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Απόσπασμα από το πρακτικό της 28ης Τακτικής συνεδρίασης έτους 2017 του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνει κατά πλειοψηφία το Μνημόνιο Συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και του
Δήμου  Αθηναίων  που  αφορά  στη  δημιουργία  ενός  κοινού  πλαισίου  συνεργασίας
μεταξύ  των  συμβαλλομένων  μερών,  με  σκοπό  την  οργάνωση  και  υλοποίηση
συντονισμένων δράσεων και παρεμβάσεων για το προσφυγικό ζήτημα σε τοπικό και
εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης προσφύγων.

Σήμερα  στις 20  Δεκεμβρίου  2017 ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  15:00 το  Δημοτικό
Συμβούλιο  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  ύστερα  από
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του προς όλους τους Συμβούλους, που επιδόθηκε
στις 15-12-2017 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010. 

Από τα 49 μέλη ήταν:

   Παρόντες: 40

1. Καλυψώ Γούλα
2. Σωτηρία Αδαμίδου – Γκιουλέκα
3. Γλυκερία Καλφακάκου
4. Γεώργιος Αβαρλής
5. Στυλιανή Αβραμίδου
6. Παναγιώτης Αβραμόπουλος
7. Άννα Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου
8. Αλέξανδρος Άγιος
9. Μαρία Ακριτίδου-Γιαννουλοπούλου
10. Γεώργιος Αρβανίτης
11. Σοφία Ασλανίδου
12. Simon Bensasson – Chimchi
13. Στέφανος Γωγάκος
14. Γεώργιος Δημαρέλος
15. Σωκράτης Δημητριάδης
16. Βασίλειος Διαμαντάκης
17. Λάζαρος Ζαχαριάδης
18. Νικόλαος Ζεϊμπέκης
19. Κωνσταντίνος Ζέρβας
20. Σταύρος Καλαφάτης

21. Στυλιανός Κανάκης
22. Δημήτριος Κούβελας
23. Ανδρέας Κουράκης
24. Εφραίμ Κυριζίδης
25. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης
26. Πέτρος Λεκάκης
27. Στυλιανός Λιακόπουλος
28. Αθανάσιος-Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης
29. Ευστάθιος Παντελίδης
30. Αθανάσιος Παπαναστασίου
31. Αθανάσιος Παππάς
32. Μαρία Πασχαλίδου
33. Σπύρος Πέγκας
34. Γεωργία Ρανέλλα
35. Δημήτριος Ράπτης
36. Κων/νος Σεβρής
37. Αρμόδιος Στεργίου
38. Αναστάσιος Τελίδης
39. Νικόλαος Φωτίου
40.  Ελένη (Έλλη) Χρυσίδου
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Απόντες: 9

1. Μαρία Αγαθαγγελίδου
2. Λεμονιά (Μόνικα) Αϊβάζογλου
3. Ιωάννης Δελής
4. Χρυσούλα Ζαρογιάννη
5. Χασδάι Καπόν

6. Ελευθέριος Κιοσέογλου
7. Αρτέμιος Ματθαιόπουλος
8. Χρήστος Παπαστεργίου
9. Στεφανία Τανιμανίδου

Από τους 6 Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας:

Παρόντες: 4

1. Μαρία Λαζαρίδου (Β' Δημοτική Κοινότητα)
2. Ελισσάβετ Καλαϊτζίδου (Γ' Δημοτική Κοινότητα)
3. Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης (Δ' Δημοτική Κοινότητα)
4. Αργυρή Κουράκη (Ε' Δημοτική Κοινότητα)

Απόντες: 2

1. Πέτρος Δημητρακόπουλος (Α' Δημοτική Κοινότητα)
2. Παναγιώτα Μπαχτσεβάνα (Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας)

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην
οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μπουτάρης, σύμφωνα με το
αρθ. 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Λόγω  αποχώρησης  της  Γραμματέως  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κας  Γλυκερίας
Καλφακάκου,  η  Πρόεδρος,  για  τη  θέση  του  Γραμματέως,  πρότεινε  τον  Δημοτικό
Σύμβουλο της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Μιχαήλ Κωνσταντινίδη και η πρότασή της
έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Σώμα.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν  από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του
Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου κ. Έλσα Ζησοπούλου και
από την υπάλληλο του ανωτέρω τμήματος κ. Θεοδώρα Γαδ.
Αριθμός θέματος Ημερήσιας Διάταξης: 39  

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το υπ’ αρ. 39  θέμα Ημερήσιας
Διάταξης «Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου
Αθηναίων που αφορά στη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των
συμβαλλομένων  μερών,  με  σκοπό  την  οργάνωση  και  υλοποίηση  συντονισμένων
δράσεων και παρεμβάσεων για το προσφυγικό ζήτημα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο
για την ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης προσφύγων.» αναφερόμενη στην υπ’
αρ.  120086/9856/2017 εισήγηση  Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Προστασίας  και
Δημόσιας  Υγείας  (Τμήμα  Κοινωνικής  Πολιτικής  και  Ισότητας  των  Φύλων) η
οποία έχει ως εξής:

Σχετικά με το  θέμα  γνωστοποιείται ότι  ανακοινώθηκε από τους  Δημάρχους
Αθηναίων  και  Θεσσαλονίκης  η  υπογραφή  μνημονίου  συνεργασίας που  αφορά  τη
δημιουργία ενός κοινού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, με
σκοπό  την οργάνωση και υλοποίηση συντονισμένων δράσεων και παρεμβάσεων για
το προσφυγικό ζήτημα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για  την ανάπτυξη πολιτικών
κοινωνικής ένταξης προσφύγων.

Σκοπός του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου
συνεργασίας  μεταξύ  των  συμβαλλομένων  μερών,  με  σκοπό  την  οργάνωση  και
υλοποίηση συντονισμένων δράσεων και παρεμβάσεων για το προσφυγικό ζήτημα σε

2

ΑΔΑ: ΩΚΥΔΩΡ5-ΙΞΜ



τοπικό  και  εθνικό  επίπεδο  για  την  προώθηση  της  κοινωνικής  ένταξης  των
προσφύγων.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας θα υλοποιηθούν ενδεικτικά δράσεις ανταλλαγής
τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, υποβολής κοινών προτάσεων χρηματοδότησης,
διαμόρφωσης πολιτικών σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο κλπ. 

Αναλυτικά:
1.ανταλλαγή εμπειριών, πολιτικών και καλών πρακτικών εφαρμογών που σχετίζονται
με την ένταξη προσφύγων και την διαμόρφωση σχετικών πολιτικών,
2.συντονισμό  των  πρωτοβουλιών  και  την  ανταλλαγή  τεχνογνωσίας  για  την
διαμόρφωση  και ανάπτυξη πολιτικών και δομών των υπηρεσιών των δύο φορέων
που δραστηριοποιούνται στο προσφυγικό ζήτημα, 
3.ανταλλαγή επισκέψεων από ομάδες εμπειρογνωμόνων των δύο φορέων, 
4.συμμετοχή των φορέων σε συντονιστικούς μηχανισμούς που οργανώνονται από το
κάθε φορέα,
5.υλοποίηση κοινών δράσεων,  και προγραμμάτων και στη συμμετοχή σε προτάσεις
χρηματοδότησης από κοινού,
6.στήριξη και την παροχή τεχνογνωσίας από κοινού σε άλλους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης,
7.διαμόρφωση πολιτικών σε Ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με
σκοπό  την  προώθηση  αρχών  και  προτεραιοτήτων  για  την  κοινωνική  ένταξη
προσφύγων,
8.συντονισμό  δράσεων  όπως  έρευνες  πεδίου  και  υλοποίηση  πιλοτικών
προγραμμάτων,
9.διοργάνωση από κοινού εκδηλώσεων (σεμινάρια, ημερίδες, εργαστήρια κλπ)

Η  διάρκεια  του  παρόντος  ορίζεται  αόριστη  και  θα  εξακολουθεί  να  ισχύει
εφόσον κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εναντιωθεί ως προς αυτή με σχετική
έγγραφη δήλωση, η οποία καθίσταται ενεργή δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες
μετά  την  κοινοποίηση  της  στο  άλλο  μέρος.  Η  αξιολόγηση  της  πορείας  της
συνεργασίας θα πραγματοποιείται τουλάχιστον ανά διετία. 

Προς  το  σκοπό  της  αποτελεσματικής  επίτευξης  των  στόχων  και  της
υλοποίησης  κοινών  δράσεων  του  παρόντος,  καθένα  από  τα  μέρη  ορίζει  έναν
εκπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του, οι  οποίοι  πέραν της παρακολούθησης των
δράσεων, αξιολογούν και όποτε κρίνουν αναγκαίο υποβάλλουν προτάσεις στα μέρη
για την τροποποίηση του παρόντος. 

Στο παρόν μνημόνιο δύναται να προσχωρήσει οποιοσδήποτε Δήμος με απλή
δήλωσή του ώστε να διευρυνθεί η εμβέλεια και η αποτελεσματικότητά του.

Με βάση τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά με το θέμα.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
 την υπ’ αρ. 120086/9856/2017 εισήγηση Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας

και Δημόσιας Υγείας (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων)
 Μνημόνιο Συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Αθηναίων
 τον νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ

3360/τ. Β΄/2012 και ΦΕΚ 190/τ. Β΄/2013)
 τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
 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»

 τα άρθρα 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010

και μετά από διαλογική συζήτηση, προχώρησε στη λήψη της παρακάτω απόφασης.
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Αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του θέματος οι Δ.Σ. κ.κ. Ν. Ζεϊμπέκης, Ευστ.
Παντελίδης, Δ. Ράπτης, Γλ. Καλφακάκου, Ανδρ. Κουράκης, Εφρ. Κυριζίδης, Π.
Αβραμόπουλος, Δ. Κούβελας, Κ. Σεβρής       
Δεν ήταν παρών κατά την ψήφιση του θέματος ο Δ.Σ. κ. Στ. Καλαφάτης

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται : 
Α) Η σύναψη του Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου
Αθηναίων, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο, που αφορά: τη δημιουργία ενός
κοινού πλαισίου  συνεργασίας  μεταξύ  των συμβαλλομένων μερών,  με  σκοπό  την
οργάνωση  και  υλοποίηση  συντονισμένων  δράσεων  και  παρεμβάσεων  για  το
προσφυγικό  ζήτημα  σε  τοπικό  και  εθνικό  επίπεδο  για   την  ανάπτυξη  πολιτικών
κοινωνικής ένταξης προσφύγων.
Β)  Ο ορισμός του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης κ.  Πέτρου
Λεκάκη  ως  εκπροσώπου  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  με  αναπληρώτρια  την
Εντεταλμένη Σύμβουλο για θέματα Προσφύγων κα. Σοφία Ασλανίδου οι οποίοι πέραν
της  παρακολούθησης  των  δράσεων,  αξιολογούν  και  όποτε  κρίνουν  αναγκαίο
υποβάλουν προτάσεις στα μέρη για την τροποποίηση του παρόντος.
Γ) Εξουσιοδοτείται ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης κ. Πέτρος
Λεκάκης για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Λευκό ο Δ.Σ. κ. Μ. Κωνσταντινίδης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Θεσσαλονίκη 21-12-2017 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΓΟΥΛΑ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
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