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Πληροφ. : κ.  Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                   Από το πρακτικό της  26 - 8 - 2013 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 283/2013 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τους σχολικούς φύλακες του ∆ήµου µας.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 26ην του µήνα Αυγούστου του 
έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 13490/22-8-2013 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος,  Κουσίδης Γεώργιος, Σιώπης 
Κωνσταντίνος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος,  Λεµονίδου ∆έσποινα, Σάββα Αικατερίνη, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοΐδης Χαράλαµπος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος, 
Τσιριγώτης  Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πατσιάς Γεώργιος, 
Τσακαλίδης Ηρακλής, Σαπρανίδου Σωτηρία, Παυλίδου Λαµπρινή,  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. 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 ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά  
δεν παρέστησαν.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών το υπ’ 

αριθ. 113198/12-8-2013 αίτηµα των σχολικών φυλάκων του ∆ήµου µας µε το οποίο ζητείται η 

έκφραση στήριξης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο θεσµό των σχολικών φυλάκων, η παρουσία 

των οποίων κατά γενική οµολογία έχει ωφελήσει πολλαπλώς το ∆ήµο µας, διότι µε την 

αποτελεσµατική φύλαξη των σχολικών χώρων, αποµακρύνθηκαν τα ανεπιθύµητα άτοµα, 

µειώθηκαν σηµαντικά οι φθορές και οι κλοπές, τα σχολεία παραµένουν καθαρά και ασφαλή, 

µηδενίστηκαν οι ζηµιές από εξωσχολικούς παράγοντες(προέκυψε έτσι µεγάλο όφελος για το ∆ήµο 

από τα έξοδα συντήρησης) και βεβαίως εξαφανίστηκαν οι χρήστες ναρκωτικών από τις αυλές των 

σχολείων.  

Οι υπηρετούντες στο ∆ήµο µας φύλακες των σχολικών συγκροτηµάτων διαθέτουν πλέον την 

εµπειρία, είναι συνεπέστατοι στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και έχουν συντελέσει τα 

µέγιστα στην επίλυση του προβλήµατος φύλαξης των σχολικών κτιρίων.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
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Καλείται λοιπόν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, συνεκτιµώντας όλα τα ανωτέρω, την θετικότατη εµπειρία 

και συνέπεια των ανωτέρω εργαζοµένων, να αποφανθεί σχετικά µε το αίτηµα τους, ότι αυτοί 

εξυπηρετούν πράγµατι πάγιες και διαρκείς ανάγκες και η παρουσία και παραµονή τους στις 

θέσεις αυτές είναι κρίσιµης σηµασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσµού φύλαξης σχολικών 

χώρων.     

  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 

διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, το υπ’ αριθ. 113198/12-8-2013 αίτηµα των 

σχολικών φυλάκων του ∆ήµου µας 

                                                                     
                                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                       Οµόφωνα  
     
Α). Κρίνει ότι οι παρακάτω αναφερόµενοι φύλακες σχολείων του ∆ήµου Αµπελοκήπων – 

Μενεµένης εξυπηρετούν πράγµατι «πάγιες και διαρκείς ανάγκες»  και η παρουσία και παραµονή 

τους στις θέσεις αυτές είναι κρίσιµης σηµασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσµού φύλαξης 

των παρακάτω σχολικών χώρων:  

 
 Σχολικό Συγκρότηµα οδού Πλαστήρα: 
-----------------------------------------------------  
1ο Γυµνάσιο Αµπελοκήπων 
5ο Γυµνάσιο Αµπελοκήπων 
2ο Γυµνάσιο Αµπελοκήπων 
2ο Λύκειο Αµπελοκήπων 
ΤΕ Αµπελοκήπων 
 
Υπηρετούντες Φύλακες: 
--------------------------------  
1. Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος 
2. Χράπης Αναστάσιος 
 
 
Σχολικό Συγκρότηµα Εθνικής Αντιστάσεως: 
 ---------------------------------------------------------------  
 
4ο Γυµνάσιο Αµπελοκήπων 
 
Υπηρετούντες Φύλακες: 
--------------------------------  
1. Χαϊνόπουλος ∆ηµήτριος 
 
 
Σχολικό Συγκρότηµα Μαραθώνος – Γεννηµατά: 
------------------------------------------------------------------  
3ο Γυµνάσιο Αµπελοκήπων 
Εσπερινό Γυµνάσιο Αµπελοκήπων 
 
Υπηρετούντες Φύλακες: 
--------------------------------  
1. Καλαµποκάς Νικόλαος 
2. Χατζηχρήστου Παναγιώτης 
3. Φανάρα Μαρία  
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3ο Λύκειο Αµπελοκήπων: 
---------------------------------  
 
Υπηρετούντες Φύλακες: 
--------------------------------  
Σπυριάδης Σέργιος 
 
- 1ο Λύκειο Αµπελοκήπων 
- Εσπερινό Λύκειο Αµπελοκήπων 
------------------------------------------------  
1. Ζέρβα Ελένη  
 
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
                  Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 272/2013 

 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                                           Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                                    Αµπελόκηποι  27 - 8 - 2013 
 
                                                                       Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                          Ο Πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος                           
 


