
13ΕΜΠΡΟΣ / Τρίτη 25 Φεβρουαρίου  2020

ΗΜΕΡΊΔΑ – ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΊΔΡΥΣΗΣ 
και λειτουργίας της Δομής Στήριξης Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας πραγματοποιήθηκε την Κυ-
ριακή στους Τοξότες, στο ξενοδοχείο «Φιλοξένια».

Πριν την παρουσίαση του προγράμματος, χαιρετισμό απηύ-
θυνε ο δήμαρχος Τοπείρου Θωμάς Μίχογλου ο οποίος εξέ-
φρασε την ικανοποίησή του για την σημαντική συμμετοχή, 
ενώ κάλεσε τους νέους ν’ αξιοποιήσουν το πρόγραμμα για 
τη δημιουργία νέων κοινωνικού περιεχομένου επιχειρήσεων.

Ανέφερε επίσης ότι η νέα τετραετία, η δεύτερη, θ’ αποτε-
λέσει ορόσημο για τους δημότες με την εκτέλεση μιας σειράς 
σημαντικών έργων.

Επεσήμανε ακόμη την έλλειψη Μηχανικών στο δήμο και 
ενημέρωσε πως ζήτησε να προσληφθούν 3 νέοι Μηχανικοί.

Ακόμη έκανε αναφορά για την Τουριστική αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων του δήμου, όπως Στενά Νέστου, Φωνή της Αμε-
ρικής και άλλες περιοχές.

Τέλος, εξέφρασε την επιθυμία του για συνεργασία με τον 
δήμο Ξάνθης, τονίζοντας πως μόνο με τη συνεργασία θα πά-

νε τα πράγματα στους δήμους μπροστά.
Σύντομους χαιρετισμούς για επιτυχία της Ημερίδας απηύθυ-

ναν ο δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης και ο πρόεδρος 
του ΕΒΕ Ξάνθης, Στ. Μωραΐτης.

Στην Ημερίδα ήταν παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι, ο επι-
κεφαλής Δημοτικής Παράταξης Κώστας Δαλάτσης, η πρόε-
δρος της Ομοσπονδίας Ξάνθης Μαίρη Τσιακίρογλου, η πρώην 
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ελένη Πολυχρονιάδου, 
ο πρόεδρος των Εφέδρων Αξιωματικών Γιάννης Σπυριδόπου-
λος και κάτοικοι του δήμου.

Στη συνέχεια· ξεκίνησε η παρουσίαση του Προγράμματος 
από τον Μηχανικό Γ. Σιαμίδη και την διαχειρίστρια της Δο-
μής, Δώρα Αυγουλίδου, η οποία παρουσίασε και τα στελέχη 
της Δομής, Κωνσταντίνα Μουμτζή, Γιοβανόπουλο Ορέστη και 
Φίλιππο Ανεστίδη.

Στο τέλος της παρουσίασης έγιναν διευκρινιστικές ερωτή-
σεις από τους ενδιαφερόμενους οι οποίες και απαντήθηκαν.

Σημειώνουμε πως τόσο η Δομή Στήριξης Κοινωνικής Επι-
χειρηματικότητας όσο και το όλο πρόγραμμα χρηματοδοτεί-
ται από το INTERREG Ελλάδα- Βουλγαρία στο πλαίσιο του 
έργου ACCESS FOR ALL.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Ελλάδος - Βουλγαρίας

Από το Δήμο Τοπείρου δημιουργήθηκε για παλαιούς και νέους επιχειρηματίες
Δομή στήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
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Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του 
Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
1250/1982 ότι:

Ο ΚΕΛΛΊΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΊΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ  και της 
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, το γένος ΜΠΙΡΙΝΤΖΗ που γεννήθηκε και 
κατοικεί στην Ξάνθη και η ΓΚΑΡΛΊΑΡΊΔΟΥ ΜΑΡΊΑ 
του ΜΙΧΑΗΛ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, που γεννήθηκε 
στη Δράμα και κατοικεί στην Ξάνθη, πρόκειται 
να παντρευτούν με πολιτικό γάμο στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Ξάνθης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Έλεγχος νομιμότητας λόγω άσκησης ένδικων μέσων στη διαγωνιστική 
διαδικασία. Το υπουργείο εκτιμά ότι η υπογραφή της σύμβασης θα 
ολοκληρωθεί ως το τέλος του μήνα

Το Υπουργείο απάντησε 
για την καθυστέρηση των 
σχολικών γευμάτων στην Ξάνθη
Κριτική από το ΚΚΕ που υπέβαλε τη σχετική ερώτηση: Απαιτείται ενιαίος δημόσιος φορέας για την εκπόνηση, την 
υλοποίηση προγραμμάτων, όπως η σίτιση των μαθητών

ΣΤΊΣ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δ. Μι-
χαηλίδου η ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του 

ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης στις 24 Ιανουα-
ρίου για την καθυστέρηση των σχολικών γευμάτων στην Ξάν-
θη. Η υπουργός στην απάντησή της αναφέρει: «σε απάντηση 
του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από τους 
βουλευτές κ.κ. Γ. Δελή, Λ. Στολτίδη, σχετικά με το πρόγραμμα 
«Σχολικά γεύματα» στην Ξάνθη, σας γνωρίζουμε τα εξής: Mε 
την αριθμ.Δ14/οικ.21446/488 (ΦΕΚ 1299/τ.Β΄/12.04.2018) 
Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εν συνεχεία, με την 
παρ.1 του άρθρου 83 του ν.4611 (ΦΕΚ 73/τ.Α΄/17.05.2019), 
ανατέθηκε στον ΟΠΕΚΑ η υλοποίηση, εκτέλεση και διαχείριση 
του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα». Στο πλαίσιο της ως 
άνω αρμοδιότητας ο Οργανισμός με την αριθ. 1590/2/24-
4-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ, 
ενέκρινε τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο 
την παροχή, σε ημερήσια βάση, υπηρεσιών παρασκευής – συ-
σκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων, σε 185.311 μαθη-
τές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε 74 Τμήματα (Δήμους και 
Περιφερειακές Ενότητες) της χώρας, κατά τη σχολική χρονιά 
2019-2020. Η έναρξη του Προγράμματος καθυστέρησε σε 
ορισμένα Τμήματα της Σύμβασης, μεταξύ των οποίων και το 
Τμήμα 4 (Δήμος Ξάνθης), λόγω άσκησης ένδικων μέσων στο 
πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Στην παρούσα φάση, η διαγωνιστική διαδικασία για το εν 
λόγω Τμήμα, βρίσκεται στο στάδιο ελέγχου νομιμότητας του 
προς υπογραφή σχεδίου σύμβασης, από το Ελεγκτικό Συνέ-
δριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1 του 
Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α), όπως ισχύουν. Η όλη διαδικασία 
και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, αναμένεται να ολο-

κληρωθεί εντός του τρέχοντος μηνός Φεβρουαρίου». 

Κριτική από το ΚΚΕ
Με βάση την απάντηση η Τ.Ε. Ξάνθης του ΚΚΕ σχολιάζει: 

«όπως προκύπτει από την απάντηση, η αιτία που εδώ και μή-
νες ακόμα και αυτά τα κουτσουρεμένα γεύματα δεν δίνονται 
στους μαθητές είναι η εμπλοκή των ιδιωτών στη διαδικασία. 
Καθίσταται όχι μόνο επίκαιρο αλλά και αναγκαίο το αίτημα  
για έναν ενιαίο δημόσιο φορέα που να έχει εξ ολοκλήρου την 
ευθύνη για την εκπόνηση, την υλοποίηση τόσο σημαντικών 
προγραμμάτων όπως είναι η σίτιση των μαθητών αλλά και η 
επέκταση του προγράμματος σε όλο τον μαθητικό πληθυσμό. 
Ταυτόχρονα καλούμε γονείς και εκπαιδευτικούς σε αγωνιστική 
ετοιμότητα μιας και από την απάντηση «η όλη η διαδικασία 
και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, αναμένεται να ολο-
κληρωθεί εντός του τρέχοντος μηνός Φεβρουαρίου» μέχρι να 
έρθουν τα σχολικά γεύματα στα σχολεία απέχει». 

Τη νέα Δομή του Δήμου Τοπείρου παρουσίασε ο 
Δήμαρχος Θωμάς Μίχογλου με τους συνεργάτες του

Άποψη από τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν ο δήμαρχος Ξάνθης Μ. 
Τσέπελης και ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Ξάνθης Σ.Μωραΐτης

Τα στελέχη της νέας Δομής


