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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασμα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                          Από το πρακτικό της  10-01-2022 

συνεδρίασης του Δ.Σ. 
Αριθμός Απόφασης : 5 / 2022       

Θέμα: 
 

 «Οικονομική ενίσχυση των Ενοριών του Δήμου προς υποβοήθηση του 
κοινωνικού, πολιτιστικού και αθλητικού τους έργου» 
 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η του μήνα Ιανουαρίου, του 
έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 21:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με την υπ ́ αρ. 18318/13-03-2020 
και 163/29-05-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και την παράγραφο 1 του άρθρου 
10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α /́11-03-2020) μετά από τη με Α.Π. 
220/05-01-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  η οποία  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 οι είκοσι τρείς (23) και απόντες δέκα (10) . 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1 Κατζικάς Γεώργιος 
2 Κουσενίδης Αλέξανδρος 2 Καρράς Ευστράτιος 
3 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 3 Κεσόγλου Παύλος 
4 Σιδηρόπουλος Σάββας 4 Καζαντζίδης Γεώργιος 
5 Γρούγιος Ηλίας 5 Κυριλλίδης Γεώργιος 
6 Μανωλόπουλος Βασίλης 6 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 

7 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 7 Ράπτου Όλγα 

8 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 8 Μύθυμη Ελένη 

9 Αποστολίδου Μαρία 9 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία 

10 Σουσλόγλου Νικόλαος 10 Νοτάκης Ιωάννης 
11 Κωνσταντίνου Κυριάκος  

12 Γυμνόπουλος Κοσμάς  

13 Ζυγανιτίδης Απόστολος  

14 Αβραμίδης Μωυσής  

15 Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία  

16 Κουσίδης Γεώργιος  

17 Παπαδήμας Αναστάσιος  

18 Σεμερτζίδου Αγγελική   

19 Φουκίδης Απόστολος   

20 Γκαλέτσης Αθανάσιος  

21 Τσομπανοπούλου Μελίσα   

22 Σμήλιος Ηλίας   

23 Καρασαρλίδου Σοφία  

 

Στην συνεδρίαση  κλήθηκε επίσης, κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, και ήταν παρών 
και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

Πρακτικά τήρησε η ορισθείσα ως υπεύθυνη για τον σκοπό αυτό, τακτική υπάλληλος του Δήμου, κα. 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
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Επίσης κλήθηκαν, κατά την παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο Πρόεδρος της Δημοτικής 
Κοινότητας Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Μενεμένης κα. Παληκαρίδου Αναστασία, χωρίς να παραστούν. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Δήμαρχος  έθεσε υπ’ όψιν των 
μελών ότι: 

Α. Στο Δήμο μας οι δυσμενείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και της εφαρμοζόμενης 
πολιτικής (φτώχεια, ανεργία, κλείσιμο καταστημάτων κ.λ.π.) αλλά και της πανδημίας του κορωνοϊου 
και των μεταλλάξεών του 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), 
εξαιτίας του μεγάλου ποσοστού ανέργων.  

Στα συσσίτια των ενοριών του Δήμου μας: 

Αγίας Παρασκευής (οδός Κατσάνου – Λαγκαδά), Αγίου Παντελεήμονα, Αγίου Νεκταρίου αλλά και 
στις Ενορίες Αναστάσεως του Κυρίου, Ζωοδόχου Πηγής, Αγίου Πολυκάρπου 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 έμπρακτα 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 ΔΕΚΟ 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 ΔΕΚΟ 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 ΔΕΚΟ. 

Β. Στις ανωτέρω Ενορίες καλλιεργείται η πολιτιστική μας παράδοση και κληρονομιά με 
χορωδίες, χορευτικά, θεατρικά τμήματα και ομιλίες. Οι ανωτέρω Ενορίες διοργανώνουν και 
συναντήσεις (φεστιβάλ) χορωδιών και χορευτικών τμημάτων. Επίσης συμμετέχουν σε συναντήσεις 
(φεστιβάλ) χορωδιών και χορευτικών τμημάτων. Τέλος διαθέτουν και αθλητικά τμήματα για παιδιά.  
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Για όλους τους ανωτέρω λόγους και έχοντας υπ’ όψιν τις παρ. 1, 2 του άρθρου 202 του Ν. 3463/06 
(Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 38 Ν.4257/2014) 

προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο: 

Τη λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση των ανωτέρω Ενοριών του Δήμου μας προς 
υποβοήθηση του κοινωνικού, πολιτιστικού και αθλητικού τους έργου με το ποσό των 6.000€ σε κάθε 
μία από τις ανωτέρω υπό (α) έως (ε) Ενορίες και από 7.000€ σε κάθε μία από τις ανωτέρω υπό (στ) 
και (ζ) Ενορίες δηλαδή αθροιστικά 44.000 Ευρώ.  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο 
απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του 
προέδρου, τις τοποθετήσεις των μελών, 
 

                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
                                                             Με ψήφους 21 Υπέρ- 2 Κατά 

1) Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση των Ενοριών του Δήμου μας προς υποβοήθηση του κοινωνικού, 
πολιτιστικού και αθλητικού τους έργου με το ποσό των 6.000€ σε κάθε μία από τις ανωτέρω υπό (α) 
έως (ε) Ενορίες και από 7.000€ σε κάθε μία από τις ανωτέρω υπό (στ) και (ζ) Ενορίες δηλαδή 
αθροιστικά 44.000 Ευρώ 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 ΔΕΚΟ 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 ΔΕΚΟ 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 ΔΕΚΟ. 

 
-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα και Καρασαρλίδου Σοφία μειοψήφησαν. 
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σμήλιος Ηλίας με βάση την τοποθέτησή του ψηφίζει  με επιφύλαξη. 
 
Οι αναλυτικές τοποθετήσεις των συμβούλων που μειοψήφησαν περιλαμβάνονται στα πρακτικά της 
συνεδρίασης. 
 
2) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 5/2022. 
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Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
        
  Ο Πρόεδρος   
                                                                               Τα Μέλη 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αμπελόκηποι  11 - 1 – 2022 
 
Η υπεύθυνη τήρησης πρακτικών                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
   Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                        Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 


