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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 04.03.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε.  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης : 63 / 2022 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+, ΚΑ2 Small - scale partnerships και συγκεκριμένα στην πρόταση 

με τίτλο: “Establishing of Transnational Social Impact Learning Centre - TSILC”- «Διακρατικό Κοινωνικό Κέντρο 

Μάθησης». 

 

 

  Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η του μήνα Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 

4995/01-03-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στο καθένα από τα μέλη - 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) Κωνσταντίνου Κυριάκος 7) Τσομπανοπούλου Μελίσα. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Καζαντζίδης Γεώργιος 2) Κυριλλίδης Γεώργιος. 

    

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

  

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

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

 

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

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

- Την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, ΚΑ2 Small - scale 

partnerships και ειδικότερα για συμπράξεις μικρής κλίμακας στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, της σχολικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της νεολαίας (οι συμπράξεις αυτές 

είναι διακρατικού χαρακτήρα και περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο οργανισμούς από δύο διαφορετικές χώρες 

ενώ δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών σε μια σύμπραξη, η διάρκεια των σχεδίων 

πρέπει να είναι από 6 έως 24 μήνες και η μέγιστη επιχορήγηση ανά έργο ανέρχεται σε: 50.000 EUR για έργα 

διάρκειας 24 μηνών). 

Αναλυτικότερα για την πράξη με τίτλο: “Establishing of Transnational Social Impact Learning Centre - TSILC”: 

«Διακρατικό Κοινωνικό Κέντρο Μάθησης» η διάρκειά της θα είναι 24 μήνες και συγκεκριμένα προγραμματίζεται 

από τον Νοέμβριο του 2022 έως τον Οκτώβριο του 2024. 
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Η σύμπραξη αποτελείται από: πόλη Koprivnica της Κροατίας ως επικεφαλής εταίρος, Δήμος Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης / Ελλάδα, ΜΚΟ AID/Λάρισα, ΜΚΟ για ευάλωτες ομάδες/Κροατία, Σύλλογος Ρομά AVENA από Κochani / 

Β. Μακεδονία (N.MKD), Δήμος Κochani / Β. Μακεδονία, Ίδρυμα CEED / Β. Μακεδονία. Οι κύριοι εμπειρογνώμονες 

στη δημιουργία του προγράμματος και τη διεξαγωγή εκπαιδεύσεων για το βασικό προσωπικό της TSILC, δήμος 

Kussadasi / Τουρκία (TR), ΜΚΟ από Kussadasi / Τουρκία. 

Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης πράξης κατανέμεται ως εξής: 10.000€ για τον επικεφαλής εταίρο και 5.000€ 

για κάθε έναν από τους λοιπούς συμμετέχοντες εταίρους.  

 

Γενικός στόχος της πράξης είναι η δημιουργία τοπικών περιβαλλόντων μάθησης για ενήλικες και η οικονομική 

ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων από τις περιοχές Koprivnica (CRΟΑΤΙΑN), Κochani (N.MKD), Λάρισα και Θεσσαλονίκη 

(GR), Kussadasi (TR). 

 

Συγκεκριμένοι στόχοι: 

 

1. Ίδρυση Διακρατικού Κοινωνικού Κέντρου Μάθησης (ΤSILC) για την παροχή ανάπτυξης δεξιοτήτων, την 

προώθηση της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνική ζωή στις τοπικές κοινωνίες, την υποστήριξη της 

αυτοαπασχόλησης και ευκαιριών απασχόλησης για ευάλωτες ομάδες 

2. Αυξημένη κοινωνική ένταξη και βασικές ικανότητες των ευάλωτων ομάδων με την οικοδόμηση της 

απασχολησιμότητας και των δεξιοτήτων ζωής τους και την προώθηση της έννοιας της δια βίου μάθησης 

3. Βελτιωμένο περιβάλλον για τη δημιουργία και ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

4. Προώθηση του Erasmus+ σε όλους τους πολίτες και τις γενιές 

 

Συγκεκριμένα στο δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης το Διακρατικό Κοινωνικό Κέντρο Μάθησης θα λειτουργήσει 

μέσα στο Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά. Η πράξη θα χρηματοδοτήσει την αγορά εξοπλισμού καθώς και τα 

έξοδα λειτουργίας ενός γραφείου για ένα χρόνο στο οποίο θα εκπαιδευτεί ένα άτομο από την ελληνική ΜKO AID ενώ 

εθελοντικά θα προσφέρει για επιπλέον τρία χρόνια τις υπηρεσίες του. 

Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα: 

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

εταίρος στην πράξη με τίτλο: “Establishing of Transnational Social Impact Learning Centre- TSILC”- Ίδρυση 

Διακρατικού Κοινωνικού Κέντρου Μάθησης, μαζί με άλλους οκτώ εταίρους.  

 

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

Α. Η προς υποβολή Πρόταση Έργου 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): 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 της 

προέδρου 

 

 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία 

       Με ψήφους 6 Υπέρ – 1 Κατά  

 

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

ως εταίρος στην πράξη με τίτλο: “Establishing of Transnational Social Impact Learning Centre- TSILC”- Ίδρυση 
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Διακρατικού Κοινωνικού Κέντρου Μάθησης, μαζί με άλλους οκτώ εταίρους.  

 

Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου: 

1. Η προς υποβολή Πρόταση Έργου 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): του εγγράφου δέσμευσηs «Letter of Commitment for partner» και των λοιπών 

απαραίτητων εγγράφων. 

 

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα μειοψήφησε. 

 

 Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 63 / 2022. 

 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  08.03.2022 

 

 

 

 

 

                             Η  Πρόεδρος 

 

                        Αποστολίδου Μαρία 


