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Ορθή Επανάληψη 
 
ΘΕΜΑ: «Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς για τα 
σχολικά γεύματα».  

 
Σήμερα, 02 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνεδρίασε δια περιφοράς το 
Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 19929/29-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
του Δ.Σ. κ. Κουσενίδη Αλέξανδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019 καθώς και τις 
αρ. 18318/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα 

τριών (33) μελών ήταν παρόντες τριάντα ένα (31) και απόντες δύο (2). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1 Τσομπανοπούλου Μελίσα 

2 Κεσόγλου Παύλος 2 Νοτάκης Ιωάννης 

3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3  

4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4  

5 Μανωλόπουλος Βασίλης 5  

6 Κωνσταντίνου Κυριάκος 6  

7 Κατζικάς Γεώργιος 7  

8 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 8  

9 Κουσίδης Γεώργιος 9  

10 Καζαντζίδης Γεώργιος 10  

11 Αβραμίδης Μωυσής 11  

12 Καρράς Ευστράτιος 12  

13 Σιδηρόπουλος Σάββας 13  

14 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 14  

15 Γυμνόπουλος Κοσμάς 15  

16 Σεμερτζίδου Αγγελική 16  

17 Αποστολίδου Μαρία 17  

18 Παπαδήμας Αναστάσιος 18  

19 Φουκίδης Απόστολος 19  

20 Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία 20  

21 Γρούγιος Ηλίας 21  

22 Ζυγανιτίδης Απόστολος 22  

23 Σουσλόγλου Νικόλαος 23  

24 Γκαλέτσης Αθανάσιος 24  

25 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία 25  

26 Κυριλλίδης Γεώργιος 26  

 

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 
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27 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 27  

28 Μύθυμη Ελένη 28  

29 Ράπτου Όλγα   29  

30 Σμήλιος Ηλίας   30  

31 Καρασαρλίδου Σοφία   31  

32    32  

33    33  

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεμένης κα. Παληκαρίδου 
Αναστασία. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Στην Συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύμφωνα με το άρθρο 
95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».  

 
Οι παρατάξεις «Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή», «ΑΝΥΠΑΚΟΗ στις γειτονιές Αμπελοκήπων και 
Μενεμένης» και «Εργατική Αντεπίθεση Αμπελοκήπων-Μενεμένης» κατέθεσαν κοινή δήλωση αποχής από το 
Δημοτικό Συμβούλιο η οποία επισυνάπτεται στα πρακτικά και με την οποία αιτούνται την αναβολή 
συζήτησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το 2021 και της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για το πρώην Στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος. 
  
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

Η δημοσιονομική κρίση, που κλυδωνίζει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας, έχει επηρεάσει 
όλους τους Έλληνες πολίτες, με την κατάσταση να επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο λόγω των 
συνθηκών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 
Οι συνέπειες της δεινής αυτής οικονομικής κατάστασης, κυρίως σε βάρος των κοινωνικά και 
οικονομικά ευάλωτων οικογενειών, δεν αφήνουν ανεπηρέαστα τα ανήλικα μέλη τους, τα παιδιά, τα 
οποία με τη σειρά τους μεταφέρουν μια δυσάρεστη πραγματικότητα στη σχολική τους κοινότητα, 
κυρίως στα δημόσια σχολεία. 
Η Πολιτεία, στην προσπάθειά της να ανακουφίσει τη μέση οικογένεια, λαμβάνει διάφορα μέτρα, 
μεταξύ των οποίων το πρόγραμμα σίτισης στα Δημοτικά Σχολεία με την ονομασία «Σχολικά Γεύματα». 
Το πρόγραμμα απευθύνεται συνολικά σε 185.311 μαθητές ανά την επικράτεια, περιλαμβάνει 1.227 
σχολικές μονάδες 74 δήμων-Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. 
Δυστυχώς, στο Δήμο μας, το δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, κατά την περσινή σχολική περίοδο 
2019-2020 δεν διανεμήθηκαν σχολικά γεύματα λόγω προσφυγών και δικαστικών διενέξεων των 
υποψηφίων αναδόχων, σε 2793 μαθητές δημοτικών σχολείων, οι οποίοι στερήθηκαν του γεύματος.  
Προς μεγάλη απογοήτευσή μας, όμως, η νέα σχολική περίοδος 2020-2021 ξεκίνησε και πάλι με τους 
χειρότερους οιωνούς, χωρίς να έχει αρχίσει μέχρι στιγμής η διανομή γευμάτων σε 2763 μαθητές 
δημοτικών σχολείων, ενώ σε όλους τους δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 
έχει ήδη ξεκινήσει η διανομή.  
Σε ότι αφορά το δήμο μας πρόκειται για έναν πρωτάκουστο εμπαιγμό όταν είναι γνωστές οι ανάγκες 
της κοινωνίας που συνεχίζει να πλήττεται από τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης που μαστίζει 
ιδιαίτερα τις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης.    
Ζητείται η έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου προς υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός 
υπευθύνου για τη μη διανομή σχολικών γευμάτων κατά το σχολικό έτος 2019-2020 αλλά και κατά το 
τρέχον σχολικό έτος 2020-2021, προς την διενέργεια έρευνας για τη διαπίστωση ευθυνών κάθε 
υπευθύνου και την κατά νόμο δίωξη και τιμωρία του.   

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις 
σχετικές διατάξεις,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Επί των καταμετρουμένων (23) Δημοτικών Συμβούλων 

Α) Εγκρίνει την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για τη μη διανομή σχολικών 
γευμάτων κατά το σχολικό έτος 2019-2020 αλλά και κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021, προς την 
διενέργεια έρευνας για τη διαπίστωση ευθυνών κάθε υπευθύνου και την κατά νόμο δίωξη και τιμωρία 
του.   

 
-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, Γκαλέτσης 
Αθανάσιος, Ράπτου Όλγα, Μύθυμη Ελένη, Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία, Σμήλιος Ηλίας και 
Καρασαρλίδου Σοφία απέχουν (8). 
 
Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 172/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 
Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα Μέλη 
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αμπελόκηποι  02 - 11 – 2020 
 
      Η  Ειδική  Γραμματέας                                                                                   Ο Πρόεδρος 

 
 
 

     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 


