και είναι σύμφωνη με το άρθρο 7 της 

ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020. 

2. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση 

Επιχειρησιακού Σχεδίου εξασφάλισης κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (ΕΣΕΚΚ) στο Δήμο 

Αμπελοκήπων - Μενεμένης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές 
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δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» με Κωδικό Πρόσκλησης Ε.Σ. 2021  στο ποσό των 37.200,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.. 

3. Εγκρίνει τη δέσμευση της Ο.Ε. για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αντίστοιχη εγγραφή της 

υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί.  

4. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση 

των ανωτέρω. 

 

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  297/2021 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  19.10.2021 

 

 

 

 

                  O Πρόεδρος 

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

 

 

 


