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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: 91/2022 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης με την εταιρεία με επωνυμία «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗ 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» με το διακριτικό τίτλο 

«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS» στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑ» 

 

 

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 7
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 

 

παρακαλούμε να εισηγηθείτε τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετική του θέματος του παρόντος αφού λάβετε 

υπόψη τα παρακάτω: 

 

 Το Ινστιτούτο Prolepsis υλοποιεί το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία.  
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 Στόχος του Προγράμματος είναι η καταπολέμηση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης ατόμων τρίτης 

ηλικίας μέσα από την ανθρώπινη επαφή και τη δημιουργία φιλίας και κοινωνικών δεσμών. Το Πρόγραμμα διέπεται 

από τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:  

- Κάθε άτομο είναι μοναδικό και αναντικατάστατο.  

- Κάθε άτομο, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό του ή τη φυσική, ψυχική ή κοινωνική του κατάσταση, αξίζει σεβασμό.  

- Οι επιλογές, απόψεις και αξίες κάθε ατόμου είναι σεβαστές.  

 

Το Πρόγραμμα συνίσταται σε:  

(α) τηλεφωνική επικοινωνία ή/και επισκέψεις των εθελοντών στον χώρο διαμονής των ωφελούμενων. Για όλο το 

διάστημα λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού από την πολιτεία, η επικοινωνία θα είναι μόνο 

τηλεφωνική. 

(β) συμμετοχή δωρεάν σε κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις (πχ. περίπατοι, συνάντηση για καφέ, επισκέψεις σε 

μουσεία), όποτε και εφόσον αυτές διοργανώνονται από τους εθελοντές σε συνεργασία με το Ινστιτούτο.  

 

Για την υλοποίηση του Προγράμματος, το Ινστιτούτο Prolepsis συνεργάζεται με το Δήμο μέσω της Κοινωνικής του 

Υπηρεσίας ως εξής:  

- Ο Δήμος ενημερώνει δυνητικούς εθελοντές και ωφελούμενους σχετικά με το Πρόγραμμα και τον τρόπο υλοποίησής 

του από το Ινστιτούτο.  

- Ο Δήμος αποστέλλει κατάλογο των εθελοντών και των ωφελούμενων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα στο Ινστιτούτο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@filiasekatheilikia.gr ή volunteer@prolepsis.gr.  

- Ο Δήμος θα επικαιροποιεί τους καταλόγους, όποτε απαιτείται.  

- Το Ινστιτούτο ενημερώνει και εκπαιδεύει τους εθελοντές που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Επίσης, συνάπτει 

σχετικό συμφωνητικό μαζί τους.  

- Το Ινστιτούτο ενημερώνει τους ωφελούμενους που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Εν συνεχεία οι συμμετέχοντες 

ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υπογράφουν φόρμα συμμετοχής (Παράρτημα Α).  

- Οι επισκέψεις/ τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιούνται σε ημέρες και ώρες που είναι κοινά αποδεκτές από 

τους ωφελούμενους και τους εθελοντές. 

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται μεταξύ άλλων σε δημότες του Δήμου οι οποίοι διαμένουν στην περιοχή και οι οποίοι 

επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ως εθελοντές ή/και ωφελούμενοι. Η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα 

είναι εθελούσια και μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν. 

Μεταξύ του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και του «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS» υπογράφεται σύμφωνο 

συνεργασίας, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται. 

 

 

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

προέδρου 

 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των καταμετρούμενων 

 

Α) Εγκρίνει την  συνεργασία του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης με την εταιρεία με επωνυμία «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗ 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» με το διακριτικό τίτλο 

«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS» στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑ» 
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- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 91/2022. 

 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 12.04.2022 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 
Αποστολίδου Μαρία 


