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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αγαπητοί μου Συνδημότες  - Συνδημότισσες  

Η Δημοτική περίοδος 2011-2014 βαδίζει προς το τέλος της. Ήταν μια πε-
ρίοδος τριών ετών μόνον, στην οποία ως δημοτική αρχή προγραμματίσαμε 
τις δράσεις μας, τολμήσαμε στις επιλογές μας, υλοποιήσαμε τις δεσμεύσεις 
μας. Ασκήσαμε μια αυτοδιοικητική πολιτική με αξιοκρατία, διαφάνεια, κοι-
νωνική συμμετοχή, ευαισθησία στην προστασία του περιβάλλοντος και δεν 
συμβιβαστήκαμε σ’ ένα απλό «διαχειριστικό» μοντέλο εξουσίας. Δημιουρ-
γήσαμε μια μεγάλη συμμαχία με τους πολίτες, εφαρμόσαμε ένα πρόγραμμα 
ανάπτυξης της πόλης μας, καταρτίσαμε μια εξαιρετική δημοκρατική ομάδα, 
που αγκαλιάστηκε απ’ όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως ιδεολογίας.

 Σταθήκαμε απέναντι στη λαίλαπα των δυσμενών για την αυτοδιοίκη-
ση μνημονιακών πολιτικών της κεντρικής εξουσίας. Ταχθήκαμε κατά των 

μνημονίων και κατά των απολύσεων στους δήμους. Συνεχίζουμε τους 
αγώνες μας μαζί με όλους τους δήμους για απόδοση όλων των Στρατο-

πέδων στην τοπική αυτοδιοίκηση μόνον για χρήσεις κοινής ωφέλειας. 

Είμαστε υπέρ της διενέργειας δημοψηφίσματος με καθαρή θέση κατά 

της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ γιατί το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Εκ-
φράζουμε σταθερά την αντίθεσή μας στο ενδεχόμενο λειτουργίας του 
εργοστασίου Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ (Ευκαρπία) με καύση σκουπιδιών για να 
μην υπάρξει περαιτέρω ατμοσφαιρική ρύπανση.

 Σε λίγο καιρό έχουμε δημοτικές εκλογές για την νέα δημοτική περίοδο 2014-
2019.  Το ψηφοδέλτιο της παράταξής μας «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», όπως και 
στις δημοτικές εκλογές του 2010, είναι έξω από κομματικές περιχαρακώσεις. 
Δεν ανακαλύψαμε τώρα, δηλαδή προεκλογικά, τον ανεξάρτητο και τον 

αδέσμευτο χαρακτήρα της αυτοδιοίκησης, όπως ορισμένοι. Πάντοτε, από 
την ίδρυση της παράταξής μας, αυτό πιστεύουμε, αυτό διακηρύσσουμε και 
αυτό κάνουμε πράξη. Ανήκουμε στο «κόμμα» του λαού του δήμου Αμπελο-

κήπων – Μενεμένης, διασφαλίζοντας σχέσεις ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης 
με τους πολίτες. Δημιουργήσαμε ήδη ένα νέο ισχυρό δήμο. 

 Όσο εσείς συνεχίζετε να μας εμπιστεύεστε, εμείς συνεχίζουμε με ακόμη 
μεγαλύτερη προσπάθεια να προχωράμε μπροστά, φέρνοντας το μέλλον.

  Σας καλούμε να μοιραστείτε μαζί μας το όραμα, τους στόχους και 

την πραγμάτωσή τους. Σας καλούμε σε μια κοινή προσπάθεια και συ-
μπόρευση μαζί μας, όλες και όλους, για να αξιοποιήσουμε το σύνολο των 
δυνάμεων και δυνατοτήτων μας, για ένα δήμο δυναμικό, για ένα δήμο 

αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και προόδου.

Με εκτίμηση

Λάζαρος Κυρίζογλου

Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Λάζαρος Κυρίζογλου
Γεννήθηκε το 1955 στην Τσάκονη Καστοριάς από γονείς αγρότες. 
Είναι μόνιμος κάτοικος Αμπελοκήπων από το 1973, δηλαδή επί 37 έτη.
Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1978).
Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στον ελληνικό στρατό επί 29 μήνες (1978-1981).
Είναι μαχόμενος δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.
Πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος Αμπελοκήπων το 1982 σε ηλικία 26 ετών.

Υποψήφιος Δήμαρχος Αμπελοκήπων το 1986 και το 1990 με τα υψηλότερα ποσοστά.
Συνέβαλε αποφασιστικά με επίμονους αγώνες στην ίδρυση των ενοριών Αγίου Παντε-
λεήμονα, Αναστάσεως του Κυρίου (στρατόπεδο Μεγ.Αλέξανδρος) και Αγ. Παρασκευής 
(οδός Κατσάνου και Λαγκαδά), στην ίδρυση του Συλλόγου Κων/νος Παλαιολόγος, του 
Εμπορικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών. Είναι μέλος της Ευ-
ξείνου Λέσχης Θεσ/νίκης.
Από το 1991 μέχρι το 1993 Νομάρχης Ευβοίας. Πρώτος πανελλαδικά σε απορρόφηση 
πιστώσεων και ρυθμούς εκτέλεσης έργων. Το έργο του αναγνωρίσθηκε από όλους τους 
φορείς του Νομού και από όλους τους πολιτικούς χώρους. 
Εκλέγεται Δήμαρχος Αμπελοκήπων το 2002 με ποσοστό 58% (Β΄ Γύρος).
Επανεκλέγεται Δήμαρχος Αμπελοκήπων το 2006 με ποσοστό 50,3% (Α΄Γύρος).
Είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και μέλος του Δ.Σ. της 
Κεντρικής ΄Ενωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.). 
Εκλέγεται Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης το 2010 με ποσοστό 54,39% (Α΄ Γύρος).
Είναι επικεφαλής της Αδέσμευτης Δημοκρατικής Αυτοδιοικητικής Κίνησης (Α.Δ.Α.Κ) 

της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας  (ΠΕΔΚΜ).
Είναι παντρεμένος με την καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας Σωτηρία Λαϊνά και έχουν ένα 
γιο 23ετών, πτυχιούχο Νομικής.

ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ:

Μέχρι 3 σταυρούς στους υποψήφιους δημοτικούς 
συμβούλους των Αμπελοκήπων.
Μέχρι 1 σταυρό στους υποψήφιους δημοτικούς 
συμβούλους της Μενεμένης.
Μέχρι 2 σταυρούς στους υποψήφιους για 
τη δημοτική κοινότητα των Αμπελοκήπων 

(τοπικό).

ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ:

Μέχρι 3 σταυρούς στους υποψήφιους δημοτικούς 
συμβούλους της Μενεμένης.
Μέχρι 1 σταυρό στους υποψήφιους δημοτικούς 
συμβούλους των Αμπελοκήπων.
Μέχρι 2 σταυρούς στους υποψήφιους για τη 
δημοτική κοινότητα της Μενεμένης (τοπικό).

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΔΕ ΒΑΖΩ ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ 

ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μέχρι 4 σταυρούς στους υποψηφίους της 
περιφέρειας

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΔΕ ΒΑΖΩ ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΟΝ/ΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
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Πολιτισμός σημαίνει ήθος, αξίες, πνεύμα, συμμετοχή, δημιουργία, ελευθερία έκφρασης, 

πειραματισμός. Είναι κοινωνικό κεφάλαιο και αποτελεί ανάχωμα στον κοινωνικό μαρασμό. 

Φεστιβάλ κλασικής μουσικής.
Έκθεση μαθητικής φωτογραφίας.
Οικονομική και υλικοτεχνική στήριξη των πολιτιστικών συλλόγων.
Μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή μαθητών/τριών απ’ όλες τις βαθμίδες της εκ-
παίδευσης.
Διαγωνισμός ποίησης και φωτογραφίας.
Αποκέντρωση των εκδηλώσεων στις γειτονιές.
Δεκαήμερο θεατρικών παραστάσεων σε συνεργασία με άλλους Δήμους και φορείς.
Παραστάσεις καλλιτεχνών με αναπηρία.
Εκθέσεις εικαστικών τεχνών.
Τοποθέτηση πινακίδων και στις οδούς της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης, με ιστορική επε-
ξήγηση.
Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς των ΡΟΜΑ.

Π λ ό ί ήθ ξί

Παιδεία

Πολιτισμός

H παιδεία στην κορυφή !

Η παιδεία του σήμερα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση του αύριο. Γι’ 

αυτό κι εμείς επενδύουμε συνεχώς με πράξεις, με κοσμογονία σχολικών κτιρίων και εγκα-

ταστάσεων. 

Προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής, ανακύκλωσης, αντισεισμικής προστασίας, αντι-
μετώπισης εκτάκτων αναγκών  και ενημέρωσης ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο για 
μαθητές/τριες.
Κατασκευή του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις στο οικόπεδο της οδού Μο-
ναστηρίου (απέναντι από το Grand Hotel).
Κατασκευή διδακτηρίων: 6 ο Δημ.Σχ. Μενεμένης στην Καζαντζάκη, 5ο Δημ.Σχ. Αμπελοκή-
πων (οικόπεδο Φιλιππουπόλεως–Κέννεντυ), 4ο Νηπιαγωγείο Μενεμένης (Βόσπορος), ολο-
κλήρωση 3ο Δημ. Σχ. Μενεμένης (Άγιος Νεκτάριος).
Κατασκευή του 2 ου και 8ου Νηπιαγωγείου Αμπελοκήπων στο οικόπεδο του πρώην ΖΕΝΙΘ 
και 9ου Νηπιαγωγείου Αμπελοκήπων στο οικόπεδο Καραμέλιου.
Αντικατάσταση στέγης σχολικού γυμναστηρίου 2 ου και 4ου Δημοτικών Σχολείων Μενεμέ-
νης.
Ανιχνευτικό τεστ ομιλίας και λόγου στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Σχολικό θεατρικό φεστιβάλ.
Επισκέψεις παιδοψυχολόγων και κοινωνιολόγων κατόπιν προγραμματισμού.
Συνέχιση των αισθητικών και τεχνικών αναπλάσεων αύλειων χώρων.
ΑμΕΑ: Στα πλαίσια του νέου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ/ΜΕΑ 
και του εκτελούμενου προγράμματος, διεύρυνση της ενασχόλησης με καλλιτεχνικές και 
αθλητικές δραστηριότητες, συμμετοχής σε εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα, 
καλλιέργειας της δημιουργικότητας, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, κοινωνικοποίη-
σης μέσω πολιτιστικών δράσεων.
Ενίσχυση και εμπλουτισμός των βιβλιοθηκών του Δήμου.

Επενδύουμε στην εκπαίδευση για τους πολίτες του αύριο. 

Στηρίζουμε τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς ανταποκρινόμενοι 

στα αιτήματά τους.
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Η πολιτική  προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί 

κορυφαία επιλογή μας.

 
Επιδίωξη ένταξης του ποδηλάτου στην καθημερινότητα των πολιτών.
Περιβαλλοντικό μαθητικό συνέδριο.
Αναπλάσεις πάρκων.
Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
Έλεγχος ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
Διεκδίκηση οικονομικών πόρων για την εκπόνηση μελετών και την 
εκτέλεση έργων καθαρισμού και προστασίας του θαλασσίου μετώπου 
του δήμου μας (δυτικός Θερμαϊκός).
 «Γιορτή Οικολογίας» στο στρατόπεδο «Μ.Αλέξανδρος» με βιολογικά και 
οικολογικά προϊόντα, εναλλακτικές μορφές ενέργειας, είδη λαϊκής τέ-
χνης, παραδοσιακά προϊόντα και διοργάνωση ημερίδας με ειδικούς επι-
στήμονες και εκπροσώπους φορέων περιβαλλοντικών οργανώσεων.
Κίνητρα αύξησης του πρασίνου και στήριξης κατοίκων, που θέλουν να 
“πρασινίσουν” τα μπαλκόνια τους και τις ταράτσες τους.
Φυτεύσεις δένδρων, θάμνων και φυτών, όπου είναι δυνατόν, με την 
εθελοντική συμμετοχή μαθητών και κατοίκων.
Νέο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις λειτουργίες των 
δομών του Δήμου.
Κατασκευή πάρκου και γηπέδων αθλοπαιδειών στο «Φιλίππου».

Δήμος – Πολίτες: Καθαρή συμμαχία !

Η καθαριότητα αποτελεί προτεραιότητα ενώ η εφαρμογή των 

δράσεων λειτουργεί με υποδειγματικό τρόπο και συνεχώς αυξά-

νεται ο όγκος των ανακυκλούμενων υλικών.

Δημιουργούμε ένα ευρύτερο πρόγραμμα καθαριότητας και ανα-
κύκλωσης.
Δημιουργία σε συνεργασία με άλλους δήμους διαδημοτικού 
δικτύου διαχείρισης και περαιτέρω εκμετάλλευσης της ανα-

κύκλωσης.

Στοχεύουμε στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων για τις ανά-
γκες κοινόχρηστων χώρων (δρόμοι, πάρκα, δέντρα).
Ενημέρωση των πολιτών για μικρότερες ποσότητες σκουπιδιών 
από κάθε σπίτι σε συνδυασμό με την ανακύκλωση και την κομπο-
στοποίηση.
Διεκδικούμε την αύξηση του προσωπικού καθαριότητας και συνε-
χίζουμε τον εκσυγχρονισμό των μηχανημάτων.
Αντικατάσταση ρυπογόνων οχημάτων με δεκαεννέα (19) 
νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχήματα (απορριμμα-

τοφόρα– φορτηγά κ.λ.π.) στο Δήμο μας. Έργο Προϋπολο-

γισμού: 2.119.593,51 € χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση 

των κατοίκων του Δήμου μας. Δημοπρατήθηκε.

Ανακύκλωση “φυτικών υλικών” που προέρχονται από τα κλαδέμα-
τα, τις λαϊκές αγορές, τις κουζίνες των νοικοκυριών, τα εστιατόρια, 
τις ταβέρνες.
Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης 
απορριμμάτων.

Η πολιτική προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί

Δή Π λί Κ θ ή

Αθλητισμός

Περιβάλλον-Πράσινο

Νέα Γενιά

Καθαριότητα 

- Ανακύκλωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Βελτίωση και επέκταση των υφιστάμενων υποδομών.
Κατασκευή γηπέδου Beach Volley.
Εκσυγχρονισμός και αντικατάσταση του αθλητικού υλικού.
Διοργάνωση ενδοδημοτικών σχολικών πρωταθλημάτων.
Βραβεύσεις διακριθέντων αθλητών αλλά και βετεράνων πρωτα-
θλητών.
Συνέχιση οικονομικής στήριξης όλων των αθλητικών σωματείων.
Νέα προγράμματα μαζικού αθλητισμού.
Εξειδικευμένα προγράμματα άθλησης, που απευθύνονται σε κατη-
γορίες πολιτών με αναπηρία.
Διοργάνωση αγώνων για Φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Διοργάνωση ποδοσφαιρικών αγώνων μεταξύ χρηστών, φυλακι-
σμένων και ομάδας επιλέκτων.

Η νεολαία αποτελεί το δυναμικό αύριο της χώρας. Οι πολιτικές για 

τους νέους και τις νέες οφείλουν να πηγάζουν πρωταρχικά από την 

τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς σ’ αυτή οι νέοι άνθρωποι μεγαλώνουν, 

διαπλάθουν χαρακτήρα, ωριμάζουν.

Κατάρτιση σχεδίου δράσης για τους νέους/νέες, με την ενεργή συμ-
μετοχή τους.
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών 
προβλημάτων (ανεργία, υποαπασχόληση, αποκοινωνικοποίηση, 
ναρκωτικά, αλκοολισμός κτλ.)
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την ένταξη των νέων στα δί-
κτυα κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς.
Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το AIDS.
Συνάντηση νεανικών μουσικών σχημάτων.

 Προώθηση καμπάνιας σχετικά με την ασφάλεια, τις διατροφικές και 
καταναλωτικές συνήθειες, την ψυχαγωγία.
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Διεκδίκηση αύξησης της κρατικής χρηματοδότησης.
Κατάργηση όλων των αντισυνταγματικών μνημονιακών περιορισμών 
σε οικονομικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο.

Μείωση δημοτικών τελών για χαμηλοσυνταξιούχους και ανέργους. 
Ενίσχυση των κοινωνικών δομών.
Αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων προγαμματικής περιόδου 2014-2020.
Απόδοση των παράνομα παρακρατημένων πόρων στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση.

Ίδρυση νομικού προσώπου που να περιλαμβάνει τομέα ανάπτυξης και οι-
κονομίας του δήμου.
Υποστήριξη οικονομικών και αναπτυξιακών επενδύσεων που είναι φιλικές 
προς το περιβάλλον.
Ίδρυση και λειτουργία νέου ενιαίου Εμπορικού Συλλόγου Αμπελοκήπων- 
Μενεμένης.
Συγκρότηση επιτροπής προβολής και ανάδειξης της αγοράς της πόλης 
μας. 

Δεσμευόμαστε να στηρίξουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών, εφαρμόζοντας καινοτομίες που θα 

αλλάξουν την καθημερινότητά τους.

Συνέχιση και επέκταση της καταγραφής των ανέργων.
Προώθηση και ενίσχυση των τοπικών στρατηγικών απασχόλησης για την καταπολέμηση της ανεργί-
ας και ειδικότερα της νεανικής ανεργίας.
Δημιουργία Κέντρου Αλληλεγγύης για την οικονομική ενίσχυση  και στήριξη φτωχών, αστέγων, από-
ρων, μονογονεϊκών και φτωχών πολυτέκνων οικογενειών.
Προώθηση και ενίσχυση του εθελοντισμού.
Αναβάθμιση των περιοχών που θεωρούνται υποβαθμισμένες, με τεχνικές και αισθητικές παρεμβά-
σεις. 
Εκ νέου καθαρισμός και σφράγιση όλων των εγκαταλειμμένων κτισμάτων, ώστε να μη γίνουν εστίες 
μόλυνσης και στέκια περιθωριακών.
Κάρτα Κοινωνικής Συμπαράστασης σε χαμηλού εισοδήματος συμπολίτες μας, οι οποίοι θα μπορούν 
να κάνουν τις αγορές τους με μεγάλη έκπτωση από καταστήματα του Δήμου μας.
Έκδοση οικογενειακού εισιτηρίου σε συνεργασία με τον ΟΑΣΘ.
Πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας κρατουμένων σε συνεργασία με την Εισαγγελία.
Ενίσχυση των προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής.
Εντατικοποίηση της εκστρατείας για κοινωνικά ζητήματα (αλκοολισμός, AIDS, ρατσισμός, ανεργία, 
παραβατικότητα κλπ.).
Πρόγραμμα τηλεειδοποίησης άμεσης βοήθειας για μοναχικά ηλικιωμένα άτομα.
Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
Συνεργασία με το Σύνδεσμο Καταναλωτών για την ποιότητα των τροφίμων.
Σεμινάρια παροχής πρώτων βοηθειών.
Δημιουργούμε το θεσμό του Κοινωνικού Συμβούλου.
Πρόγραμμα συμμετοχής στα Ιαματικά Λουτρά Λαγκαδά.
Πρόγραμμα επαγγελματικής ένταξης ΡΟΜΑ.
Προγράμματα ασφαλούς συμπεριφοράς στο χώρο εργασίας.
Εφαρμογή προγράμματος εθελοντών δοτών αιμοπεταλίων.
Αστικοί λαχανόκηποι (άνεργοι, από 50τ.μ. ο καθένας με κλήρωση για 3 χρόνια).
Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα, σύνταξη αναπτυξιακών μελετών για τις επιχει-
ρήσεις.
Στήριξη της τοπικής αγοράς με ενημερωτικά έντυπα, εκδηλώσεις, διαφήμιση για προσέλευση κοι-
νού. Προστατεύουμε τον καταναλωτή, στηρίζουμε τον επαγγελματία.

Έκδοση Δημοτικού Επαγγελματικού Οδηγού.
Δημιουργία διαδημοτικής αδειοδοτημένης δομής φιλοξενίας – προστασίας αδέσποτων ζώων.
Προστασία της ζωής και της περιουσίας του πολίτη,  από παράνομες δράσεις και συμπεριφορές 
με ενίσχυση και αναδιάταξη του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στην περιοχή μας και ιδιαί-
τερα στον Αγ. Νεκτάριο.
Μετεξέλιξη του κτιρίου του πρώην ΙΚΑ (Ελευθερίας 48) σε Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου.
Λειτουργία καταστήματος Τράπεζας στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης. 
Δομή φιλοξενίας άπορων αστέγων δημοτών μας μέσω των Κ.Α.Π.Η.

Διεκδίκηση αύξησης της κρατικής χρ

Οικονομικά

Κοινωνική Πολιτική

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Μεγάλα έργα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η  κατασκευή της υπόγειας οδού Μοναστηρίου – Έλλης Αλεξίου – Αγ. 

Παρασκευής και αντιστρόφως, καθώς επίσης και η υπόγεια διάβαση κάτω από το πασάζο της 
Αγ. Παρασκευής. Το τμήμα της οδού Αγ. Παρασκευής, από Έλλης Αλεξίου έως Μοναστηρίου 
θα γίνει πεζόδρομος. Προϋπολογισμός: 21.156.000,00 €. 

 Ολοκληρώθηκε η τροποποίηση της μελέτης  βιοκλιματικής ανάπλασης της οδού Μοναστηρίου 
και βρίσκεται στο τελικό στάδιο τής ένταξής της στο ΕΣΠΑ. Προϋπολογισμός: 5.350.552,00 €.

 Ύστερα από έντονες διαμαρτυρίες και πιέσεις μας, δημοπρατήθηκε και ξεκίνησε  ο κόμβος Κ-16 

στην περιοχή της Λαχαναγοράς. Επίσης δημοπρατήθηκαν και ήδη εκτελούνται τα έργα της κα-

τασκευής των ανισόπεδων κόμβων στο τμήμα της δυτικής περιφερειακής οδού. Προϋπολογισμός: 
89.500.000,00 €. Έτσι θα λυθούν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα της δυτικής Θεσσαλονίκης.

 Εγκρίθηκε πίστωση μέσω ΕΣΠΑ για το έργο ανάπλασης, αναβάθμισης ζώνης πρασίνου, άθλη-
σης και αναψυχής κατά μήκος της Λεωφόρου Δενδροποτάμου. Το έργο ήδη εκτελείται. 

Προϋπολογισμός: 3.500.000,00 €.
  Συντάσσονται οι μελέτες για τη συντήρηση των κτιρίων του πρώην Στρατοπέδου «Μέγας Αλέξανδρος», προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τις ανά-

γκες του πολιτισμού.
« ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΕΙΟ»  Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων: Οι εργασίες για την ανέγερσή του συνεχίζονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Το έργο είναι στο 

στάδιο αποπεράτωσης. Προϋπολογισμός: 4.910.462,00 €.
 Συνεχίζεται και  είναι στο στάδιο της αποπεράτωσης η κατασκευή του 3ου Δημοτικού σχολείου στον Αγ. Νεκτάριο. Προϋπολογισμός: 4.950.000,00 €.
 Κατασκευάζεται το 11 ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων (πρώην ΤΥΠΕΞ). Θα στεγάσει τα 4ο και 11ο δημοτικά σχολεία, τα οποία συγχωνεύθηκαν. Προ-

ϋπολογισμός: 4.808.000,00 €.
Κατασκευή του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις  στο οικόπεδο της οδού Μοναστηρίου (απέναντι από το Grand Hotel), γηπέδου ποδο-
σφαίρου και του Ι.Ν. Αγίου Πολυκάρπου.
  Εκτέλεση έργων ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυ-
ξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) σε σχολεία του δήμου μας (Αμπελόκηποι 5-9ο Νηπιαγωγείο, 4ο-13ο Δημοτικά Σχολεία, 1ο -2ο-4ο Γυμνάσιο, 1ο ΕΠΑΛ-2ο Λύκειο), Μενεμένη: 
1ο- 4ο Νηπιαγωγεία,1ο Γυμνάσιο και 1ο - 2ο Λύκειο). Εγκρίθηκαν οι μελέτες, ξεκίνησε  η δημοπράτηση των έργων για αντικατάσταση λεβήτων, θερμομονώ-
σεων σε δώματα, αλλαγή εξωτερικών κουφωμάτων (τοποθέτηση νέων ενεργειακών και πιστοποιημένων), αντικατάσταση φωτιστικών καλύτερης και 
οικονομικότερης απόδοσης, τοποθέτηση φωτοβολταϊκών ισχύος 10KW). Ο Δήμος μας πρωτοπορεί πανελλαδικά. Προϋπολογισμός: 2.336.537,56 €.
Αντικατάσταση ρυπογόνων αυτοκινήτων  του Δήμου  με νέα 19 αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκίνητα. Προυπολογισμός 2.120.000 ευρώ (ΕΣΠΑ). 
Δημοπρατήθηκε.
Ανακατασκευή και κάλυψη του καναλιού  κατά μήκος του οικισμού Αγίου Νεκταρίου.
Πεζοδρόμηση των οδών Γ. Χαλκίδη  (από πλ. Επταλόφου – Γεννηματά) και Μεγ. Αλεξάνδρου (από Φιλιππουπόλεως έως πλ. Επταλόφου), ύστερα από 
μελέτη και διαβούλευση με τους κατοίκους και τους επαγγελματίες, με σκοπό την τόνωση της τοπικής αγοράς.
Ανάπλαση των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου, Φιλιππουπόλεως και Δαβάκη.
Ολοκλήρωση του θεάτρου  στο Πολιτιστικό Κέντρο της Έλλης Αλεξίου στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης.
Κολυμβητήριο Ολυμπιακών διαστάσεων είτε στο στρατόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος» είτε στην οδό Κυρίμης.
Επέκταση του σχεδίου πόλης της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης και στην περιοχή των Λαχανοκήπων.  Εγκρίθηκε από το δήμο μας κι εκκρεμεί στον 
Οργανισμό Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης (ΟΡΘ).
Επέκταση του μετρό  στην κατεύθυνση Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Αμπελόκηποι- Μενεμένη- Εύοσμος- Κορδελιό. Δημοπρατήθηκαν οι μελέτες 
γεωλογικών ερευνών. 
 Εκπόνηση και εφαρμογή νέας διαδημοτικής κυκλοφοριακής μελέτης  για ρύθμιση της κυκλοφορίας στο δυτικό τμήμα της Δυτικής Θεσσαλονίκης, 
στο εσωτερικό των δήμων (π.χ. Θ.Χατζίκου Μενεμένη, Γ.Χαλκίδη Αμπελόκηποι κ.λ.π.).
  Συνέχιση των αγώνων για χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλ-

λαγής (ΥΠΕΚΑ) μελετών και εκτέλεση έργων προστασίας και ανάπλασης του δυτικού θαλασσίου μετώπου του Θερμαϊκού κόλπου στα όρια των 
δήμων Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Δέλτα. Αναδείξαμε το πρόβλημα. Τώρα είναι  η ώρα υλοποίησης έργων με κονδύλια μέσω του 
κοινοτικού πλαισίου στήριξης 2014-2020.

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»

Ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού με μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα.
Δημιουργία εκθεσιακού χώρου.
Δεντροφύτευση, καλλωπισμός.
Κοινωνική αξιοποίηση με τη δημιουργία χώρων άθλησης, περιπάτου, παιχνιδιού, ποδηλατόδρομου, 
χώρων υγιεινής.
Κιόσκια, παγκάκια.
Διοργάνωση εκθέσεων βιβλίου, ειδών λαϊκής τέχνης, περιβαλλοντικής εκπ/σης, εκδηλώσεων πολιτισμού.
Θερινός κινηματογράφος.
Κυκλοφοριακή αγωγή.
Κολυμβητήριο
Ανέγερση νέου Ιερού Ναού Αναστάσεως Του Κυρίου.

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΖΙΑΚΑ»

Ανήκει στα όρια του δήμου Κορδελιού - Ευ-
όσμου. Διεκδίκηση της παραχώρησής του 
στην Τοπική αυτοδιοίκηση και αξιοποίησή 
του για χρήσεις κοινής ωφέλειας και κοινωνι-
κών υποδομών από κοινού με το δήμο Κορ-
δελιού – Ευόσμου προς όφελος των τοπικών 
μας κοινωνιών (Αγίου Νεκταρίου – Κορδελι-
ού).
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Το Γραφείο άσκησης κοινωνικής πολιτικής λει-

τουργεί και εξυπηρετεί όλες τις ευπαθείς ομάδες.
Τέσσερις Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί παρέχουν 

σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες σε 145  παιδάκια.
Λειτουργούν τέσσερα Κέντρα Ανοιχτής Προ-

στασίας Ηλικιωμένων με εγγεγραμμένα μέλη που 
ξεπερνούν τα 3.470 άτομα.

Δημιουργήσαμε χώρο αναψυχής στο Βόσπορο, 
ως παράρτημα του ΚΑΠΗ Μενεμένης και συντηρή-
σαμε εξ’ ολοκλήρου το κτίριο. 

Λειτουργούν δύο προγράμματα «Βοήθεια στο 

Σπίτι» που εξυπηρετούν 80 ηλικιωμένα άτομα.
Λειτουργεί Τράπεζα ρούχων και πραγματοποιήθη-

καν 590 παραδόσεις σε άπορους συμπολίτες μας. Επί-

σης προσφέραμε δωρεάν φάρμακα σε 20 ανασφάλιστα 
άτομα καθώς και στην ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση 
«Γιατροί του Κόσμου». Ιδρύσαμε τράπεζα φαρμάκων σε 
συνεργασία με τους εθελοντές του Δήμου μας. 

Το Δημοτικό Πολυϊατρείο εξυπηρετεί όλους τους 
κατοίκους του Δήμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και ασφαλι-
στικού φορέα. Εκσυγχρονίσαμε τις υποδομές στο Δημο-
τικό Πολυϊατρείο με νέας τεχνολογίας ιατρικά και φυσιο-
θεραπευτικά μηχανήματα, μέσω του έργου «Προστασία 
της Υγείας του Αστικού Πληθυσμού με στόχο την Πρό-
ληψη Μέσω της Εφαρμογής Κατευθυντήριων Γραμμών 
και της Χρήσης Νέων Τεχνολογιών».Η Κοινωφελής Δη-

μοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμέ-

νης προωθεί την πολιτιστική ανάπτυξη και παρέχει και 
κοινωνικό έργο. Λειτουργεί ένας Βρεφονηπιακός και 3 

παιδικοί σταθμοί, τρία τμήματα «Βοήθεια στο Σπίτι», 
στα οποία 160 άτομα δέχονται καθημερινή φροντίδα κα-
θώς και Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 

για άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.
Το Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχει-

ρήσεων κατάφερε ακόμη μια χρονιά να καθοδηγή-
σει και να βοηθήσει άνεργους συμπολίτες μας.

Το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων παρέχει σε νέ-
ους επαφή με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, Επι-
κοινωνίας και Ενημέρωσης.

Το Στέκι Νεολαίας λειτουργεί ως μια ευχάριστη 

διέξοδο επικοινωνίας, έκφρασης και ψυχαγωγίας.
Παιδική Κατασκήνωση: Το πρόγραμμα υλοποι-

είται κάθε καλοκαίρι με μεγάλη επιτυχία καθώς εξα-
σφαλίζουμε τη συμμετοχή των δικαιούχων με μια 
μικρή οικονομική επιβάρυνση.  

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

με Ειδικές Ανάγκες λειτουργεί και προσφέρει ποικίλες 
δραστηριότητες με στόχο τη βελτίωση τής επικοινωνί-

ας και ομαλότερη ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. 
Επίσης εξασφαλίζουμε στους συμμετέχοντες στο πρό-
γραμμα τη δωρεάν φιλοξενία τους σε κατασκήνωση.

 Δημοτική Τράπεζα Αίματος: Για την ενίσχυση 
της Τράπεζας Αίματος διοργανώσαμε τακτικές εθε-
λοντικές αιμοδοσίες. Στόχος της προσπάθειας είναι η 
κάλυψη των αναγκών όλων των συμπολιτών, κατοί-
κων και δημοτών μας. 

 Εθελοντισμός: Προσπαθούμε για τη δημιουρ-
γία και ανάπτυξη ενός μαζικού και αποτελεσματικού 
εθελοντικού κινήματος στην πόλη.

Η Συμβουλευτική υπηρεσία υποστηρίζει τις ευ-
αίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Οργανώσαμε αγορά ελληνικών προϊόντων χωρίς 
μεσάζοντες σε χαμηλές τιμές. 

Διανομή τροφίμων σε άπορους δημότες την πε-
ρίοδο των εορτών.
Διενέργεια φιλανθρωπικών εράνων. 
Οικονομική ενίσχυση σε αναξιοπαθούντες δημό-
τες μας.

Οικονομική ενίσχυση των συσσιτίων των Ιερών 
Ναών της περιοχής μας.
Ενισχύσαμε με είδη ένδυσης την τράπεζα ρούχων.
Δημιουργήθηκε και λειτουργεί στο εσωτερικό του 
δήμου συγκοινωνία Αμπελόκηποι – Μενεμένη – 
Αγ. Νεκτάριος και αντιστρόφως.
Οι Γιατροί του Κόσμου  προσέφεραν δωρεάν ια-

τρικές υπηρεσίες σε συμπολίτες μας.

Το έργο μαςΤο έργο μας
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ
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Δημοτικά κτίρια - Ασφαλτικά

ΚΔΑΠ/μΕΑ:  Διαμορφώθηκαν νέοι χώροι δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες προδιαγραφές.
Άρση επικινδυνότητας τμήματος σιδηροτροχιών στην οδό Βενιζέλου. 
Ασφαλτοστρώθηκε το κατεστραμμένο οδικό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή της Λαχαναγοράς, στον Άγιο Νεκτάριο, 
στη Μενεμένη.
Πραγματοποιήθηκε συντήρηση ασφαλτικών τμημάτων οδών σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου. 
Συντηρήθηκαν σε σύνολο όλα τα δημοτικά μας κτίρια, όπου κρίθηκε απαραίτητο.
Ξεκινάει η επέκταση του Φυσικού Αερίου στην περιοχή του Αγ. Νεκταρίου.

 Κάτοικοι και δημοτικά κτίρια θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν για την εξασφάλιση χαμηλότερου κόστους 
θέρμανσης.

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2011

1

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ (ΑΠΟ 

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΚΤΕΛ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

–LOGISTIKS) (ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ).

2

ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 

(ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ DAF ΕΩΣ 

ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ) (ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ).

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2012

3
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (ΑΠΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΩΣ 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) – ΒΟΣΠΟΡΟΣ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ

4
ΣΕΦΕΡΗ (ΑΠΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΩΣ 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) – ΒΟΣΠΟΡΟΣ -  ΜΕΝΕΜΕΝΗ

5
ΔΙΓΕΝΗ (ΑΠΟ ΘΗΣΕΩΣ ΕΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) - 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

6
ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΓΟΥ(ΑΠΟ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΕΩΣ ΜΙΑΟΥΛΗ)- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

7

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΠΟ ΚΥΡΙΜΗ ΕΩΣ ΑΓ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΣΕ ΕΩΣ 

ΔΕΝ/ΜΟΥ) - ΜΕΝΕΜΕΝΗ

8
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ 

ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ)-ΜΕΝΕΜΕΝΗ

9
ΤΡΙΓΩΝΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΠΛΑΤΩΝΟΣ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)

10 ΑΚΡΙΤΩΝ & ΛΑΓΚΑΔΑ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)

11
ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΟΔΟΣ (ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ) – ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

12
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΩΣ ΧΡ. 

ΚΑΝΑΚΗ) - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

13
ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ (ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 

ΕΩΣ ΑΓΑΘΩΝΟΣ) - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

14

ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΟΦΗ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΩΣ Γ. ΡΙΤΣΟΥ) 

– ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟ

«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  ΕΤΩΝ 2011, 2012, 2013»

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

15
ΑΛ. ΣΒΩΛΟΥ (ΑΠΟ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΩΣ 

ΜΙΑΟΥΛΗ) – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

16
ΓΡΑΒΙΑΣ (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ 6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ) – ΜΕΝΕΜΕΝΗ

17
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ (ΑΠΟ ΣΕΦΕΡΗ 

ΕΩΣ ΚΥΡΙΜΗ)- ΜΕΝΕΜΕΝΗ

18
ΓΡ. ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ (ΑΠΟ ΛΕΩΦ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΕΩΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ)- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

19
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΣΕ ΕΩΣ 

Θ. ΧΑΤΖΙΚΟΥ) - ΜΕΝΕΜΕΝΗ

20
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ 

ΦΥΛΑΚΕΙΟΥ &ΠΑΡΚΙΝΓΚ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

21 ΦΛΕΜΙΝΓΚ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

22
ΣΚΡΑ (ΑΠΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΩΣ ΛΟΧ. 

ΝΤΟΥΡΜΑ)- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

23
ΚΟΥΤΗΦΑΡΗ (ΑΠΟ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 

ΒΑΪΝΔΗΡΙΟΥ)- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

24
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ (ΑΠΟ 26Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 

Θ. ΧΑΤΖΙΚΟΥ) –ΜΕΝΕΜΕΝΗ

25
ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ, ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΡΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ  

26

ΝΗΣΙΔΑ ΣΤΗ Δ/ΣΗ ΛΕΩΦ. ΔΕΝ/ΜΟΥ & 

26Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΜΙΚΡΟ ΜΠΑΛΩΜΑ) 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2013

27
ΟΔΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΑΠΟ ΜΙΑΟΥΛΗ ΕΩΣ  

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ)- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

28 ΟΔΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

29

ΟΔΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΑΠΟ 

ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΕΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 

ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ) ΜΕΝΕΜΕΝΗ

30
ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ (ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΩΣ ΧΑΤΖΙΚΟΥ)- ΜΕΝΕΜΕΝΗ

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

31
ΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ (ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΩΣ ΧΑΤΖΙΚΟΥ)- ΜΕΝΕΜΕΝΗ

32
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΕ 

ΚΥΡΙΜΗΣ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ

33
ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ- 

ΜΕΝΕΜΕΝΗ

34

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

(ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ) 

ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

35
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΕΡΟΥ 

ΝΑΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ)- ΜΕΝΕΜΕΝΗ

36

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙ 

( ΕΝΑΝΤΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΚΟ) 

ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

37
ΟΔΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΜΕ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ - 

ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

38
ΟΔΟΣ ΠΟΝΤΟΥ ΜΕ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ (ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΜΒΟΥ)- ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

39

ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΠΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΕΧΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ) ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

40

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  (ΑΡΙΘΜΟΣ 105,103 & 93)

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

41

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ 13,15 & 9) 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ



9

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

Σχολικά έργα

Πολιτιστικά έργα

Εγκαινιάσθηκε και ήδη λειτουργεί το 6 ο Νηπιαγωγείο, 
στην περιοχή Καζαντζάκη. Στο ίδιο κτίριο, στο ισόγειο, 
εγκαινιάστηκε ο νέος σύγχρονος βρεφονηπιακός σταθ-
μός «ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ» για φιλοξενία βρεφών ανέργων και ερ-
γαζομένων μητέρων. 
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αγοράς του οικοπέδου 
του 6ου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή Καζαντζά-
κη και κατεδαφίσθηκαν όλες οι αποθήκες της πρώην 
Ομοσπονδίας. 
Συνεχίζεται η κατασκευή του 3 ου Δημοτικού σχολείου 
στον Αγ. Νεκτάριο.
Πραγματοποιήθηκε τελετή αγιασμού και εγκαινίων 
του 5ου Δημοτικού σχολείου Αγίου Νεκταρίου. Τα 
εγκαίνια τέλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρ-
θολομαίος.
Αγοράσθηκε με απαλλοτρίωση το οικόπεδο της οδού 
Αφροδίτης  στην περιοχή Βόσπορος για την κατασκευή 
των 4ου και 5ου Νηπιαγωγείων Μενεμένης.
Κατασκευάζεται το 11 ο (4ο) Δημοτικό Σχολείο 

Αμπελοκήπων (πρώην ΤΥΠΕΞ). Θα στεγάσει τα 4ο και 
11ο Δημοτικά σχολεία, τα οποία συγχωνεύθηκαν.
Πραγματοποιήθηκε  τελετή θεμελίωσης του παιδικού 

σταθμού της Εκκλησίας στο οικόπεδο (επί της Ι. Δρα-
γούμη πίσω από Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος), που παραχω-
ρήσαμε στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυ-
ρουπόλεως. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. 

9 ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων (Φιλιππουπόλε-
ως και Κέννεντυ): Έγινε η αγορά του οικοπέδου και ανα-
μένεται η έναρξη των εργασιών.
9 ο Νηπιαγωγείο Αμπελοκήπων (Πανταζοπούλου 51): 
έγινε η αγορά του οικοπέδου, τελείωσαν οι μελέτες, η 
γεωλογική έρευνα και αρχίζει η ανέγερσή του. 
Συντηρήθηκαν όλα τα κτίρια των παιδικών σταθμών, 
τα σχολικά γυμναστήρια και οι κτιριακές εγκαταστά-
σεις στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου μας.
Πραγματοποιήθηκε μίσθωση μεταφορικών μέσων 
για τη μετακίνηση μαθητών. 
Ανακαινίστηκε πλήρως το σχολικό γυμναστήριο των 
2ου - 4ου Δημοτικών Σχολείων Μενεμένης.
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αμπελοκήπων – Καλλιτεχνικό 
Λύκειο. Το Γυμνάσιο συστεγάζεται προσωρινά με το 
3ο Λύκειο Αμπελοκήπων και οι Λυκειακές τάξεις του 
Γυμνασίου στεγάζονται στο 2ο Γυμνάσιο Μενεμένης.
Σε δέκα (10) σχολεία του Δήμου μας εγκρίθηκαν έργα 
και δράσεις για τη βελτίωση της ορθολογικής διαχεί-
ρισης της ενέργειας (2ο Γυμνάσιο -2ο Λύκειο Αμπελο-
κήπων, 1ο Γυμνάσιο-1ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων, 1ο Γυμνά-
σιο Μενεμένης, 3ο Γυμνάσιο -2ο Λύκειο Μενεμένης, 4ο 
Γυμνάσιο Αμπελοκήπων, 4ο-13ο  Δημοτικά Αμπελοκή-
πων, 2ο Γυμνάσιο Μενεμένης, 5ο-9ο Νηπιαγωγείο Αμπε-
λόκηποι, 1ο-6ο Νηπιαγωγείο Μενεμένης).

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 «ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΕΙΟ»  Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων: Οι εργασίες για την ανέγερσή 
του αποπερατώθηκαν. 
Εκτελέσθηκαν οι παρεμβάσεις στην πλατεία Τσομπάνογλου Μενεμένης και τοποθετή-
θηκε μνημείο της Μικρασιατικής Καταστροφής.
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανάπλασης της πλατείας ΚΑΠΗ στον Αγ. Νεκτάριο και 
τοποθετήθηκε μνημείο.
Εκτελέσθηκαν εργασίες στην οροφή και περιμετρικά του Πολιτιστικού Κέντρου Μενεμένης.

12ο Νηπιαγωγείο Αμπελοκήπων

Πλατεία Τσομπάνογλου Μενεμένης

Πολιτιστικό Κέντρο Μενεμένης

Μνημείο Ελευθερίας 

(Άγιος Νεκτάριος)

Μνημείο Μικρασιατικής καταστροφής

(Μενεμένη)

Περιμετρικά του Πολιτιστικού Κέντρου 

Μενεμένης

«Καραπάντσειο» Πολιτιστικό Κέντρο 

Αμπελοκήπων

Βρεφονηπιακός σταθμός «Αστεράκια» 

περιοχή Καζαντζάκη 5ο - 9ο Νηπιαγωγεία (Φιλιππουπόλεως-Κέννεντυ) Σχολικό γυμναστήριο 2ου - 4ου Δημ. Σχολείων Μενεμένης

Παιδικός Σταθμός  πίσω από Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα Αμπελοκήπων

11ο  (4ο) Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων (πρώην ΤΥΠΕΞ)

5ο  Δημοτικό Σχολείο (‘Αγιος Νεκτάριος)
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ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ Αθλητικά έργα
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στο Δημοτικό Στάδιο Μενεμένης (περιοχή Λαχαναγο-
ράς), πραγματοποιήθηκε ανακαίνιση των αποδυτηρίων, 
εσωτερική περίφραξη και αντικαταστάθηκε δύο φορές 
ο συνθετικός τάπητας. 
Στο κλειστό Διαδημοτικό γυμναστήριο Μενεμένης, έγινε 
αλλαγή τζαμιών στα παράθυρα και μελέτη για τη στεγα-
νοποίηση της οροφής.
Στα γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5 «Βασιλική  Μαυρουδάκη» 
πραγματοποιήθηκε επισκευή πατώματος και αντικατά-
σταση υδραυλικού και αποχετευτικού συστήματος. 
Στο γήπεδο ποδοσφαίρου «Κωνσταντίνος Μιγκοτζίδης» 
τοποθετήθηκαν μεταλλικά κιγκλιδώματα στην περί-
φραξή του. 
Στο γυμναστήριο «Ιωάννης Λεμονίδης» πραγματοποιή-
θηκε επισκευή ηλεκτρονικού πίνακα. 
Πραγματοποιήθηκαν τεχνικές εργασίες, επισκευές, συ-

ντηρήσεις, επιδιορθώσεις και τροφοδοσία αθλητικού 
υλικού όλων των αθλητικών μας εγκαταστάσεων.

Παραχωρήθηκε δωρεάν στέγη στο Σύλλογο Παλαιμά-
χων Ποδοσφαιριστών Μενεμένης.

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η κατασκευή της υπόγειας οδού 

Μοναστηρίου – Έλλης Αλεξίου – Αγ. Παρασκευής 
και αντιστρόφως, καθώς επίσης και η υπόγεια διάβα-
ση κάτω από το πασάζο της Αγ. Παρασκευής. Το τμήμα 
της οδού Αγ. Παρασκευής, από Έλλης Αλεξίου έως Μο-
ναστηρίου θα γίνει πεζόδρομος. 

Ολοκληρώθηκε η τροποποίηση της μελέτης ανάπλα-

σης της οδού Μοναστηρίου και βρίσκεται στο τελικό 
στάδιο της ένταξής της στο ΕΣΠΑ.

 Συντάσσονται οι μελέτες για ανάπλαση της πλατείας στο 
ΚΑΠΗ Δενδροποτάμου και στο δημοτικό χώρο έναντι δι-
δακτηρίων στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στο Δενδρο-
πόταμο.

Ύστερα από έντονες διαμαρτυρίες και πιέσεις μας δη-
μοπρατήθηκε και ξεκίνησε ο κόμβος Κ-16 στην περι-

οχή της Λαχαναγοράς. Επίσης θα δημοπρατηθεί και 

η κατασκευή των ανισόπεδων κόμβων στο τμήμα της 
δυτικής περιφερειακής οδού. Έτσι θα λυθούν σοβαρά 
κυκλοφοριακά προβλήματα της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Συντάχθηκαν μελέτες για την επίλυση του κυκλοφορι-
ακού προβλήματος στην οδό Αγγελάκη και για δια-

νοίξεις οδών όπως στην οδό Ομήρου.
Εγκρίθηκε πίστωση μέσω ΕΣΠΑ για το έργο ανάπλασης, 

αναβάθμισης ζώνης πρασίνου, άθλησης και αναψυχής 
κατά μήκος της Λεωφόρου Δενδροποτάμου. Το έργο 
ήδη εκτελείται.

Συντάσσεται μελέτη για τις αναπλάσεις Κεντρικού (οδικού) 
δικτύου Αμπελοκήπων – Ανάπλαση οδού Φιλιππουπόλε-
ως – Ανάπλαση Βενιζέλου και περιοχής Δαβάκη. 

Συντάσσονται οι μελέτες για τη συντήρηση των κτιρίων του 
πρώην Στρατοπέδου «Μέγας Αλέξανδρος», προκειμένου 
να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του πολιτισμού.

ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΑΣ 

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΟ 

Γήπεδο ποδοσφαίρου (Άγιος Νεκτάριος)

Μονοδρόμηση οδού Αγγελάκη (Μενεμένη)

Έργο ανάπλασης κατα μήκος της Λεωφόρου Δενδροποτάμου

Κατασκευή της υπόγειας οδού Μοναστηρίου 

- Έλλης Αλεξίου - Αγ. Παρασκευής και αντιστρόφως

Ανάπλαση της οδού Μοναστηρίου 

Κτίριο στο πρώην Στρατόπεδο «Μέγας Αλεξανδρος»

για χρήσεις πολιτισμού

Γήπεδο ποδοσφαίρου «Απόστολος Αστρεινίδης»

Δημοτικό Στάδιο «Κωνσταντίνος Καραμανλής»

Κλειστό Προπονητήριο «Αναστασία Κελεσίδου» Επισκευές - συντηρήσεις των αθλητικών μας εγκαταστάσεων

Γήπεδο ποδοσφαίρου «Κωνσταντίνος Μιγκοτζίδης»
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ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ Καθαριότητα - Ανακύκλωση

Πράσινο - Φωτισμός

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

Έγιναν εκτεταμένες κατεδαφίσεις επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτιρίων, απομάκρυν-
ση μπαζών και καθαρισμοί χώρων.
Πλένονται κάδοι, δρόμοι, πλατείες, αυλές σχολείων με δικό μας νερό από γεωτρή-
σεις του δήμου μας.
Έργο σε εξέλιξη είναι η αντικατάσταση ρυπογόνων δημοτικών οχημάτων με νέα 
οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για την ανακύκλωση στο Δήμο μας, καθώς όλο και 
περισσότεροι πολίτες κάνουν πράξη το σύνθημα «Ας ανακυκλώσουμε – τίποτα δεν 
πάει χαμένο». Επεκτάθηκε η ανακύκλωση και στην κοινότητα της Μενεμένης και συ-
νολικά υπάρχουν 740 μπλε κάδοι, οι οποίοι βρίσκονται σε όλες τις γειτονιές του ενιαί-
ου Δήμου μας.
 

ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Διαμορφώνουμε τις πλατείες, τα πάρκα αναψυχής και τις παιδικές χαρές 
της πόλης μας, εμπλουτίζοντάς τα με λουλούδια και πράσινο. Πραγματο-
ποιήθηκαν παρεμβάσεις – φυτεύσεις – συντηρήσεις -ανανεώσεις αποψι-
λώσεις, σε πάρκα και δενδροστοιχίες.
Σ’ αυτές τις αντίξοες οικονομικά συνθήκες, αξίζει ν’αναφέρουμε ότι φυ-
τεύονται ετησίως περίπου 12.000 ανθόφυτα και βολβοί σε όλη την έκταση 
του Δήμου μας. 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Ο νέος μόνιμος εορταστικός διάκοσμος έδωσε νέα μορφή στο Δήμο 
Αμπελοκήπων- Μενεμένης.
Ενίσχυση, βελτίωση  και επέκταση του υπάρχοντος δημοτικού φωτισμού.
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

Λειτουργούν τμήματα εκμάθησης της 
μουσικής Παιδείας καθώς και όλων των 
μουσικών οργάνων για παιδιά και ενήλι-
κες. Αξίζει να επισημάνουμε ότι η λειτουρ-
γία των τμημάτων του Ωδείου επεκτάθηκε 
και στην κοινότητα Μενεμένης.

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Στόχος του εργαστηρίου είναι να προωθεί 
τη θεατρική τέχνη σε παιδιά, έφηβους και 
ενήλικες. Λειτούργησαν τρία (3) παιδικά, ένα 
εφηβικό και η θεατρική ομάδα των ενηλί-
κων. Κάθε χρόνο όλα τα τμήματα ανεβάζουν 
αξιόλογες παραστάσεις, με μεγάλη επιτυχία.

Οικονομικά - Διοίκηση

ΆθλησηΠολιτισμός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Μειώθηκαν τα δημοτικά τέλη στη Μενεμένη από 18 έως 
20%. Έτσι εξισώθηκαν  τα δημοτικά τέλη σε ολόκληρο το 
Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, όπου αποφασίσθηκε 
μηδενική αύξηση. Για το έτος 2013 τα δημοτικά τέλη 
μειώθηκαν και πάλι σε ποσοστό 6%. Για τους πολύτε-
κνους, τρίτεκνους, κωφούς, παραπληγικούς, ΑμΕΑ ισχύει 
η υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών μειωμένη σε 
ποσοστό 50%. Είμαστε ο δήμος με τα πιο φθηνά δη-

μοτικά τέλη.

Πετύχαμε την ένταξη του δήμου στον κατάλογο των δι-
καιούχων δήμων του τέλους, που προέρχεται από τα διυ-
λιστήρια και τις αποθήκες καυσίμων και εισπράττουμε τα 
αναλογούντα τέλη.
Ενισχύθηκαν οικονομικά όλοι οι αθλητικοί, πολιτιστικοί 
σύλλογοι και φορείς.
Δόθηκε για δωρεάν στάθμευση 350 αυτοκινήτων ο 
χώρος του πρώην Στρατοπέδου «Μ.Αλέξανδρος», με 
φύλαξη.
Μειώθηκε το καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό πάρκινγκ 
στη Μενεμένη από 35 σε 10 ευρώ για τα Ι.Χ αυτοκίνητα 
και από 10 σε 5 ευρώ το μήνα σε μηχανές και δίκυκλα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ομογενοποιήσαμε τη λειτουργία όλων των υπηρε-
σιών στον ενιαίο δήμο μας, από την πρώτη μέρα. 
Μεταφέρθηκε  το ΚΕΠ Μενεμένης στο Πολιτι-
στικό Κέντρο Μενεμένης και έτσι έγινε μεγάλη 
εξοικονόμηση δαπάνης. Επεκτάθηκε το ωράριο 
λειτουργίας του  και εναρμονίσθηκε με το ΚΕΠ 
Αμπελοκήπων. 
Δημιουργήθηκε και λειτουργεί γραφείο εξυπη-
ρέτησης των Πολιτών και στον Άγιο Νεκτάριο.
Λειτουργούμε γραφείο κτηματικής περιουσίας 
και ελέγχουμε ηλεκτρονικά την είσπραξη των 
οφειλομένων στο δήμο μισθωμάτων.
Χορήγηση πιστοποιητικών δημοτολογίου από 
τα Κ.Ε.Π. Αμπελοκήπων και Μενεμένης στις ώρες 
λειτουργίας των ΚΕΠ.
Μεταστέγαση Τεχνικής Υπηρεσίας στο κτίριο 
του Δημαρχείου Μενεμένης για την πιο εύρυθμη 
λειτουργία της υπηρεσίας.

Συνεχίζουμε και προσφέρουμε τις ίδιες προ-
σιτές, υψηλού επιπέδου αθλητικές δραστηρι-
ότητες καθώς διαθέτουμε και λειτουργούμε 
τμήματα για όλες τις ηλικίες,  ειδικά αθλητικά 
προγράμματα, οργανωμένους χώρους, αγωνι-
στικές εγκαταστάσεις και έμπειρο επιστημονικό 
προσωπικό.
Διοργανώνουμε ποικίλες αθλητικές εκδηλώσεις, 
ημερίδες, γιορτές, επιδείξεις και συμμετέχουμε 
σε διεθνείς διοργανώσεις, οι οποίες συγκεντρώ-
νουν πανελλαδικό ενδιαφέρον.

Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων πραγματοποιείται κάθε χρόνο, 
χειμώνα και καλοκαίρι σε ολόκληρο το Δήμο.
Όλοι οι συμπολίτες μας διασκεδάζουν και ψυχαγωγούνται ελεύθερα, χωρίς το άγχος του 
κόστους καθώς οι εκδηλώσεις μας είναι με δωρεάν είσοδο. 

Διεθνής  Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος»

Διεθνής  Ποδηλατικός Γύρος
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∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΑΠΑΓΙΟΣ)
Γεννήθηκε στη Μεταμόρφωση Κιλκίς. Ο πατέρας 
του ήταν ιερέας. Μεγάλωσε στους Αμπελόκηπους. 
Λογιστής επί 35 έτη διατηρούσε συγχρόνως και 
λογιστήριο στην περιοχή του Βαρδάρη. Τα κυρίως 
ενδιαφέροντα του είναι το ποδόσφαιρο στον «Αστέ-
ρα Αμπελοκήπων» και «Βορρά Αμπελοκήπων» και η 
Βυζαντινή μουσική. Διετέλεσε πρόεδρος στο σύλλο-
γο «Κωνσταντίνος Παλαιολόγος», γενικός αρχηγός 
και υπεύθυνος οικονομικών στον «Αστέρα» στη Γ’ 
Εθνική. Είναι πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης. 
Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής. Νυμ-
φευμένος με τη Σοφία Κεσίσογλου, έχει δύο παιδιά 
και δύο εγγόνια.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Γεννήθηκε το 1979 στους Αμπελόκηπους. Σπούδα-
σε  ειδικός φοροτεχνικού γραφείου. Είναι δημοτική 
σύμβουλος από το 2007. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος 
Πολιτισμού, πρόεδρος του Β’ ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων,  
πρόεδρος της 8ης Σχολικής Επιτροπής, μέλος του 
Δ.Σ. των παιδικών σταθμών, γραμματέας του δημο-
τικού συμβουλίου και πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου. Σήμερα είναι  Εντεταλμένη 
Σύμβουλος πολιτισμού και πρόεδρος της Ενιαίας 
Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. Είναι ελεύ-
θερη επαγγελματίας. Παντρεμένη με το Θοδωρή 
Δοϊρανλή κι έχουν δυο παιδιά.

ΒΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΧΑΡΜΠΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μενεμένη. Αποφοί-
τησε από το Αριστοτέλειο Κολλέγιο. Εργάζεται σε 
Κατασκευαστική Εταιρία όπου είναι και εταίρος. Διε-
τέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου και 
της Δημ.Επιχείρησης Μενεμένης. Είναι ενεργό μέλος 
στα τμήματα παραδοσιακών χορών και χορωδίας. 
Τιμήθηκε από το Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μενεμένης για την 
ανιδιοτελή προσφορά της. Συμμετέχει ενεργά στην 
ερανική επιτροπή του Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Μενε-
μένης. Είναι παντρεμένη με το Βασίλειο Βαγγελάκη 
κι έχουν δύο γιους. 

ΒΑΪΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Καθηγητής Πληροφορικής-Οικονομολόγος Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης. Αιρετό μέλος στο ΠΥΣΔΕ Δ. Θεσ-
σαλονίκης. Ειδικός Γραμματέας της εκτελεστικής επιτρο-
πής της ΕΔΟΘ του Νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΥ 
του Ν.Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε Πρόεδρος και νυν μέλος 
του ΔΣ της Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης. Πρόεδρος του πα-
ραρτήματος Κ. Μακεδονίας της Πανελλήνιας Ένωσης 
Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕ.ΚΑ.Π.). Αντιπρόεδρος 
του κέντρου πρόληψης «Δίκτυο Άλφα». Μέλος της Δη-
μοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αμπελοκήπων. 
Διετέλεσε Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου 
Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου ΓΕΛ Αμπελοκήπων. Μέλος 
της Διοικούσας επιτροπής του παραρτήματος Μακεδο-
νίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και μελετών Ελευ-
θέριος Κ. Βενιζέλος. Είναι παντρεμένος με τη θεολόγο 
Σάρρου Θεοδώρα κι έχουν δύο παιδια. 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1960. Είναι πτυχι-
ούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Εργάζεται ως 
ελεύθερος επαγγελματίας και διατηρεί μαγαζί ειδών 
υγιεινής-θέρμανσης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου. 
Υπήρξε μέλος στο Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων 
του 1ου Γυμνασίου και πρόεδρος στο 5ο Γυμνάσιο 
και 1ο Λύκειο Αμπελοκήπων. Είναι μέλος του Συλ-
λόγου Εφέδρων αξιωματικών. Νυμφευμένος με την 
Ελένη Πεταχτή κι έχουν δύο κόρες. 

ΓΡΟΥΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
Γεννήθηκε το 1950 στην Καρπερή Σερρών. Συντα-
ξιούχος ΕΛ.ΤΑ. Διετέλεσε συνδικαλιστής, πρόεδρος 
του Συλλόγου Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου, 
1ου Γυμνασίου και 2ου Λυκείου Αμπελοκήπων. Από 
το 1988 είναι Δημοτικός Σύμβουλος. Αντιδήμαρ-
χος Οικονομικών και Παιδείας, π. πρόεδρος του 
Α΄ ΚΑΠΗ για 5 χρόνια. Πρόεδρος της 1ης Σχολικής 
Επιτροπής και πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας. Είναι παντρεμένος με τη Μαίρη Πρίτσκα 
κι έχουν 2 κόρες. 

ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
Γεννήθηκε το 1955 στην Κολχική Φλώρινας. Πτυ-
χιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας, 
της Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης και του Παιδαγωγικού 
Τμήματος του Α.Π.Θ. Το 1978 διορίστηκε δάσκαλος. 
Από το 1985 έως το 2013 υπηρέτησε ως δάσκαλος 
και Διευθυντής στο 12ο Δ.Σ. Αμπελοκήπων. Μέλος 
της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας την τελευταία 
10/ετία. Μέλος της Επιτροπής Σχολικών Δραστηρι-
οτήτων της Δ/νσης Π.Ε.  Δυτικής Θεσσαλονίκης από 
το 2004 έως το 2011. Κατά τη διάρκεια της 35ετούς 
εκπαιδευτικής του υπηρεσίας ανέλαβε πλήθος πολι-
τιστικών δράσεων, οργανώνοντας σχολικές γιορτές, 
θεατρικές παραστάσεις και αθλητικές εκδηλώσεις. 

ΒΑΪΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔOΔΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡIΔΩΝ
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1961. Σπούδασε 
εργοδηγός-μηχανολόγος σε νυχτερινό και στο 
Τμήμα Μηχανολογίας του ΚΑΤΕΕ. Το 1984 διορί-
στηκε στο Υπ. Γεωργίας ως μηχανολόγος. Από το 
1992 εργάζεται στη Δ/νση Π.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης στο 
τμήμα Διοικητικού για συνταξιοδοτικά και θέματα 
προσωπικού. Ασχολείται με τον εθελοντισμό και 
στο παρελθόν με τον προσκοπισμό.
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ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Γεννήθηκε στο Κβέμο Κέντι της Γεωργίας. Αποφοίτη-
σε από το Νομικό Τμήμα  του Κρατικού Πανεπιστη-
μίου της Τυφλίδας και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού 
στο Συνταγματικό Δίκαιο  από την  Ακαδημία του 
Υπουργείου Εσωτερικών της πρώην ΕΣΣΔ. Εργάστη-
κε στην Αστυνομία του Ντμανίσι Γεωργίας απ’όπου 
αποχώρησε με το βαθμό του ταξιάρχου και στο 
Κέντρο Πολιτισμού και Aνάπτυξης της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. Έχει πολυετή κοινω-
νική προσφορά και διακρίσεις σε διάφορους συλλό-
γους και σωματεία στη Μακεδονία. Μιλάει τέσσερις 
ξένες γλώσσες και είναι έγγαμος.

ΕΜΕΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γεννήθηκε το 1964 στη Γερμανία και κατάγεται από 
το Χρυσόκαστρο Καβάλας. Είναι ιδιοκτήτης Τεχνικής 
Ανώνυμης Εταιρίας εμπορίας και παροχής υπηρε-
σιών. Επί πέντε χρόνια, διετέλεσε πρόεδρος του 
ποδοσφαιρικού ερασιτεχνικού σωματείου «Βορράς 
Αμπελοκήπων» και μέλος συλλόγων γονέων και κη-
δεμόνων του δήμου. Είναι νυμφευμένος με τη Φωτει-
νή Γεωργιάδου κι έχουν τρία παιδιά. 

ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βόλο. Ζει και δραστη-
ριοποιείται στους Αμπελόκηπους εδώ και 35 χρόνια. 
Έχει ενεργό συμμετοχή σε αθλητικούς συλλόγους και 
συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Είναι παντρεμένη 
κι έχει δύο παιδιά. 

ΘΕΟΧΑΡΟYΔΗΣ ΘΕΟΧAΡΗΣ (ΧAΡΗΣ)
Γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους το 1981. Είναι πτυ-
χιούχος του τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας και 
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα 
Μεσαιωνικών και Βυζαντινών Σπουδών της Φιλοσο-
φικής Σχολής του Α.Π.Θ. Διετέλεσε ειδικός σύμβουλος 
για θέματα παιδείας και πολιτισμού στη Γενική Γραμ-
ματεία Νέας Γενιάς και εκπρόσωπος της Ελλάδας στο 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Youth in Action”. 
Εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου 
Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας. Μιλάει 
Αγγλικά, Γερμανικά και Ισπανικά. Είναι Σύμβουλος της 
Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων και υπεύθυνος 
οργανωτικού της νεοσύστατης Επιτροπής Εθελοντι-
σμού.

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΞΑΝΘΟΣ)
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1979. Είναι κάτοχος 
πτυχίου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. Έχοντας εργα-
στεί στο παρελθόν στο αντικείμενο των σπουδών 
του, τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στο 
χώρο της εστίασης στην περιοχή των Αμπελοκήπων. 
Στο παρελθόν ασχολήθηκε με τον ερασιτεχνικό 
αθλητισμό παίζοντας ποδόσφαιρο σε διάφορες ομά-
δες των Αμπελοκήπων, ενώ ήταν μέλος της επίλεκτης 
ομάδας ενόργανης γυμναστικής του Δήμου μας. 
Κατέχει δίπλωμα διδασκαλίας TAE KWO DO. Είναι 
νυμφευμένος. 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοίκησης. Γεννήθη-
κε το 1981 στους Αμπελόκηπους. Πτυχιούχος του 
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, με μεταπτυχιακό στην «Ανθρώπι-
νη Απόδοση και Υγεία» του Α.Π.Θ. Γνωρίζει Αγγλικά 
και Η/Υ. Είναι Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου 
Αμπελοκήπων από το 2002. Διετέλεσε Αντιδήμαρ-
χος Καθαριότητας, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, πρό-
εδρος του Αθλητικού Οργανισμού Αμπελοκήπων 
και του Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Σερρών. Ήταν ποδοσφαιριστής στην Α.Ε.Α., στον 
Ηρακλή και στις Ελπίδες Αμπ/πων. Τέως διαιτητής 
ποδοσφαίρου. Εργάζεται ως καθηγητής Φυσικής 
Αγωγής.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝIΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣIΑ 

(ΝΑΤAΣΑ)
Γεννήθηκε στην Κρύα Βρύση Γιαννιτσών. Είναι κά-
τοικος Αμπελοκήπων. Ασχολείται με τα κοινά εδώ 
και πολλά χρόνια. Δύο φορές υποψήφια δημοτική 
σύμβουλος Αμπελοκήπων. Το 2010 εκλέχτηκε Σύμ-
βουλος στην Κοινότητα Αμπελοκήπων. 

ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους το 1971, όπου 
μεγάλωσε και διαμένει μέχρι σήμερα. Φοίτησε στο 
4ο Δημοτικό σχολείο Αμπελοκήπων, στο 4ο Γυμνά-
σιο Αμπελοκήπων, όπου συμμετείχε ως εκλεγμένο 
μέλος στα μαθητικά συμβούλια και αποφοίτησε 
αριστούχος από το 3ο Λύκειο Αμπελοκήπων. Είναι 
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Πο-
λυτεχνικής Σχολής Ξάνθης του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης. Διατηρεί τεχνικό γραφείο στην 
πλατεία Επταλόφου, με αντικείμενο την εκπόνηση 
μελετών – επιβλέψεων οικοδομικών έργων και 
αδειοδοτήσεων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. 
Είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής, Τεχνικός Ασφαλεί-
ας και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 
Είναι πατέρας δύο κοριτσιών.               
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ΚΑΤΖΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γεννήθηκε στο Λιβάδι Θεσσαλονίκης και από το 1968 
είναι κάτοικος Αμπελοκήπων.Υπήρξε πρόσκοπος του 
3ου συστήματος, ιδρυτικό μέλος της Φιλαρμονικής του 
6ου συστήματος Αεροπροσκόπων, ποδοσφαιριστής 
του ΑΕΤΟΥ Αμπελοκήπων και αθλητής  βόλεϊ σε  υψηλό 
επίπεδο.  Ως καθηγητής Φυσικής Αγωγής, εργάσθηκε σε 
σχολεία των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης και στα 
ΤΕΦΑΑ Θεσ/νικης. Σήμερα υπηρετεί στο 1ο Λύκειο Με-
νεμένης. Προπονητής  βόλεϊ εδώ και 29 χρόνια, με πολ-
λές διακρίσεις. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Αθλητισμού στο 
Δήμο Βασιλικών. Είναι μέλος του Συλλόγου Πολυτέκνων 
«Άγιοι Πάντες» και της Ενοριακής Χορωδίας του Ι. Ν. Ανα-
στάσεως  του Κυρίου. Παντρεμένος με την  Αποστολία  
Χατζηζήση κι έχουν  πέντε παιδιά.

ΚΑΡΕΛIΔΗΣ ΗΡΑΚΛHΣ
Γεννήθηκε το 1958. Σπούδασε Ιατρική. Από το 1990 και 
για μία δεκαετία εξασκούσε την ειδικότητα του καρδι-
οχειρουργού στο Επιστημονικό Κέντρο Καρδιοαγγεια-
κής Χειρουργικής της Ακαδημίας Ιατρικών Επιστημών 
της Ρωσίας στην Μόσχα, ενώ από το 2002 εξασκεί την 
ίδια ειδικότητα σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης.

ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
Γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους. Είναι πτυχιούχος της 
Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και εν ενεργεία δικηγόρος από 
τον Οκτώβριο του 2008. Είναι Πρόεδρος της Δημοτικής 
Κοινότητας Αμπελοκήπων, μέλος της ανώτατης Επιτρο-
πής Αστικής Ευθύνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, Γραμματέας της Ε.Ν.Ε του Ι.Ν. Ζωο-
δόχου Πηγής του Ιδρύματος Νεότητας της Μητροπόλεως 
Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως και Ιδρυτικό μέλος του 
χορευτικού τμήματος, του τμήματος Βυζαντινής μουσικής 
και του τμήματος παραδοσιακής μουσικής της Ε.Ν.Ε του 
Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής. 

ΚΟΥΣΕΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Αντιδήμαρχος Μελετών και  Τεχνικών Έργων. Γεννήθηκε 
το 1962 στους Αμπελόκηπους. Πτυχιούχος Μηχανολό-
γος Μηχανικός Τ.Ε. Εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος από 
το 1990. Το 1994 και το 1998 υποψήφιος δήμαρχος. Δι-
ετέλεσε Αντιδήμαρχος Οικονομικών. Είναι μέλος πολλών 
επιτροπών του δήμου, επαγγελματικών, αθλητικών, πο-
λιτιστικών φορέων και του Συλλόγου Πολυτέκνων «ΑΓΙ-
ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ». Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
Υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Εργά-
ζεται στη Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Θεσ/νικης. Εκπρό-
σωπος του Δήμου σε Αναπτυξιακούς και άλλους φορείς 
της Θεσσαλονίκης. Είναι παντρεμένος με την καθηγήτρια 
Θεολογίας Μαρία Κουγιουμτζίδου κι έχουν 6 παιδιά.

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γεννήθηκε το 1956. Πτυχιούχος μηχανικός αυτοκινήτων 
με ειδίκευση στην παραγωγή πρωτογενών υλικών συ-
ναρμολόγησης και εργάζεται ως χρυσοχόος. Διετέλεσε 
επίσημος παρατηρητής αγώνων στην Ε.Π.Σ.Μ. Πλούσια 
η συμμετοχή του στη συντεχνία των Χρυσοχόων της 
οποίας διετέλεσε μέλος στο Δ.Σ. ασχολείται με τη διδα-
σκαλία των ποντιακών χορών και της παράδοσης από το 
1974. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. και χοροδιδάσκαλος του 
συλλόγου «Κ. Παλαιολόγος». Ιδρυτικό μέλος και κατόπιν 
πρόεδρος του Πολιτιστικού Αθλητικού συλλόγου «Ένω-
ση Ποντίων Αμπελοκήπων». Παντρεμένος με τη Φρειδε-
ρίκη Κυριακίδου κι έχουν δύο παιδιά. 

ΚΟΝΟΣΗΣ ΡΩΜΑΙΟΣ
Γεννήθηκε το 1959 στη Μονοκκλησιά της επαρχίας 
Τσάλκα της Γεωργία αλλά μεγάλωσε και έζησε στην 
πόλη Εσσεντούκι της επαρχίας Σταυρούπολη της 
Ρωσίας. Είναι πτυχιούχος Τεχνολογικού Εκπαιδευτι-
κού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) με ειδίκευση στις κατασκευές. 
Υπήρξε αθλητής τζούντο. Απασχολείται στον τομέα 
των κατασκευών και είναι παντρεμένος και πατέρας 
τεσσάρων παιδιών.

ΚΩΣΤΑΤΖΙΚΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ 
Γεννήθηκε στη Νέα Ζίχνη Σερρών το 1953 και διαμέ-
νει στους Αμπελόκηπους από το 1976. Σπούδασε σε 
Σχολή Προγραμματιστών Η/Υ και στη συνέχεια υπη-
ρέτησε στον Ελληνικό Στρατό, πρώτα ως Δόκιμος και 
αργότερα ως Μόνιμος Αξιωματικός Πυροβολικού απ’ 
όπου αποστρατεύτηκε με το βαθμό του Ταγματάρχη. 
Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων. Είναι 
παντρεμένος με τη Μαρία Κωστατζίκη, έχει τρία παι-
διά και τρία εγγόνια. 

ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
Γεννήθηκε το 1962 στην Άνω Πόλη. Τελειόφοιτη του 
Ε’ Λυκείου Θηλέων. Σύζυγος του αείμνηστου Αξιω-
ματικού του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννη Λεμο-
νίδη, που άφησε την τελευταία του πνοή το Μάιο 
του 1996 κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στο 
Στρυμώνα ποταμό. Σπούδασε σχεδιάστρια μόδας 
και διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος Δ.Σ. του Συλλό-
γου Γονέων του 12ου Δημοτικού Σχολείου. Συμμε-
τείχε σε όλες τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Σχο-
λείου. Έχει τρία παιδιά και μετά τον γάμο της κόρης 
Λεμονίδου Μαρίας γεννήθηκε ένα κοριτσάκι.
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ΜΕΖΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γεννήθηκε και κατοικεί στους Αμπελόκηπους από το 
1957. Εργάστηκε ως δάσκαλος επί 32 χρόνια. Διετέλε-
σε Διευθυντής Δημοτικών Σχολείων. Πτυχιούχος της 
Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπ/σης. 
Υπήρξε Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γεν.Γραμματέας 
του Συλλόγου Εκπ/κων Π.Ε. ‘’Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ’’, αντιπρόσω-
πος στις Γεν.Συνελεύσεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδί-
ας και αιρετός εκπρόσωπος των εκπ/κων στο Κεντρικό 
και Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Διετέλεσε 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Πνευματικού 
Κέντρου και της 4ης ΕΣΕ επί 4 χρόνια. Συμμετείχε σε Δ.Σ. 
πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων. Είναι εν ενεργεία 
Δημοτικός Σύμβουλος. Παντρεμένος με την Παναγιώτα 
Γαρούφα κι έχει δύο παιδιά.

ΜΠΟΥΛΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεννήθηκε το 1961. Απόφοιτος Σχολής του ΟΑΕΔ με ει-
δικότητα Θερμοϋδραυλικού, εργάζεται ως ελεύθερος 
επαγγελματίας με άδεια εγκαταστάτη φυσικού αερίου. 
Διετέλεσε ποδοσφαιριστής του «Ερμή» Νεάπολης, Α΄ 
Αντιπρόεδρος της ΑΕΑ και Πρόεδρος στις «Ελπίδες» 
Αμπελοκήπων. Είναι αντιπρόεδρος της Λέσχης Κυνηγών 
Θεσσαλονίκης και μέλος του Επαγγελματικού Επιμελη-
τηρίου. Είναι νυμφευμένος με τη Βασιλική Γκίρτσα κι 
έχουν δύο παιδιά. 

ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
Γεννήθηκε στην Κατερίνη. Ζει μόνιμα στους Αμπελόκη-
πους από το 1976. Συνταξιούχος τραπεζική υπάλληλος. 
Εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος από το 2002. Εντεταλ-
μένη Δημοτική Σύμβουλος στο Πρόγραμμα Δημιουρ-
γικής Απασχόλησης ΑμΕΑ. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος 
Δημοτικής κατάστασης, Παιδείας και Κοινωνικής Πολι-
τικής, πρόεδρος του Β’ ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων, πρόεδρος 
του Α’ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, πρόεδρος της 6ης 
Ε.Σ.Ε., μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης και 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμπ/πων-Με-
νεμένης. Επιθεωρήτρια στον Οργανισμό Διεξαγωγής 
Ιπποδρομιών Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Δ.Ι.Ε.) και μέλος επιτροπής 
του Υφυπουργείου Αθλητισμού. Μεγάλη συνδικαλιστι-
κή δράση στην Ο.Τ.Ο.Ε. Είναι παντρεμένη με το Βασίλη 
Μπουντούρη και έχει τρία παιδιά και πέντε εγγόνια. 

ΝΑΤΣΗ ΧΡΥΣΗ 
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στους Αμπε-
λόκηπους από το 1979. Διετέλεσε Δημοτική Σύμβου-
λος Αμπελοκήπων. Επί σειρά ετών διετέλεσε πρόεδρος, 
Γραμματέας, υπεύθυνη θεατρικής ομάδας - τμήματος 
γυναικών και υπεύθυνη  εκδηλώσεων του Α’ΚΑΠΗ Αμπ/
πων. Έχει ασχοληθεί ενεργά με αθλητικούς συλλόγους 
των Αμπελοκήπων όσο και με συλλόγους γονέων και 
κηδεμόνων σχολείων του Δήμου, όπως πρόεδρος της 
6ης Σχολικής Επιτροπής, ενώ έχει διατελέσει και μέλος 
της Ομοσπονδίας Συλλόγων γονέων & Κηδεμόνων Θεσ-
σαλονίκης και της Συνομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων & 
κηδεμόνων Ελλάδος. Είναι παντρεμένη με τον Αριστο-
τέλη Νάτση και μητέρα τριών παιδιών. 

ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στους Αμπελόκηπους. Δρα-
στηριοποιήθηκε στο χώρο της μόδας και του γυναικεί-
ου ενδύματος. Είναι βιοτέχνης και διατηρεί επιχείρηση 
αθλητικών και διαφημιστικών ειδών. Είναι παντρεμένη 
με τον Χρήστο Λιβάρδα κι έχουν τρία παιδιά. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (ΒΙΛΗΣ)
Γεννήθηκε το 1963 στους Αμπελόκηπους όπου και 
κατοικεί. Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων του 4ου Δημ. Σχολείου Αμπ/πων 
και Πρόεδρος του Δ.Σ. των παιδικών σταθμών του 
Δήμου. Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, πρόε-
δρος της Οικονομικής Επιτροπής και πρόεδρος του 
Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ του 
Δήμου Αμπελοκήπων –Μενεμένης. Είναι ελεύθερος 
επαγγελματίας. Παντρεμένος με τη Γκόρη Ανδρομά-
χη και πατέρας δύο παιδιών. 

ΠΑΝΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ
Γεννήθηκε το 1983 στους Αμπελόκηπους όπου και 
μεγάλωσε. Αποφοίτησε από το 1ο Τεχνικό Επαγγελμα-
τικό Εκπαιδευτήριο Αμπελοκήπων, τομέα Πληροφορι-
κής. Τελείωσε Λογιστική. Εργάστηκε για πολλά έτη ως 
Καθηγητής Πληροφορικής σε σχολές Πληροφορικής 
και σήμερα είναι ιδιωτικός υπάλληλος, στέλεχος σε 
μεγάλη αλυσίδα SuperMarket. Εκλεγμένος Σύμβουλος 
Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων από το 2010.
Υπήρξε για πολλά έτη αθλητής volley στον Αθλητικό 
Σύλλογο ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ και σήμερα είναι μέ-
λος του Δ.Σ. του Συλλόγου σε θέματα Δημοσίων Σχέ-
σεων . Μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου Οσσαίων «ΑΓΙΑ 
ΚΥΡΡΑΝΑ». Είναι παντρεμένος με την καθηγήτρια Πλη-
ροφορικής Λέντζα Παναγιώτα κι έχουν μία κόρη.

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γεννήθηκε το 1948 στους Αμπελόκηπους, όπου και δι-
αμένει μέχρι σήμερα. Είναι μαιευτήρας χειρούργος γυ-
ναικολόγος, διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., 
με μεγάλο επιστημονικό έργο στο χώρο της ιατρικής, 
προσφέροντας τις υπηρεσίες του αφειδώς επί 27 χρό-
νια στο Α.Ν. Θεσ/νίκης «Θεαγένειο», με πιο πρόσφατη 
θέση αυτή του Διευθυντή της Γυναικολογικής Κλινικής 
του. Εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αμπελοκήπων 
από το 1999 έως και σήμερα, υπηρέτησε ως αιρετός 
στο Δήμο σε διάφορες θέσεις με πιο πρόσφατη αυτή 
του Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Είναι παντρεμένος και πα-
τέρας δύο παιδιών. 
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ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1966 και κατοικεί στους 
Αμπελόκηπους από το 1982. Εργάζεται στον ιδιωτικό 
τομέα και κατέχει θέση διευθυντή σε κατάστημα με είδη 
υγιεινής. Είναι παντρεμένος κι έχει τρία παιδιά. 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΕΡΩΣΙ
Γεννήθηκε το 1969 στην Τυφλίδα Γεωργίας και κατοι-
κεί στην Ελλάδα από το 1991. Εργάσθηκε σε τεχνική 
εταιρία. Είναι παντρεμένος με τη Μαρία Ανανικίδου 
κι έχουν πέντε κόρες. 

ΠΑΣΧΟΥΔΗ-ΚΑΛΟΝΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ
Γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους. Απόφοιτη Σχολής 
Λογιστών και Γραμματείας Εμπορικού Κύκλου. Συντα-
ξιούχος δικαστική υπάλληλος. Διετέλεσε μέλος του 
Δ.Σ. του Β Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αμπελοκή-
πων. Ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος Οικιστικού και Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Δ. Υπαλλήλων. Μέλος στο Σώμα 
εθελοντών του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και 
στο Διοικητικό Συμβούλιο Παιδικών Σταθμών και 
ΚΑΠΗ. 

ΠΕΤΑΧΤΗ-ΚΙΛΜΠΑΣΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Γεννήθηκε και κατοικεί στους Αμπελόκηπους. Είναι 
ελεύθερη επαγγελματίας και διατηρεί κατάστημα 
ανδρικών ρούχων στους Αμπελόκηπους. Είναι μέ-
λος του φιλοζωικού συλλόγου «Αδέσποτη Ματιά» 
και προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες και την 
αγάπη της στην περίθαλψη και φροντίδα των κα-
κοποιημένων και εγκαταλελειμμένων ζώων. Είναι 
παντρεμένη κι έχει μία κόρη. 

ΠΟΥΡΛΙΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
Γεννήθηκε το 1991 στη Θεσσαλονίκη και μεγά-
λωσε στους Αμπελόκηπους. Είναι το 2ο παιδί της 
οικογένειας Παρασκευά Πουρλιάκα-Ευδοκίας 
Μουρατίδου. Απόφοιτη του 2ου ενιαίου λυκείου 
Αμπελοκήπων. Φοίτησε σε ιδιωτικό ινστιτούτο 
επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ) στο τμήμα εν-
δυματολογίας, με κατεύθυνση σπουδών την οργά-
νωση και παρουσίαση συλλόγων. Συμμετείχε στην 
ομάδα πετοσφαίρισης ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ. 
Συμμετείχε στην υλοποίηση προγράμματος του 
Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Σήμερα εργάζεται 
σαν ιδιωτική υπάλληλος.

ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Γεννήθηκε στο Παρόχθιο Κιλκίς. Επάγγελμα βι-
οτέχνης (μαρμαράς). Ιδρυτής και πρόεδρος  της 
ομάδας «Ηρακλής Αμπελοκήπων» επί 25 χρόνια. 
Πρόεδρος στην Α.Ε.Α. Αμπελοκήπων επί 9 χρόνια. 
Παρουσιαστής επί μία οκταετία στο κανάλι Europe 
1 της εκπομπής «Αλησμόνητες Πατρίδες». Εκλέχτη-
κε το 2010 Δημοτικός Σύμβουλος και ανέλαβε όλη 
τη θητεία του Αντιδήμαρχος Αθλητισμού. 

ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γεννήθηκε στη Γερμανία το 1968 και από το 1975 
ζει στους Αμπελόκηπους. Υπήρξε αθλητής του 
Γ.Α.Σ. «ΜΙΛΩΝ», στο TAE KWON DO. Από το 1978 
είναι μέλος του 3ου και μετέπειτα του 6ου Συστή-
ματος Αεροπροσκόπων Αμπελοκήπων. Το 2009 
ανέλαβε τη θέση του Τοπικού Εφόρου έχοντας 
στην  ευθύνη του τον Προσκοπισμό της Δυτικής 
Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι βασικό στέλεχος των 
προσκόπων της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Εργά-
ζεται στον Ο.Α.Σ.Θεσσαλονίκης, είναι παντρεμένος 
με την Άννα Τσόγια  κι έχουν έναν γιο.

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟY ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΑΡΙΚΑ)
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1984. Διαμένει μό-
νιμα στους Αμπελόκηπους. Κάτοχος διπλώματος 
πληροφορικής. Διετέλεσε υπεύθυνη καταστήματος 
ταχυδρομικής εταιρείας, επαγγελματίας οπλίτης 
και ελεύθερη επαγγελματίας. Υπήρξε αθλήτρια Taε 
Kwon Do και στέλεχος ομάδων ποδοσφαίρου, μπά-
σκετ και βόλεϊ του Δήμου Αμπελοκήπων.
Εργάστηκε στη δημιουργία του project “Paedia 
Volley”, ενός καινοτόμου προγράμματος εκμάθησης 
αθλητικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής και 
σχολικής ηλικίας. Δραστηριοποιήθηκε από διάφο-
ρες θέσεις σε χώρους που αφορούν τη γυναίκα, την 
ισότητα, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τη νεο-
λαία. 
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ΣΙΩΠΗ ΣΟΦΙΑ
Γεννήθηκε και κατοικεί στους Αμπελόκηπους. Κόρη 
του Κωνσταντίνου Σιώπη (Δημοτικού Συμβούλου 
κατά τα έτη 1992 – 2014 και Αντιδημάρχου προσω-
πικού το 2007). Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου 
Γονέων του 7ου Δημοτικού Σχολείου  Αμπελοκήπων 
για 4 έτη και μέλος της 2ης Σχολικής Επιτροπής. Εί-
ναι ιδιωτική υπάλληλος. Παντρεμένη με τον Μητσι-
γιώργη Ηρακλή κι έχουν δύο κόρες. 

ΣΟΥΡΟΥΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γεννήθηκε το 1969 και μεγάλωσε στους Αμπελοκή-
πους. Από το 1991 ασφαλιστικός πράκτορας και από 
το 2007 έως σήμερα στέλεχος ελληνικής ασφαλιστι-
κής εταιρείας. Ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ποντίων 
Αμπελοκήπων όπως και ο πατέρας του (Στέλιος 
Σουρουπίδης) στην Ένωση Ποντίων Μενεμένης πολ-
λά χρόνια πριν. Είναι παντρεμένος με τη Βασιλική 
Μουρατίδου και κατοικούν στη Μενεμένη με τις δύο 
κόρες τους. 

ΣΟΥΣΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους το 1949. Υπάλλη-
λος και προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Αμπελοκήπων. Αρθρογράφησε στις εφημε-
ρίδες «Μακεδονικά Σπορ» και «Θεσσαλονίκη». Συμ-
μετείχε στην ίδρυση των 1ου, 2ου, 4ου Συστήματος 
Αεροπροσκόπων, στη δημιουργία της Φιλαρμονι-
κής και ίδρυση του 6ου Συστήματος Αεροπροσκό-
πων. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Παλαιών Προσκό-
πων και μέλος πολλών πολιτιστικών, κοινωνικών και 
αθλητικών συλλόγων του Δήμου. Διετέλεσε πρόε-
δρος του Β’ ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων, Αντιδήμαρχος και 
Εντεταλμένος Σύμβουλος Οικονομικών, Αντιδήμαρ-
χος Διοίκησης και Προσωπικού και πρόεδρος Δη-
μαρχιακής Επιτροπής. Σήμερα είναι εντεταλμένος 
σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού.    

ΣΠΥΡΙΔΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΗ 

ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑ (ΤΖΟΥΛΙΑ) 
Γεννήθηκε στο 1967 στους Αμπελόκηπους. Φοιτή-
τρια στο ΑΤΕΙ Σίνδου στο τμήμα ιατρικών εργαστηρί-
ων. Υπήρξε αθλήτρια στίβου στο άθλημα των 400m. 
Μέλος της χορωδίας του Λυδικού ωδείου Αμπελο-
κήπων και του τμήματος παραδοσιακών χορών του 
Αγίου Παντελεήμονα. Είναι έγγαμη με το Σπύρο Μα-
κεδονίτη κι έχουν δύο παιδιά. 

ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Φοίτησε στο Γυμνάσιο 
«Δελασάλ» και τελείωσε το 6ο Λύκειο Αρρένων Θεσ-
σαλονίκης. Σπούδασε στην Οδοντιατρική Σχολή του 
Α.Π.Θ. και ασκεί το επάγγελμα του οδοντιάτρου επί 
30ετία. Αγαπά τον αθλητισμό και ασχολείται ενεργά 
με αυτό. Επίσης ασχολήθηκε επί πολλά έτη με τον 
προσκοπισμό και είναι Αρχηγός του 3ου Συστήματος 
της Τ.Ε. Αγίου Δημητρίου. 

ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στους Αμπελόκηπους. 
Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εργάστηκε 
αρχικά στο Δήμο Αμπελοκήπων και τώρα είναι 
ελεύθερη επαγγελματίας. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. 
του Β’ Παιδικού Σταθμού Αμπελοκήπων και του Β΄ 
ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων, Αντιπρόεδρος στον Γ΄ Παι-
δικό Σταθμό και τώρα είναι μέλος χορωδίας Ιερού 
Ναού. Είναι παντρεμένη με το Χαράλαμπο Βασιλει-
άδη κι έχει δύο παιδιά. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεννήθηκε το 1961 και είναι μόνιμος κάτοικος Με-
νεμένης. Απόφοιτος Λυκείου και Τεχνικής Σχολής 
ΟΑΕΔ με ειδικότητα ηλεκτρολόγου. Εργάσθηκε 
ως υπάλληλος του ΟΣΕ και σήμερα εργάζεται στο 
Υπουργείο Παιδείας. Διετέλεσε επί σειρά ετών 
μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Σιδηροδρομικών 
Βορείου Ελλάδος. Είναι παντρεμένος με την Άννα 
Ασλανίδου κι έχουν δύο παιδιά. 

ΑΡΜΠΑΤΖΑΝΗ-ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Γεννήθηκε στην Κορνοφωλιά Σουφλίου Ν. Έβρου. 
Διαμένει στη Μενεμένη εδώ και 30 χρόνια. Είναι 
υπάλληλος φαρμακείου. Από το 2006 εκλέγεται δη-
μοτική σύμβουλος. Διετέλεσε πρόεδρος του Πνευ-
ματικού Κέντρου του πρώην Δήμου Μενεμένης επί 
σειρά ετών. Σήμερα είναι Εντεταλμένη Σύμβουλος 
Πολιτισμού στον ενιαίο πλέον Δήμο. Ενεργό μέλος 
των χορωδιακών και χορευτικών τμημάτων Μενε-
μένης. Είναι παντρεμένη με το Σταμάτη Τσομπάνο-
γλου κι έχει δύο παιδιά. 
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ΔΑΒΑΚΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ (ΧΑΡΗΣ) 
Γεννήθηκε το 1955 στην Κοζάνη και είναι μόνιμος 
κάτοικος Μενεμένης εδώ και 35 χρόνια. Εργάσθηκε 
ως μηχανικός αεροσκαφών και είναι Αξιωματικός 
ε.α. της Πολεμικής Αεροπορίας. Διετέλεσε πρόσκο-
πος επί σειρά ετών, είναι νυμφευμένος με τη Δέ-
σποινα Στυλιανουδάκη κι έχουν τρεις γιους και δυο 
εγγόνια.

ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεννήθηκε το 1963 στη Μενεμένη όπου και συνε-
χίζει να διαμένει. Είναι απόφοιτος Λυκείου και ερ-
γάσθηκε ως τραπεζικός υπάλληλος επί 30 συναπτά 
έτη. Είναι νυμφευμένος με την Ιφιγένεια Τούμπα κι 
έχουν ένα γιο. 

ΒΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μαυροθάλασσα Σερ-
ρών. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. 
Εργάζεται ως  Ορθοπεδικός Χειρουργός σπονδυ-
λικής στήλης  στο Γ. Ν. Παπαγεωργίου από τη θέση 
του Επιμελητή Α’. Είναι διδάκτορας της Ιατρικής 
Σχολής του Α. Π. Θ., Αντιπρόεδρος της Ένωσης Νο-
σοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης και μέλος του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος του 
Δήμου Μενεμένης και από το 2011Δημοτικός Σύμ-
βουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος Υγείας του Δή-
μου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Είναι παντρεμένος 
με τη Βάσω Παπαλάμπρου κι έχει δύο γιους.

ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Γεννήθηκε το 1985 και κατοικεί στη Μενεμένη. 
Αποφοίτησε από το 2ο Γυμνάσιο Μενεμένης και 
το 1ο ΤΕΕ Αμπελοκήπων με την ειδικότητα Υπο-
στήριξης Συστημάτων – Εφαρμογών και Δικτύων 
Υπολογιστών του Τομέα Πληροφορικής και στη 
συνέχεια από το ΙΕΚ Ευόσμου στην ειδικότητα 
Τεχνικού Συστημάτων Υπολογιστών του τομέα 
Πληροφορικής. Ασκεί επαγγελματικά την ειδικό-
τητά της. Αντιπρόεδρος στον Αθλητικό Σύλλογο 
Μενεμένης.

ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Γεννήθηκε στο Τριφύλλι Γιαννιτσών. Είναι αξιωματι-
κός ε.α. Παντρεύτηκε τη Χρυσούλα Δαναπάση, με 
την οποία απέκτησε έναν υιό, το Νικόλαο, ο οποίος 
σήμερα είναι πολιτικός μηχανικός. Μετά την απο-
στρατεία του ασχολήθηκε με τα κοινά. Διετέλεσε για 
δύο χρόνια Γενικός γραμματέας στην ποδοσφαιρι-
κή ομάδα της Μενεμένης, οκτώ χρόνια Δημοτικός 
Σύμβουλος Μενεμένης, εκ των οποίων τα δύο ως 
Αντιδήμαρχος καθαριότητος. Μετά την ενοποίηση 
εκλέχτηκε Δημοτικός Σύμβουλος για τρίτη τετραετία. 
Σήμερα τελεί αντιπρόεδρος των ΚΑΠΗ και για πολλά 
χρόνια υπεύθυνος του Α΄ ΚΑΠΗ Μενεμένης. 

ΚΥΡΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Γεννήθηκε στην Κερκίνη Σερρών το 1964 και διαμένει στους 
Αμπελόκηπους από το 1982. Είναι συνταξιούχος και εν 
ενεργεία διαιτητής ποδοσφαίρου και μέλος του Συνδέσμου 
Διαιτητών Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Συλλόγου «Τα 
Μερκούρεια» Αμπελοκήπων, της εθελοντικής ομάδας του 
Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης, ταμίας του Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων του 2ου Λυκείου Καλαμαριάς. Διετέλεσε 
Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου 
Δ.Σ. Αμπελοκήπων. Είναι παντρεμένη με τον Μιχάλη Τσαντι-
κίδη κι έχουν δύο κόρες. 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝIΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεννήθηκε στο Παλαιό Γυναικόκαστρο Κιλκίς το 
1952. Από το 1982 έως το 2010 εργάστηκε ως 
υπάλληλος του πρώην Δήμου Αμπελοκήπων ενώ 
διετέλεσε και χοροδιδάσκαλος στο Πνευματικό Κέ-
ντρο του πρώην δήμου Αμπελοκήπων μεταξύ των 
ετών 1985-1995. Είναι μέλος της Καλλιτεχνικής Στέ-
γης Ποντίων Βορείου Ελλάδος. Είναι παντρεμένος 
με την Ιωάννα Ιακωβίδου κι έχει τέσσερα παιδιά και 
δύο εγγόνια. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΚΟΥΛΗΣ)
Γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους το 1954. Διετέλεσε 
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αμπελο-
κήπων, Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Αμπελο-
κήπων και Αντιδήμαρχος Αστικοδημοτικής Κατάστασης. 
Είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Διετέλεσε Πρόεδρος του 
μεγαλύτερου συνδέσμου με 2.500 μέλη και Γενικός Αρ-
χηγός του ΠΑΟΚ.
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ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μενεμένη. Σπούδασε Λογιστι-
κά-Μάρκετινγκ-Διοίκηση Επιχειρήσεων. Προπονητής ποδο-
σφαίρου Γ’ Κατηγορίας UEFA, Γ.Γρ. του Συνδέσμου προπονη-
τών Βορ. Ελλάδος και παρατηρητής αγώνων ποδοσφαίρου 
Α’ Εθνικής. Διετέλεσε Πρόεδρος του Α.Σ. Μενεμένης και 
ιδρυτικό μέλος του Εκπολιτιστικού συλλόγου Μενεμένης 
και του Μικρασιατικού Συλλόγου «Αγία Παρασκευή». Διε-
τέλεσε Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης, Γραμματέας 
του Δ.Σ., Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοίκησης και μέλος 
Δημαρχιακής Επιτροπής του πρ.Δήμου Μενεμένης. Μέλος 
Δ.Σ. ΕΥΑΘ παγίων και ΚΑΘ Α.Ε. Μέλος Επιτροπών Διαβού-
λευσης, Σχεδίου Πόλης, Συμβουλίου ΡΟΜ και Συμβουλίου 
πρόληψης παραβατικότητας στο Δήμο Αμπελοκήπων – 
Μενεμένης. Από το 2011 Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότη-
τας Μενεμένης. Παντρεμένος με 2 παιδιά. 

ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεννήθηκε στη Μενεμένη το 1949. Απόφοιτος Λυκείου. Διε-
τέλεσε Γ. Γραμματέας και Πρόεδρος του Α.Σ. Άτλας. Δημοτι-
κός Σύμβουλος Μενεμένης (1983-1986) και Γραμματέας του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Επανεκλέχθηκε Δημοτικός Σύμ-
βουλος στις εκλογές του 1986. Επί 25 έτη υπάλληλος του Δ. 
Μενεμένης. Είναι παντρεμένος με τη Φανή Καραδουλαμά κι 
έχουν δύο παιδιά και μία εγγονή. 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Γεννήθηκε στην Τσάλκα της Γεωργίας το 1963. Από-
φοιτος πανεπιστημίου Ρωσίας, με ειδικότητα μηχα-
νολόγος-μηχανικός. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας 
και δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών. 
Διετέλεσε πρόεδρος Ένωσης Παλιννοστούντων 
Ποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Είναι πα-
ντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. 

ΜΟΥΜΤΖΙΔΟΥ-ΧΑΣΟΜΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γεννήθηκε στην Αριδαία του Ν.Πέλλας το 1964. Δια-
μένει στην περιοχή της Μενεμένης από τη δεκαετία 
του 1980. Αποφοίτησε από το 4ο Γυμνάσιο Θηλέων 
Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε επί σειρά ετών στον το-
μέα των πωλήσεων. Είναι μητέρα δύο παιδιών. 

ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Δραστηριοποιείται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση επί 12 
συνεχόμενα χρόνια. Είναι Αντιδήμαρχος Παιδείας και 
Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας από το 
2003 μέχρι σήμερα. Γεννήθηκε στο Καναλάκι Πρεβέ-
ζης. Εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Μενεμένη το 1975. 
Σπούδασε Λογιστική και παρακολούθησε Ευρωπα-
ϊκά προγράμματα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
διοίκηση πολιτιστικών χώρων. Εργάστηκε ως βοηθός 
λογιστή. Για πολλά χρόνια ασχολήθηκε με τα ζητή-
ματα της εκπαίδευσης ως πρόεδρος και γραμματέας 
στους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων και εκπαιδευ-
τικών ομοσπονδιών. Είναι παντρεμένη με τον Κώστα 
Ναλπαντίδη και  έχουν ένα γιo τον Γρηγόρη.                         

ΣΑΓΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γεννήθηκε το 1974 στη Θεσσαλονίκη. Είναι η τρίτη 
συμμετοχή του σε προεκλογική διαδικασία. Έχει 
διατελέσει Δημοτικός Σύμβουλος με την Παράταξη 
Μενεμένης «Αναγέννηση τώρα». Διετέλεσε πρόε-
δρος στο 3ο και 5ο Δημοτικά Σχολεία Δενδροποτά-
μου, γραμματέας στον Α.Σ.Α. και σήμερα στη θέση 
του ταμία. Επαγγελματικά δραστηριοποιείται στην 
περιοχή Δενδροποτάμου. Είναι παντρεμένος με την 
Ελευθερία Μπήκα κι έχουν δύο γιους, τον Γιάννη 
και τον Σπύρο.  

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
Γεννήθηκε στο Χέρσο – Κιλκίς όπου τελείωσε το 
Λύκειο. Απόφοιτος  της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
Ασκεί τα καθήκοντα του δικηγόρου μέχρι σήμερα 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε πρόε-
δρος του Αθλητικού Συλλόγου «Δόξα Χέρσου» 
και αντιπρόεδρος του Συλλόγου «Φάρος Ποντίων 
Θεσσαλονίκης». Εξελέγει Δημοτικός Σύμβουλος 
στον πρώην δήμο Μενεμένης, όπου και διετέλεσε 
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μενεμένης. 
Αντιπρόεδρος του συλλόγου Ποντίων δικηγόρων 
Θεσσαλονίκης «Ο Στράβων». Είναι νυμφευμένος με 
τη Δέσποινα Γιουβανάκη με την οποία απέκτησαν 
τρία παιδιά. 

ΤΣΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 
Γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο της Βορείου Ηπεί-
ρου το έτος 1966. Πολιτικός μηχανικός Α.Ε.Ι – Ερ-
γολήπτης δημοσίων έργων με δραστηριότητα από 
το 1992 έως και σήμερα. Έχει Τεχνική Εταιρία με 
έντονη δραστηριότητα στις οικοδομικές εργασίες 
στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Είναι 
επίσης ενεργό μέλος εταιρίας με  δραστηριότητα 
την ίδρυση πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγρα-
εριοκίνησης αυτοκινήτων, με έδρα τη Μενεμένη. 
Είναι υποψήφιος για πρώτη φορά. Παντρεμένος με 
την Τσάβου Εύα κι  έχουν δυο παιδιά.
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ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Γεννήθηκε το 1986 στη Θεσσαλονίκη. Απόφοιτη 
Νομικής Σχολή του Α.Π.Θ. Παρακολούθησε το μετα-
πτυχιακό τμήμα του Δικαίου των Επιχειρήσεων και 
Εργασιακού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, έχοντας διατελέσει 
επίσης υπότροφος στο παραπάνω Πανεπιστήμιο. 
Ομιλεί την αγγλική, τη γερμανική και την πολωνική 
γλώσσα. Το Σεπτέμβριο του 2011 ορκίσθηκε δικηγό-
ρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κι έκτοτε δικη-
γορεί στη Θεσσαλονίκη.

ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Γεννήθηκε το 1964 και είναι κάτοικος Αγίου Νεκτα-
ρίου (Δενδροπόταμος) Μενεμένης. Είναι ελεύθερη 
επαγγελματίας, μέλος του ποντιακού – πολιτιστικού 
συλλόγου «Αναγέννηση – Αγίου Νεκταρίου», χορευ-
τικών συγκροτημάτων παραδοσιακών χορών και 
του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί - ΚΑΠΗ του 
Δήμου μας. Είναι παντρεμένη με τον Γεώργιο Χατζή 
κι έχουν δύο γιους.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΑΛΜΑΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γεννήθηκε το 1973 στην Τσάλκα Γεωργίας. Σπούδα-
σε στον τομέα της Βαριάς Βιομηχανίας στη Ρωσία. 
Εργάζεται ως αντιπρόσωπος σε Ρωσική εταιρία του-
ριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στην 
Ελλάδα. Είναι νυμφευμένος με τη Μαΐντα Αλμάζοβα κι 
έχουν δύο παιδιά. 

ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεννήθηκε στην Τριανταφυλλιά Σερρών. Κάτοικος Αμπε-
λοκήπων από το 1970. Σπούδασε οικονομολόγος στο 
Πανεπιστήμιο της Upsala. Ιδρυτής του πολιτιστικού – 
αθλητικού συλλόγου «Olof Palme» στους Αμπελόκηπους 
και του Συλλόγου «Βισάλτη» στην Τριανταφυλλιά Σερ-
ρών. Παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών με αθλητικό 
και πολιτιστικό περιεχόμενο για μικρά παιδιά. Ίδρυσε στο 
Νομό Σερρών τις Εκδηλώσεις Ακαδημιών Ποδοσφαίρου 
(ΠΕΑΠ). Διετέλεσε πρόεδρος συλλόγου γονέων Γυμνασί-
ου, υπεύθυνος τύπου στην Αντιπεριφέρεια Σερρών και 
παράλληλα υπεύθυνος αθλητισμού του Νομού και πρό-
εδρος επιτροπής αθλητισμού του Δήμου Αμπ/πων. Είναι 
ελεύθερος επαγγελματίας, παντρεμένος με τη Βαρβάρα 
Τσαπακίδου και πατέρας τριών παιδιών. 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεννήθηκε, σπούδασε και σταδιοδρόμησε στη Θεσ-
σαλονίκη. Συνταξιούχος, έμπορος και τουριστικός 
πράκτορας. Πρώην ποδοσφαιριστής του «ΠΑΟΚ Θεσ-
σαλονίκης», της «Α.Ε. Αμπελοκήπων», του «Αστέρα 
Αμπελοκήπων», της «Θεσσαλονίκης», του «Παύλου 
Μελά» και της «Αξιούπολης Κιλκίς». Αργότερα τον 
κέρδισε η διαιτησία. Αντιδήμαρχος Αθλητισμού για 
τέσσερα (4) χρόνια. Υπεύθυνος του Α’ ΚΑΠΗ 1990 – 
1994. Πρόεδρος της Διαδημοτικής επιτροπής αθλη-
τισμού των Δήμων του Ν.Θεσσαλονίκης. Αντιπρόε-
δρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων. 

ΓΚΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γεννήθηκε το 1958. Είναι ελεύθερος επαγγελματί-
ας. Στα 25 χρόνια του ως κάτοικος  Αμπελοκήπων, 
διετέλεσε μέλος στο Δ.Σ. Α.Ε.Α και σε σχολικούς 
συλλόγους. Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών 
αγοριών. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Γεννήθηκε στη Σουηδία το 1975 και από μικρή 
ηλικία ζει  στους Αμπελόκηπους.  Τα τελευταία 7 
χρόνια διατηρεί επιχείρηση καφέ - εστίασης στο 
κέντρο των Αμπελοκήπων. Ασχολείται με τα κοινά 
για πρώτη φορά. Είναι έγγαμος με την Ελισσάβετ 
Παπαγιαννοπούλου κι έχει δύο παιδιά. 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΣΑΜΨΩΝ (ΑΚΗΣ)
Γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους το 1976. Είναι 
ελεύθερος επαγγελματίας και διατηρεί καφενείο 
στους Αμπελόκηπους. Ασχολείται με τον εθελο-
ντισμό, κυρίως όσον αφορά στη συγκέντρωση και 
διανομή τροφίμων για τις άπορες οικογένειες σε 
συσσίτια, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του 
Δήμου. Είναι νυμφευμένος με τη Δήμητρα Βαΐδου κι 
έχουν δύο παιδιά. 
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ΚΟΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Γεννήθηκε στoυς Αμπελόκηπους το 1979.  Τελειόφοι-
τη του 3ου Ενιαίου Λυκείου Αμπελοκήπων. Σπούδασε 
στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσ-
σαλονίκης «Τεχνολόγος Καινοτομικών Εφαρμογών 
στην Αγροτική Οικονομία και Βιομηχανία» με κατεύ-
θυνση δευτερογενούς τομέα. Εξάσκησε το επάγγελμα 
σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Τα τελευταία 7 
χρόνια ασχολείται με τη διοίκηση και λειτουργία παι-
δότοπου, που εδρεύει στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενε-
μένης. Μητέρα δύο παιδιών, με ενεργή συμμετοχή στο 
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 12ου Δημοτικού 
Σχολείου Αμπελοκήπων σε διάφορες δράσεις. 

ΜΑΤΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ
Γεννήθηκε το1983 και μεγάλωσε στους Αμπελόκηπους. 
Φοίτησε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων και 
στο Ελληνογαλλικό Κολλέγιο ΔΕΛΑΣΑΛ. Σπούδασε Αγ-
γλική Γλώσσα και Φιλολογία στο Α.Π.Θ.. Γνωρίζει τρεις 
ξένες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Από το 
2006 υπηρετεί ως μόνιμη εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσ-
σας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ τη φετινή 
χρονιά άσκησε και τα καθήκοντα της Υποδιευθύντριας 
στο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης. Είναι παντρεμένη με το δικηγό-
ρο Θεόδωρο Σουμπεκή κι έχουν δύο κόρες.

ΜΗΝΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ  (ΚΙΚΗ)
Γεννήθηκε  στους  Αμπελόκηπους  το  1990. Φοίτησε  
στο  3°  Γενικό  Λύκειο  Αμπελοκήπων. Σπούδασε  
Business  Administration στο  New  York  College  
Θεσσαλονίκης. Γνωρίζει  αγγλικά  και  υπολογιστές. 
Εργάζεται  ως  ιδιωτική υπάλληλος.

ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΡΙΝΑ)
Γεννήθηκε το 1984. Μεγάλωσε και κατοικεί έως 
σήμερα στους Αμπελόκηπους.  Αποφοίτησε από 
Τεχνικό Λύκειο. Υπήρξε βαθμοφόρος στο 3ο Σύ-
στημα Προσκόπων Αμπελοκήπων. Είναι μέλος στον 
πολιτιστικό σύλλογο «Κωνσταντίνος Παλαιολόγος» 
στο τμήμα παραδοσιακών χορών. Εργάζεται στον 
ιδιωτικό τομέα.

ΣΥΜΕΩΝ ΤΣΙΟΡΒΑΛΑΣ
Γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους το 1990. Είναι το 
έκτο παιδί της πολύτεκνης οικογένειας του Κώστα 
Τσιορβάλα. Τελειόφοιτος του Τμήματος Βαλκανικών 
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας με ενεργό δράση στο σύλλογο 
φοιτητών του πανεπιστημίου. Τα τελευταία έτη 
εργάζεται μαζί με τα αδέρφια του στην οικογενει-
ακή τους επιχείρηση κατασκευής και συντήρησης 
εκκλησιαστικών κειμηλίων και έργων τέχνης. Ομιλεί 
Αγγλικά, Γαλλικά και Ρώσικα. 

ΤΣΟΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 
Γεννήθηκε και κατοικεί στους Αμπελόκηπους από 
το 1967. Είναι δασκάλα και Διευθύντρια Δημοτικού 
Σχολείου. Πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής και του 
Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης 
«Δημήτρης Γληνός» με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση. Ασχολήθηκε με την εκπαιδευτική αξιολό-
γηση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στο Β’ ΚΕΔΔΥ 
Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας. Παντρεμέ-
νη με τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο και έχει δύο παιδιά.

ΓΚΑΪΔΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ
Γεννήθηκε στο Δενδροπόταμο το 1973, όπου κατοι-
κεί έως σήμερα. Είναι μουσικός (κρουστά), ηχολή-
πτης και μάνατζερ καλλιτεχνών. Έχει δική του δισκο-
γραφική εταιρία. Είναι παντρεμένος με τη Γεωργία 
Παυλίδου κι έχουν ένα παιδί. 

ΙΣΜΙΡΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεννήθηκε στη Γερμανία το 1961 και κατοικεί στη 
Μενεμένη. Μετά το Λύκειο σπούδασε σε σχολή δη-
μοσιογραφίας για 4 χρόνια. Εργάζεται ως πωλητής 
σε εταιρία κρασιών. Ασχολείται για πρώτη φορά 
με τα κοινά. Είναι αντιπρόεδρος Tae-kwo-do στη 
σχολή Μενεμένης, επίτροπος στον Ι.Ν. Αγίας Παρα-
σκευής Μενεμένης και πρόεδρος του φιλόπτωχου. 

ΓΚΑΪΔΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΣΜΙΡΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΜΑΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γεννήθηκε το 1979 στη Μενεμένη, όπου και κατοικεί. 
Είναι απόφοιτος Τεχνικού Λυκείου του τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων. Ιδιοκτήτης καταστή-
ματος εμπορίας ποτών. Είναι εκλεγμένος σύμβουλος 
στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης. Παντρεμένος 
με την Αναστασία Σουπιάδου κι έχουν δύο παιδιά. 

ΠΑΛΗΚΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μενεμένη. Αποφοί-
τησε από το Λύκειο Δενδροποτάμου. Έχει πτυχίο 
λογίστριας. Μιλάει Αγγλικά και λίγα Γαλλικά.  Επί 20 
έτη ασχολήθηκε με τις πωλήσεις και εξακολουθεί να 
εργάζεται μέχρι σήμερα σε φαρμακείο. Είναι μητέρα 
ενός παιδιού. 
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ΜΠΑΔΕΜΗ (ΚΕΣΟΓΛΟΥ) ΜΑΡΙΑ
Γεννήθηκε στις Σέρρες. Πτυχιούχος του Τμήματος Φυσι-
κής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ. Εργάσθηκε στο 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μενεμένης και στα ΚΑΠΗ 
επί 7 χρόνια. Σήμερα συνεχίζει τη σημαντική προσφορά 
της στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Μενεμένης. Διατελεί 
πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Μενεμένης. Έχει υπάρξει υψηλό-
βαθμο στέλεχος παιδικών κατασκηνώσεων, καθηγήτρια 
παραδοσιακών χορών στην Ανώτερη Επαγγελματική 
Σχολή Χορού του Δήμου Θεσσαλονίκης επί 12 έτη, αλλά 
και χοροδιδάσκαλος σε διάφορους δήμους και πολιτι-
στικούς συλλόγους. Προσέφερε, δε, επί δύο χρόνια τις 
υπηρεσίες της αφιλοκερδώς στο Θεαγένειο Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης. Σύζυγος του Ιάκωβου Κεσόγλου και μη-
τέρα δύο παιδιών.

ΜΠΑΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γεννήθηκε στην Αγία Βαρβάρα Αττικής και μεγάλωσε 
στο Δενδροπόταμο. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου 
ΡΟΜ Δενδροποτάμου από το 1997, Γενικός Γραμμα-
τέας της Ομοσπονδίας ΡΟΜ «Μέγας Αλέξανδρος» 
και συνέβαλε στην καταπολέμηση των ναρκωτικών 
συνεργαζόμενος με τον ΟΚΑΝΑ. Πρωτοστάτησε 
στην ίδρυση της Ομοσπονδίας ΡΟΜ Μακεδονίας-
Θράκης-Θεσσαλίας-Ηπείρου. Είναι μέλος της Παγκό-
σμιας Ένωσης ΡΟΜ. Διετέλεσε γραμματέας στον Α.Σ. 
Αστραπή Δενδροποτάμου. Είναι παντρεμένος με τη 
Μαρία Ατματζίδη κι έχει τρία παιδιά. 

ΝΙΚΟΛIΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στη Μενε-
μένη τα τελευταία 18 χρόνια. Τα τελευταία 14 χρόνια, 
εργάζεται ως βοηθός θαλάμου στο Νοσοκομείο «Πα-
παγεωργίου», όπου επί σειρά ετών διατελεί ενεργό 
μέλος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, 
κατέχοντας και θέση στο διοικητικό του συμβούλιο. 
Είναι παντρεμένη κι έχει δύο παιδιά. 

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Γεννήθηκε στον Άγιο Χαράλαμπο της Κοζάνης αλλά 
μεγάλωσε στη Γερμανία. Από το 1980 είναι μόνιμος 
κάτοικος του Δενδροποτάμου. Τα τελευταία δέκα 
χρόνια δραστηριοποιείται στην Ενορία του Αγίου 
Νεκταρίου ως  υπεύθυνη του ενοριακού συσσιτίου 
αλλά και ως εθελόντρια στο «ΦΑΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ». 
Είναι ταμίας της Διοικούσας Επιτροπής του Ενορια-
κού Φιλόπτωχου Ταμείου του Αγίου Νεκταρίου Δεν-
δροποτάμου και μέλος της Διαχειριστικής Επιτρο-
πής του Ιερού Παρεκκλησίου της Κεντρικής Αγοράς 
Θεσσαλονίκης. Είναι μητέρα τριών παιδιών.

ΡΟΥΣΟΜΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Γεννήθηκε το 1969. Τελειόφοιτος του Τμήματος 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ. Από το 
1985 έως το 1999 διετέλεσε επαγγελματίας ποδο-
σφαιριστής σε διάφορες ΠΑΕ (ΠΑΟΚ, ΝΑΟΥΣΑ, ΚΕΡ-
ΚΥΡΑ, Α.Ε.ΑΜΠ/ΠΩΝ κ.α.). Αγωνίστηκε στις εθνικές 
ομάδες Παίδων, Νέων, Ελπίδων καθώς και στη Με-
σογειακή Εθνική Ομάδα. Εργάστηκε ως ελεύθερος 
επαγγελματίας και μέχρι σήμερα είναι προπονητής 
ακαδημιών ποδοσφαίρου. 

ΤΖΙΤΖΙΛΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ)
Γεννήθηκε το 1976 στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε 
δημοσιογραφία και εξάσκησε το επάγγελμα στον 
έντυπο τύπο και σε ηλεκτρονικά μέσα της πόλης 
μας. Στη συνέχεια ανέλαβε την επιχείρηση εμπο-
ρίας συσσωρευτών παντός τύπου, που ίδρυσε ο 
πατέρας της το 1965 και την εξέλιξε προσφέρο-
ντας εμπεριστατωμένες μελέτες στον τομέα των 
φωτοβολταϊκών και άλλων παροχών εναλλακτικής 
ενέργειας. Πατέρας της είναι ο πρώην υποψήφιος 
δήμαρχος και χρόνια κοινοτικός και δημοτικός σύμ-
βουλος της κοινότητας και αργότερα του δήμου 
Μενεμένης, Γεώργιος Τζιτζιλόγλου. 
  

ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεννήθηκε στα Διαβατά Θεσσαλονίκης το 1960. Εί-
ναι απόφοιτος δημοτικού και εργάζεται ως οδηγός 
σε ιδιωτική εταιρεία. Είναι επίτροπος στον Ι.Ν.Αγ.
Νεκταρίου. Παντρεμένος επί 32 χρόνια με την Αλε-
ξάνδρα Νικολαϊδου, έχουν δύο γιους και διαμένουν 
μόνιμα στο Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης.

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ
Γεννήθηκε στη Γεωργία το 1973. Κάτοικος Μενεμέ-
νης από το 1994, ασχολήθηκε επί σειρά ετών με τον 
αθλητισμό (TAE KWO DO), σπούδασε ψυκτικός και 
είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι παντρεμένος 
και έχει δύο παιδιά. 
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Λάζαρος Κυρίζογλου

Υποψήφιος Δήμαρχος
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