
Α∆Α: ΨΤ∆ΗΩΨΕ-0Ρ9 
 

1 
 

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                     ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                     Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                        Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                               Από το πρακτικό της 08-04-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 107 / 2019       

Θέµα: «Παράταση λειτουργίας των ∆οµών Κοινωνικό παντοπωλείο-Συσσίτιο  και 
Κοινωνικό φαρµακείο του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης και συνέχιση της 
χρηµατοδότησής τους από Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα και Εθνικούς Πόρους.» 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 08η του µήνα Απριλίου έτους 2019, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 6386/04-04-2019 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 είκοσι τέσσερις (24) και απόντες εννιά (09) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 
3 Μεζίκης Βασίλειος 3 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
4 Καρράς Ευστράτιος 4 Μαυρίδου Αναστασία 
5 Κεσόγλου Παύλος 5 Γυµνόπουλος Κοσµάς 
6 Κωνσταντίνου Κυριάκος 6 Εµεινίδης Αναστάσιος 
7 Κουσενίδης Αλέξανδρος 7 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
8 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 8 Αβραµίδης Μωυσής 
9 Σιδηρόπουλος Σάββας 9 Λαδάς Παράσχος 
10 Γρούγιος Ηλίας 10  
11 Μανωλόπουλος Βασίλης 11  
12 Κατζικάς Γεώργιος 12  
13 Σουσλόγλου Νικόλαος 13  
14 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 14  
15 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 15  
16 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος 17  
18 Αθανασιάδης Ιωάννης 18  
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  
20 Καζαντζίδης Γεώργιος 20  
21 Γκαλέτσης Αθανάσιος 21  
22 Νοτάκης Ιωάννης 22  
23 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 23  
24 Σµήλιος Ηλίας 24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
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31  31  
32  32  
33  33  

 
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη η οποία παρέστη και η κα. 
Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα, η οποία απουσίαζε. 

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

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία 
κλήθηκε και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 
95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης».  

Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 
εκτάκτου θέµατος µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη συζήτησή 
τους ως έκτακτο . 

 
Ο πρόεδρος πρόταξε την συζήτηση του 2ου,του 3ου και του 4ου τακτικού θέµατος έναντι του 1ου 
τακτικού θέµατος. 
 
-Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σµήλιος Ηλίας αποχώρησε µετά την συζήτηση του 14ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών, το από 
29/3/2019 έγγραφο των εργαζοµένων του Κοινωνικού παντοπωλείου-συσσιτίου και Κοινωνικού 
Φαρµακείου του ∆ήµου, το οποίο αναφέρει τα εξής : 

Οι ∆οµές αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο του Π.Ε.Π ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
2014-2020 και έχουν διάρκεια τουλάχιστον 36 µήνες (από 25-5-2017 έως 25-05-2020).Στη 
διάρκεια µόλις ενάµιση χρόνου από την έναρξη λειτουργίας των δοµών, έχουν εξυπηρετηθεί 
τουλάχιστον από µία φορά 1500 συµπολίτες-κάτοικοι του ∆ήµου, ενώ δεκάδες είναι οι 
χορηγοί (Ελλάδα και εξωτερικό), οι οποίοι στηρίζουν τις παραπάνω δοµές, κάνοντας το 
κόστος λειτουργίας τους εξαιρετικά χαµηλό σε σχέση µε το έργο που παράγουν. 
Θεωρούµε απαραίτητη τη συνέχιση λειτουργίας των παραπάνω ∆οµών, καθώς εκατοντάδες 
συµπολίτες µας ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις 
πλέον στοιχειώδεις ανάγκες. Εκφράζουµε την έντονη ανησυχία µας και ζητάµε να αιτηθείτε 
στο αρµόδιο Υπουργείο να αποσαφηνίσει τις θέσεις του σε ό,τι αφορά το µέλλον των ∆οµών 
των Κοινωνικών παντοπωλείων- συσσιτίων και Κοινωνικών φαρµακείων. Παρά την 
αυτονόητη αναγκαιότητα διατήρησης των ∆οµών στους ∆ήµους όλης της χώρας, στο υπ. 
αριθµ. 117366/05-11-2018 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ενώ γίνεται λόγος µε παράταση 
λειτουργίας ∆οµών που συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του Θεµατικού Στόχου 9 των 
ΠΕΠ, ουδεµία ονοµαστική αναφορά γίνεται για τα Κοινωνικά παντοπωλεία και Κοινωνικά 
φαρµακεία. Ευελπιστούµε πως το αρµόδιο Υπουργείο µε νεότερό του έγγραφο να 
αποσαφηνίσει τα πράγµατα και να διασφαλίσει τη συγχρηµατοδότηση των παραπάνω 
∆οµών για τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους και πέραν των 36 µηνών. Μέχρι 
όµως αυτό να γίνει µε επίσηµο τρόπο, καλούµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να στηρίξει τα 
ακόλουθα αιτήµατά µας: 
• Τη συνέχιση της Χρηµατοδότησης των ∆οµών του Κοινωνικού παντοπωλείου και Κοινωνικού 
φαρµακείου, έτσι ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα να παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες και µετά 
την ολοκλήρωση του αρχικού πλαισίου Χρηµατοδότησης των 36 µηνών. 
• Να επισηµάνει στην ΚΕ∆Ε την ανάγκη υλοποίησης της οµόφωνης απόφασής της (αριθµ. 
∆Σ13223012019) για την εξασφάλιση χρηµατοδότησης των ∆οµών από την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2 
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και τη συνάντηση µε την αναπληρώτρια υπουργό εργασίας κ. Φωτίου για την επίλυση του σχετικού 
θέµατος. 
• Οι Τοπικοί Βουλευτές µε παρεµβάσεις-επερωτήσεις κλπ., να ζητήσουν από το αρµόδιο Υπουργείο 
να αποσαφηνίσει τις θέσεις του σε ό,τι αφορά το µέλλον των παραπάνω ∆οµών. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο 
αποµαγνητοφωνηµένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει τη συνέχιση της Χρηµατοδότησης των ∆οµών του Κοινωνικού παντοπωλείου και 
Κοινωνικού φαρµακείου, έτσι ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα να παρέχουν υπηρεσίες στους 
πολίτες και µετά την ολοκλήρωση του αρχικού πλαισίου Χρηµατοδότησης των 36 µηνών. 
Β) Επισηµάνει στην ΚΕ∆Ε την ανάγκη υλοποίησης της οµόφωνης απόφασής της (αριθµ. 
∆Σ13223012019) για την εξασφάλιση χρηµατοδότησης των ∆οµών από την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2 
και τη συνάντηση µε την αναπληρώτρια υπουργό εργασίας κ. Φωτίου για την επίλυση του σχετικού 
θέµατος. 
Γ)Οι Τοπικοί Βουλευτές µε παρεµβάσεις-επερωτήσεις κλπ., ζητούν από το αρµόδιο Υπουργείο να 
αποσαφηνίσει τις θέσεις του σε ό,τι αφορά το µέλλον των παραπάνω ∆οµών. 

∆) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 107 / 2019. 

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

 
 
           Ο Πρόεδρος                                        Τα Μέλη 
  
 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
                    Αµπελόκηποι  09 - 04 - 2019 
Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

            Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                              Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 


