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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16.05.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 118/2022 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Citizens, Equality, 

Rights and Values Programme (CERV) στην πρόσκληση «Call for proposals to protect and promote the rights of the 

child - CERV-2022-CHILD» και συγκεκριμένα στην πρόταση με τίτλο: «Εισάγοντας συμπεριληπτικά μοντέλα 

συμμετοχής εφήβων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο σχολείο και στην κοινότητα – Πιλοτικό έργο με 

τοπικά Επαγγελματικά Λύκεια και Δήμους» (Introducing inclusive adolescents’ participation models in school and 

community decision-making processes – Pilot Project with local Vocational High Schools and Municipalities) με 

σύντομο τίτλο «Local Youth For Social Change». 

 

 

      

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η του μήνα Μαΐου, του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 10539/12-05-

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) Κωνσταντίνου Κυριάκος 4) 

Γυμνόπουλος Κοσμάς  5) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 6) Σιδηρόπουλος Σάββας 7) Γρούγιος Ηλίας 8) Τσομπανοπούλου 

Μελίσα. 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Κυριλλίδης Γεώργιος. 

 

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) έκτακτων 

θεμάτων με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή τους ως έκτακτα . 

 

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

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

Την πρόσκληση υποβολής προτάσεων  «Call for proposals to protect and promote the rights of the child - CERV-

2022-CHILD» στο πλαίσιο του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV), ο δήμος 

Αμπελοκήπων – Μενεμένης προτίθεται να συμμετέχει ως εταίρος στην πρόταση με τίτλο: «Εισάγοντας 

συμπεριληπτικά μοντέλα συμμετοχής εφήβων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο σχολείο και στην 
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κοινότητα – Πιλοτικό έργο με τοπικά Επαγγελματικά Λύκεια και Δήμους» (Introducing inclusive adolescents’ 

participation models in school and community decision-making processes – Pilot Project with local Vocational High 

Schools and Municipalities) και σύντομο τίτλο «Local Youth For Social Change». 

 

Κύριος στόχος του έργου είναι η προώθηση της εκπαίδευσης στην ενεργό πολιτειότητα ως μέσου ισότητας, 

ενεργού συμμετοχής και ένταξης στην τοπική κοινωνία.  

 

Επιμέρους στόχοι:  

• Ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών και μαθητριών, εφήβων και νέων του Δήμου για 

  δημοκρατική συμμετοχή  

• Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση σε πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα  

• Ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ενεργών πολιτών  

• Κινητοποίηση για την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βιωσιμότητα, τα ανθρώπινα 

  δικαιώματα και τη δημοκρατία  

• Συμμετοχή στη λήψη συλλογικών αποφάσεων  

• Δημιουργία και λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νέων  

• Δικτύωση και ανταλλαγή μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων  

 

Η πρόταση θα υλοποιηθεί από τους ακόλουθους εταίρους (partners): 

1. ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία - Μη 

κερδοσκοπική οργάνωση, ως lead partner  

2. Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, ως partner  

3. University of Vic - Central University of Catalonia (public university), σε συνεργασία με τοπικό Δήμο, ως partner  

4. Δήμος του Vic (εκκρεμεί η επιβεβαίωση), ως partner 

To έργο θα συνεργαστεί με Επαγγελματικά Λύκεια των εμπλεκόμενων περιοχών, συγκεκριμένα με τα 

δεκαπενταμελή συμβούλια των σχολείων, με τους συλλόγους γονέων και με τους/τις εκπαιδευτικούς. Θα 

πραγματοποιηθούν συμμετοχικά εκπαιδευτικά εργαστήρια ενεργού πολιτειότητας καθώς και η εισαγωγή της 

μεθοδολογίας «μάθηση με βάση την κοινότητα» (community based learning), δηλαδή μάθηση που ενεργοποιείται 

μέσα από την εμπειρία και τη συνδιαλλαγή με φορείς της κοινότητας. Τα παιδιά θα συν-σχεδιάσουν με τους/τις 

εκπαιδευτικούς τα μαθήματά τους και τον τρόπο με τον οποίο αυτά γίνονται, και θα έρθουν σε επαφή με την 

κοινότητα γύρω από το σχολείο – τη γειτονιά, το Δήμο, τις τοπικές οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ), τις 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές δομές, κ.λπ.  

Σε συνεργασία με τον τοπικό Δήμο και με άλλους νέους/νέες της περιοχής, οι μαθητές/τριες θα εστιάσουν σε 

κάποιο τοπικό θέμα που τους/τις προβληματίζει και θα οργανώσουν κάποια δράση σχετικά με αυτό. 

Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο έργο μπορεί να ενισχυθεί και ταυτόχρονα να υποστηρίξει σημαντικά το Δήμο στη 

δημιουργία και βιώσιμη λειτουργία ενός Δημοτικού Συμβουλίου Νέων. 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης  ως εταίρος στο έργο θα έχει τον ακόλουθο ρόλο:  

• της υποστήριξης των παιδιών και της εκπαιδευτικής κοινότητας στην ενεργοποίηση απέναντι στα τοπικά πολιτικά 

και κοινωνικά ζητήματα,  

• της έναρξης και υποστήριξης των διαδικασιών δημιουργίας ενός Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, με την ενημέρωση 

και ευαισθητοποίηση των νέων των περιοχών του Δήμου,  

• της μεταφοράς καλών πρακτικών και δικτύωσης με οργανώσεις της ΚτΠ, άλλους δήμους, εταίρους από το 

εξωτερικό.  

 

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: «Εισάγοντας συμπεριληπτικά μοντέλα συμμετοχής εφήβων στις διαδικασίες 
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λήψης αποφάσεων στο σχολείο και στην κοινότητα – Πιλοτικό έργο με τοπικά Επαγγελματικά Λύκεια και 

Δήμους», μαζί με άλλους 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 7 Υπέρ – 1 Κατά 

 

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

ως εταίρος στην πράξη με τίτλο: «Εισάγοντας συμπεριληπτικά μοντέλα συμμετοχής εφήβων στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων στο σχολείο και στην κοινότητα – Πιλοτικό έργο με τοπικά Επαγγελματικά Λύκεια και 

Δήμους», μαζί με άλλους 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 118/2022. 

 

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

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 17.05.2022. 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 

Αποστολίδου Μαρία 


