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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                           Από το πρακτικό της  23 - 01 - 2017 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 019 / 2017 
 
ΘΕΜΑ: Οικονοµική ενίσχυση των Ενοριών του ∆ήµου προς υποβοήθηση του κοινωνικού και 

προνοιακού τους έργου. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23η του µήνα Ιανουαρίου έτους 
2017, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 1378/19-01-2017 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 
τριών (33) µελών ήταν παρόντες τριάντα (30) και απόντες τρείς(03)οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν  νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Εµεινίδης Αναστάσιος  
3 Κωνσταντίνου Κυριάκος 3 Λαϊνάκου Αφροδίτη 
4 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 4  
5 Γυµνόπουλος Κοσµάς 5  
6 Καρράς Ευστράτιος 6  
7 Κουσενίδης Αλέξανδρος 7  
8 Κεσόγλου Παύλος 8  
9 Σουσλόγλου Νικόλαος 9  
10 Σιδηρόπουλος Σάββας 10  
11 Κατζικάς Γεώργιος 11  
12 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 12  
13 Μανωλόπουλος Βασίλειος 13  
14 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 14  
15 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 15  
16 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 16  
17 Γρούγιος Ηλίας 17  
18 Μεζίκης Βασίλειος 18  
19 Κυριλλίδης Γεώργιος 19  
20 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 20  
21 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 21  
22 Καζαντζίδης Γεώργιος 22  
23 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 23  
24 Αβραµίδης Μωϋσής 24  
25 Λαδάς Παράσχος 25  
26 Γκαλέτσης Αθανάσιος 26  
27 Ράπτου Ολγα 27  
28 Νοτάκης Ιωάννης 28  
29 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 29  
30 Σµήλιος Ηλίας 30  
31  31  
32  32  
33  33  
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Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  

Επίσης κλήθηκαν και ήταν παρών στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία  και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και  ο ∆ήµαρχος έθεσε υπόψη των µελών 
ότι : Στο ∆ήµο µας οι δυσµενείς επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης και της εφαρµοζόµενης πολιτικής 
(φτώχεια, ανεργία, κλείσιµο καταστηµάτων κ.λ.π.) είναι πλέον πολύ εµφανείς λόγω της σύνθεσης του 
πληθυσµού (βιοµηχανικοί εργάτες, υπάλληλοι, µικροµεσαίοι επαγγελµατίες, άνεργοι, συνταξιούχοι). 

Το πιο σοβαρό πρόβληµα που υπάρχει σήµερα στην τοπική µας κοινωνία είναι η αδυναµία επιβίωσης 
(φτώχεια) µεγάλου µέρους του πληθυσµού είτε λόγω της δραµατικής µείωσης των ήδη χαµηλών 
εισοδηµάτων του είτε λόγω της παντελούς έλλειψης εισοδήµατος (µηδενικό εισόδηµα). 

Στα συσσίτια των ενοριών του ∆ήµου µας: 

Αγίας Παρασκευής (οδός Κατσάνου – Λαγκαδά), Αγίου Παντελεήµονα, Αγίου Νεκταρίου και του 
Θρησκευτικού Οµίλου Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου αλλά και στις Ενορίες Αναστάσεως του Κυρίου, 
Ζωοδόχου Πηγής και Αγίας Παρασκευής Μενεµένης όπου διανέµονται τρόφιµα, ο αριθµός των φτωχών, 
αναξιοπαθούντων και σε πολλές περιπτώσεις εξαθλιωµένων πολιτών αυξάνεται καθηµερινά. 

Στις δοµές των ανωτέρω φορέων (Ιεροί Ναοί) µε την εθελοντική προσφορά εργασίας από πολλούς 
συµπολίτες µας, άνευ αµοιβής, γίνεται µια υποκατάσταση του κράτους, το οποίο αδυνατεί να 
ανταποκριθεί στις κοινωνικοπρονοιακές υποχρεώσεις του προς στήριξη του πληθυσµού. Ειδικότερα:  

(α) Στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής (οδού Λαγκαδά – Κατσάνου) σιτίζονται καθηµερινά 120 άτοµα 
ενώ έχουν αυξηθεί τα έξοδα για την πληρωµή ενοικίων άπορων οικογενειών, φαρµάκων, ειδών πρώτης 
ανάγκης, βρεφών και παιδιών σχολικής ηλικίας.  

(β) Στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου σιτίζονται καθηµερινά περισσότερα από 400 άτοµα ενώ έχουν 
αυξηθεί οι ανάγκες για αγορές φαρµάκων, ειδών πρώτης ανάγκης, τροφίµων και θέρµανσης ενώ 
καλύπτονται η διαµονή 10 παιδιών που διαµένουν στο Φάρο του Κόσµου όπως και τα δίδακτρα των 
παιδιών που σπουδάζουν. 

(γ) Στον Ιερό Ναό Αγίου Πολυκάρπου Μενεµένης διανέµονται τρόφιµα και ενδύµατα σε 130 και πλέον 
άτοµα και καλύπτονται τα νοσήλεια, φάρµακα και οι λογαριασµοί οργανισµών κοινής ωφέλειας άπορων 
οικογενειών.  

(δ) Στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής καλύπτονται οι ανάγκες 280 απόρων οικογενειών µε τρόφιµα, 
καύσιµη ύλη, φάρµακα, νοσήλεια ενώ πληρώνονται και οι λογαριασµοί ∆ΕΚΟ και ενοίκια.  

(ε) Στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μενεµένης διανέµονται δέµατα τροφίµων σε 837 και πλέον άτοµα. 
Επίσης υπάρχουν και έξοδα για την πληρωµή φαρµάκων, λογαριασµών ∆ΕΚΟ και οικονοµική ενίσχυση 
απόρων οικογενειών. 

(στ) Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήµονα σιτίζονται καθηµερινά 120 εγγεγραµµένα και 15 περίπου µη 
εγγεγραµµένα άτοµα και ζητήθηκε η κάλυψη 75 και πλέον οικογενειών µε δέµατα τροφίµων.  

(ζ) Στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου διανέµονται δέµατα τροφίµων σε 200 οικογένειες ενώ 
καλύπτονται και δαπάνες σε αγορές φαρµάκων και πληρωµής λογαριασµών ∆ΕΚΟ. 
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Καλείται διά της παρούσας εισηγήσεως η Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου µας να αναµορφώσει 
σχετικά τον ΚΑ 00.6736.02 ώστε να είναι δυνατή η παροχή των χρηµατικών αυτών επιχορηγήσεων στο 
ύψος της εισήγησης, ήτοι αθροιστικά 38.500,00 €. 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους και έχοντας υπ’ όψιν τις παρ. 1, 2 του άρθρου 202 του Ν. 3463/06 
(Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 38 Ν.4257/2014) 

προτείνουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 

Α) τη λήψη απόφασης για οικονοµική ενίσχυση των ανωτέρω Ενοριών του ∆ήµου µας προς 
υποβοήθηση του φιλανθρωπικού κοινωνικού και προνοιακού τους έργου, κυρίως όµως της σίτισης 
φτωχών συµπολιτών µας, µε το ποσό των 5.500 ευρώ σε κάθε µία από τις ανωτέρω υπό (α) έως (z) 
Ενορίες. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου  

 

                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία  
Με ψήφους 28 υπέρ(Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Αρµπατζάνη-Τσοµπάνογλου Μαρία, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Καρράς Ευστράτιος, Κεσόγλου Παύλος, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος ,Γυµνόπουλος Κοσµάς, Κατζικάς Γεώργιος, Πουρσανιδης Τριαντάφυλλος, Ναλπαντίδου 
Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλης, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Μεζίκης Βασίλης, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Καϊκατζάνη - 
Χαραλαµπίδου Μαρία, Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης 
Νικόλαος, Αβραµίδης Μωυσής, Λαδάς Παράσχος, Ράπτου Όλγα, Γκαλέτσης Αθανάσιος, Σµήλιος 
Ηλίας) 2 Λευκό (Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα)  
 

1)Εγκρίνει την οικονοµική ενίσχυση των Ενοριών του ∆ήµου µας προς υποβοήθηση του 
φιλανθρωπικού κοινωνικού και προνοιακού τους έργου, κυρίως όµως της σίτισης φτωχών συµπολιτών 
µας, µε το ποσό των 5.500 ευρώ σε κάθε µία από τις ανωτέρω υπό (α) έως (z) Ενορίες, ως 
ακολούθως: 

(α) Στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής (οδού Λαγκαδά – Κατσάνου) σιτίζονται καθηµερινά 120 άτοµα 
ενώ έχουν αυξηθεί τα έξοδα για την πληρωµή ενοικίων άπορων οικογενειών, φαρµάκων, ειδών πρώτης 
ανάγκης, βρεφών και παιδιών σχολικής ηλικίας.  

(β) Στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου σιτίζονται καθηµερινά περισσότερα από 400 άτοµα ενώ έχουν 
αυξηθεί οι ανάγκες για αγορές φαρµάκων, ειδών πρώτης ανάγκης, τροφίµων και θέρµανσης ενώ 
καλύπτονται η διαµονή 10 παιδιών που διαµένουν στο Φάρο του Κόσµου όπως και τα δίδακτρα των 
παιδιών που σπουδάζουν. 

(γ) Στον Ιερό Ναό Αγίου Πολυκάρπου Μενεµένης διανέµονται τρόφιµα και ενδύµατα σε 130 και πλέον 
άτοµα και καλύπτονται τα νοσήλεια, φάρµακα και οι λογαριασµοί οργανισµών κοινής ωφέλειας άπορων 
οικογενειών.  

(δ) Στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής καλύπτονται οι ανάγκες 280 απόρων οικογενειών µε τρόφιµα, 
καύσιµη ύλη, φάρµακα, νοσήλεια ενώ πληρώνονται και οι λογαριασµοί ∆ΕΚΟ και ενοίκια.  

(ε) Στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μενεµένης διανέµονται δέµατα τροφίµων σε 837 και πλέον άτοµα. 
Επίσης υπάρχουν και έξοδα για την πληρωµή φαρµάκων, λογαριασµών ∆ΕΚΟ και οικονοµική ενίσχυση 
απόρων οικογενειών. 
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(στ) Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήµονα σιτίζονται καθηµερινά 120 εγγεγραµµένα και 15 περίπου µη 
εγγεγραµµένα άτοµα και ζητήθηκε η κάλυψη 75 και πλέον οικογενειών µε δέµατα τροφίµων.  

(ζ) Στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου διανέµονται δέµατα τροφίµων σε 200 οικογένειες ενώ 
καλύπτονται και δαπάνες σε αγορές φαρµάκων και πληρωµής λογαριασµών ∆ΕΚΟ. 

 

2)  Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 019 / 2017 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
        
 
Ο Πρόεδρος                Τα Μέλη 
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος                                                                           
 
           Αµπελόκηποι  24 - 01 - 2017 
   Η Ειδική Γραµµατέας                                                                           Ο Πρόεδρος  
   
 
 
 
 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Κουσενίδης Αλέξανδρος 


