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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11.04.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 87/2022 

 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή υλοποίησης έργου για το πρόγραμμα με τίτλο «Στέγαση και εργασία για τους 

αστέγους στη δυτική Θεσσαλονίκη», στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους 

αστέγους» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η του μήνα Απριλίου, του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 8065/07-04-2022 

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) Γρούγιος Ηλίας 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος 4) Γυμνόπουλος 

Κοσμάς  5) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 6) Σιδηρόπουλος Σάββας 7)Αρπατζάνη-Τσομπάνογλου Μαρία 8) Τσομπανοπούλου 

Μελίσα . 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Κυριλλίδης Γεώργιος  

 

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

 

Η Πρόεδρος, προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε τη συζήτηση ενός (1) έκτακτου 

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

 

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

Έχοντας υπόψη: 

 Το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Αρμοδιότητες – Άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμων και Κοινοτήτων» το οποίο 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων»  

 Το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 

 Τον  Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

 Την υπ' αριθμ. Δ13/οικ.62914/28-8-2021 Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

παρακαλούμε να εισηγηθείτε τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετική του θέματος του παρόντος αφού λάβετε 
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υπόψη τα παρακάτω: 

Με την υπ. αριθμ. Δ13οικ/62914/28-8-2021 Πρόσκληση, στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης και Κοινωνικής 

Φροντίδας για τους Αστέγους, της Δ/νσης Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων καλούνταν: 

-ΟΤΑ Α΄βαθμού με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων 

-Διαδημοτικά σχήματα συνεργασίας ΟΤΑ Α΄βαθμού, ανεξαρτήτως πληθυσμού 

-ΟΤΑ Α΄βαθμού στους οποίους λειτουργούν δομές του άρθρου 3περ. α,γ και δ της με αριθ. . Δ13οικ/42815/2021 

ΚΥΑ, ανεξαρτήτων πληθυσμού 

-ΝΠΔΔ εποπτευόμενα από την γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και καταπολέμησης της Φτώχειας 

να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» ).   

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη Σχεδίων που θα λαμβάνουν υπόψη τις εξατομικευμένες 

ανάγκες των αστέγων που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας, ή Ξενώνες Ύπνου, ή 

κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων, ή έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές 

υπηρεσίες των Δήμων, ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας ως άστεγοι, την μετάβασή τους σε αυτόνομες στεγαστικές 

λύσεις με σκοπό την εργασιακή επανένταξη. 

Τα προγράμματα στέγασης σε διαμερίσματα, παράλληλα με την ολική ή μερική κάλυψη ΔΕΚΟ ή άλλων βιοτικών 

αναγκών, καθώς και η προώθηση στην εργασία, παρουσιάζουν το όφελος της επανένταξης για τους ωφελούμενους, 

αφού η επαφή με τον κοινωνικό ιστό είναι πιο άμεση σε σχέση με το διάστημα παραμονής τους σε Δομές 

επείγουσας στέγασης ή σε κοινωνικούς ξενώνες και τα προβλήματα της καθημερινότητας πρέπει να επιλυθούν, σε 

μεγάλο βαθμό, από τους ίδιους.  

Οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:  

 Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής 

φροντίδας 

  Η κινητοποίηση για επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και 

εργασιακής επανένταξης  

 Από το σύνολο των ενηλίκων ωφελουμένων, η ένταξη ποσοστού 20% κατ’ ελάχιστον, ανά εγκεκριμένο σχέδιο στον 

πυλώνα της εργασιακής ένταξης  

 Η ανάπτυξη συνέργειας μεταξύ Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης.  

Για τις ενέργειες στέγασης και κάλυψης βασικών αναγκών το πρόγραμμα καλύπτει τις παρακάτω δαπάνες:  

 Κάλυψη ενοικίου για διάστημα έως και 24 μήνες, κατόπιν αξιολόγησης από τον Δικαιούχο/Διαχειριστή  

 Δαπάνες οικοσκευής - Λειτουργικές δαπάνες (δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και κοινοχρήστων για 

διάστημα έως και 24 μήνες, κατόπιν αξιολόγησης από τον Δικαιούχο/Διαχειριστή) 

 Επιδότηση εργασίας για 12 μήνες ή άλλες ενεργητικές πολιτικές. 

Η διάρκεια υλοποίησης των σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν θα ξεκινήσει με υπογραφή Προγραμματικής 

Σύμβασης και θα έχει ισχύ 24 μήνες.  
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Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, ως Δήμος με πληθυσμό κάτω των 100.000 κατοίκων, βάσει των στοιχείων 

της τελευταίας απογραφής, συμμετέχει σε διαδημοτικό συνεργατικό σχήμα για την υποβολή της πρότασης στο 

πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.   

Με την υπ’ αριθ. 256/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης με τίτλο: «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους στη δυτική Θεσσαλονίκη» στο πρόγραμμα 

«Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», από το Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης ως δικαιούχο φορέα, σε 

συνεργασία με τους δήμους Κορδελιού – Ευόσμου και Παύλου Μελά, ως δικαιούχους φορείς και την  Κοινωνική 

Οργάνωση ΑΡΣΙΣ, ως Διαχειριστή Φορέα. 

 

Το παραπάνω σχήμα υπέβαλλε αρχικά αίτηση χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία» και 

κατόπιν του με αρ. πρωτ. 9363/2-2-2022 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που 

αφορά την «Αξιολόγηση αίτησης χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» 

υποβλήθηκε αναμορφωμένη αίτηση χρηματοδότησης της πρότασης από το διαδημοτικό σχήμα. 

 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 23892/11-3-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

αποφασίστηκε η έγκριση υλοποίησης του σχεδίου της αναμορφωμένης αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης για 

το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους». 

 

 Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε την αποδοχή υλοποίησης του έργου για το πρόγραμμα με τίτλο: «Στέγαση 

και εργασία για τους αστέγους στη Δυτική Θεσσαλονίκη»  από το Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης ως δικαιούχο 

φορέα, σε συνεργασία με τους δήμους Κορδελιού – Ευόσμου και Παύλου Μελά, ως δικαιούχους φορείς και την  

Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ, ως Διαχειριστή Φορέα. 

 

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

προέδρου 

 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των καταμετρούμενων 

 

Α) Αποδέχεται  την υλοποίηση του έργου για το πρόγραμμα με τίτλο: «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους στη 

Δυτική Θεσσαλονίκη»  από το Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης ως δικαιούχο φορέα, σε συνεργασία με τους δήμους 

Κορδελιού – Ευόσμου και Παύλου Μελά, ως δικαιούχους φορείς και την  Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ, ως Διαχειριστή 

Φορέα. 

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 87/2022. 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 12.04.2022 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 
Αποστολίδου Μαρία 


