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Χαιρετισμός Δημάρχου
Αγαπητοί μου Συνδημότισσες – 

Συνδημότες 
Η Δημοτική περίοδος 2014-2019 

βαδίζει προς το τέλος της. Ήταν μια 
περίοδος πέντε περίπου ετών, στην 
οποία ως δημοτική αρχή υλοποιήσαμε 
τις προγραμματισμένες δράσεις μας, 
τολμήσαμε στις επιλογές μας, υλοποι-
ήσαμε τις δεσμεύσεις μας. Αντέξαμε 
στη  βαθιά οικονομική κρίση που μα-
στίζει την ελληνική κοινωνία. Στηρίξα-
με με τις κοινωνικοπρονοιακές δομές 
μας τους πολίτες. Ιδιαίτερα τους οι-
κονομικά αδύναμους. Ασκήσαμε τα 
καθήκοντα  που μας αναθέσατε με 
δικαιοσύνη, αξιοκρατία, διαφάνεια, 
υπευθυνότητα και ευαισθησία. Δη-
μιουργήσαμε με τους πολίτες μία με-
γάλη συμμαχία εμπιστοσύνης, χωρίς 
διακρίσεις, η οποία αγκαλιάστηκε απ’ 
όλους ανεξαρτήτως ιδεολογίας.

Σταθήκαμε απέναντι στη λαίλαπα 
των δυσμενών για την αυτοδιοίκηση 
και για τους πολίτες μνημονιακών πολι-
τικών της κεντρικής εξουσίας, με όλες 
τις κυβερνήσεις.  Πετύχαμε την από-
δοση 161 στρεμμάτων από το πρώην  
Στρατόπεδο «Μ. Αλέξανδρος». Συνεχί-
ζουμε τους αγώνες μας, μαζί με όλους 
τους Δήμους, για την απόδοση όλων 
των Στρατοπέδων στους Δήμους, 
μόνο για χρήσεις κοινής ωφέλειας. 
Διενεργήσαμε δημοψήφισμα με καθα-

ρή θέση κατά της ιδιωτικοποίησης 
της ΕΥΑΘ. Προσφύγαμε στο Συμβού-
λιο της Επικρατείας και συνεχίζουμε 
τον αγώνα, γιατί το νερό είναι δημόσιο 
αγαθό. Εναντιωθήκαμε στις οικονο-
μικές πολιτικές  που οδηγούν σε λου-
κέτα, αποεπένδυση και στην αύξηση 
της ανεργίας. Αγωνισθήκαμε και συ-
νεχίζουμε την κοινή μας προσπάθεια 
για τη βελτίωση των κακών συγκοι-
νωνιακών υπηρεσιών του ΟΑΣΘ. 
Είμαστε παρόντες στο διάλογο που 
άνοιξε για τη Συνταγματική Αναθεώ-
ρηση με θέσεις για την  αυτοδιοίκηση 
στην πατρίδα μας. Παρόντες και στο 
λεγόμενο πρόγραμμα  ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ, 
το οποίο δεν συνιστά μεταρρύθμιση, 
γιατί ούτε τις αρμοδιότητες ούτε τους 
πόρους των Δήμων αυξάνει. Με θέσεις 
και συγκεκριμένες πράξεις για την αν-
θρωπιστική διαχείριση του σοβαρού 
μεταναστευτικού προβλήματος. Δεν 
κρυφτήκαμε αλλά πήραμε θέση, με 
ομόφωνη απόφασή μας ως Περιφερει-
ακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακε-
δονίας κατά της κακής Συμφωνίας των 
Πρεσπών. Πετύχαμε την ανάδειξη του 
σοβαρού  προβλήματος της απορρύ-
πανσης, της προστασίας και τελικά της 
ανάπλασης του Δυτικού Θαλάσσιου 
Μετώπου (ήδη δημοπρατήθηκαν και 
εκπονούνται οι σχετικές μελέτες από 
την Π.Κ.Μ.).

Διαχειριστήκαμε κρίσεις (έντο-
νες χιονοπτώσεις και πολυήμερος 
παγετός, εκκένωση περιοχών για 
εξουδετέρωση βόμβας, πολυήμερες 
απεργίες  εργαζομένων στην κα-
θαριότητα, μεγάλες βροχοπτώσεις 
κ.λπ.) με επιτυχία. Στη διαχείριση 
κρίσεων φαίνεται άλλωστε και αποδει-
κνύεται η ικανότητα, η αξιοσύνη και 
αξιοπιστία κάθε διοίκησης. Δημιουρ-
γήσαμε ήδη ένα ισχυρό οικονομι-
κά και αποτελεσματικό Δήμο μέσα 
στην οικονομική κρίση. Σύμφωνα με 
ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση ο 
Δήμος μας αναδείχθηκε στην κατηγο-
ρία των μεγάλων αστικών Δήμων της 
χώρας μας στην 4η θέση πανελλαδικά 
(μεταξύ των 325 της χώρας) ως προς 
την συνολική του αποτελεσματικότη-
τα, τον οικονομικό προγραμματισμό 
και την ανταποδοτικότητα προς όφε-
λος των πολιτών. Επίσης το 2017, η 
Επιτροπή Επιλογής Έργων του Ελληνι-
κού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής, κατά 
την απονομή των Ετήσιων Βραβείων 
Αρχιτεκτονικής, μεταξύ 19 συμμετε-
χόντων έργων βράβευσε το «Καρα-
πάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο» με τη 
θεατρική σκηνή του «Σοφία Βέμπο», 
στην κατηγορία «Κτίρια Κοινόχρηστης 
Λειτουργίας». Ακολούθησε στις 1.3.19 
δεύτερη διεθνής διάκριση και βρά-
βευση, ανάμεσα σε εκατοντάδες έργα: 

επιλέχθηκε από το περιοδικό ΔΟΜΕΣ 
(Διεθνής Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικής) 
μαζί με 9 έργα στην κατηγορία «Καλύ-
τερο Πραγματοποιημένο Έργο».

Στις επικείμενες δημοτικές εκλογές 
για τη νέα δημοτική περίοδο 2019-
2023, το ψηφοδέλτιο της παράταξής 
μας «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» είναι 
έξω από τις ανούσιες κομματικές περι-
χαρακώσεις. Δεν ανακαλύψαμε τώρα 
τον ανεξάρτητο και τον αδέσμευτο 
χαρακτήρα της αυτοδιοίκησης. Πά-
ντοτε αυτό πιστεύαμε, αυτό διακηρύσ-
σουμε και αυτό κάνουμε πράξη. Ανή-
κουμε  στο «κόμμα» του λαού του 
Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, 
διασφαλίζοντας σχέσεις ειλικρίνει-
ας και εμπιστοσύνης με τους πολί-
τες.

Σας καλούμε να μοιραστείτε μαζί 
μας το όραμα, τους στόχους και την 
πραγμάτωσή τους. Σας καλούμε σε 
μια κοινή προσπάθεια και συμπόρευ-
ση, όλες και όλους, για ένα Δήμο δυ-
ναμικό, για ένα Δήμο αλληλεγγύης, 
ανθρωπιάς και προόδου.

Με εκτίμηση
Λάζαρος Κυρίζογλου Δήμαρχος 

Αμπελοκήπων – Μενεμένης
Πρόεδρος Περιφερειακής 

Ένωσης Δήμων 
Κεντρικής Μακεδονίας

•	 Γεννήθηκε το 1955 στην Τσάκονη Καστοριάς από γονείς αγρότες. 
•	 Είναι μόνιμος κάτοικος Αμπελοκήπων από το 1973.
•	 Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ (1978). Υπηρέτησε τη 

στρατιωτική του θητεία στον Ελληνικό στρατό επί 29 μήνες (1978 
– 1981). 

•	 Διετέλεσε μαχόμενος δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. 
•	 Πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος Αμπελοκήπων σε ηλικία 26 ετών. 
•	 Υποψήφιος Δήμαρχος Αμπελοκήπων το 1986 και το 1990 με τα 

υψηλότερα ποσοστά. 
•	 Συνέβαλε αποφασιστικά στην ίδρυση ενοριών, πολιτιστικών και 

αθλητικών συλλόγων. 
•	 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 Ευβοίας και 
από όλους τους πολιτικούς χώρους. 

•	 Εκλέγεται δήμαρχος Αμπελοκήπων το 2002 με 58% (β΄ γύρος) το 
2006 με 50,3% (α΄ γύρος). Εκλέγεται Δήμαρχος Αμπελοκήπων – 
Μενεμένης το 2010 με 54,39% (α΄ γύρος) και το 2014 με 53,18% (α΄ 
γύρος) μεταξύ 6 συνδυασμών.

•	 Διετέλεσε δύο τετραετίες (2006 -2014) αντιπρόεδρος της επιτρο-
πής θεσμών και διαφάνειας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά-
δος. 

•	 Είναι πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μα-
κεδονίας (2014 – 2019). Είναι παντρεμένος με την καθηγήτρια αγ-
γλικής φιλολογίας Σωτηρία Λαϊνά και έχουν ένα γιο δικηγόρο.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ
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ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣΤο έργο μας Πρόγραμμα Δημοτικής Δράσης 2019-2023

•	 Δρομολογήσαμε ήδη την κατασκευή 
του 4ου Νηπιαγωγείου Μενεμένης στην 
οδό Αφροδίτης στο Βόσπορο, του 5ου 
Δημοτικού Σχολείου στους Αμπελόκη-
πους και του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου 
με Λυκειακές τάξεις Αμπελοκήπων – 
Μενεμένης στην οδό Μοναστηρίου.

•	 Εντάχθηκε σε πρόγραμμα και επίκειται 
η ενεργειακή αναβάθμιση (αντικατά-
σταση κουφωμάτων, φωτισμού κ.λπ.) 
των  διδακτηρίων 13ου Δημοτικού Σχο-
λείου και 1ου Γυμνασίου – 1ου ΕΠΑΛ 
Αμπελοκήπων και η ανάπλαση της σχο-
λικής αυλής του Γυμνασίου Μενεμένης.

•	 Ενεργειακή αναβάθμιση (κουφώματα, 
φωτισμός κ.λπ) των 1ου ΓΕΛ και 5ου Δη-
μοτ. Σχολ. Αμπελοκήπων, 1ου -4ου Νη-

πιαγωγείων Μενεμένης. 
•	 Αντικατάσταση στέγης σχολικού Γυ-

μναστηρίου 2ου και 4ου Δημοτικών 
Σχολείων Μενεμένης.

•	 Συνέχιση των αισθητικών και τεχνι-
κών αναπλάσεων αύλειων χώρων.

•	 ΑμΕΑ: συνέχιση και διεύρυνση του 
εκτελουμένου εκπαιδευτικού προ-
γράμματος αλλά και καλλιτεχνικών 
και πολιτιστικών δράσεων.

•	 Ενίσχυση και εμπλουτισμός βιβλιοθη-
κών του Δήμου αλλά και των σχολι-
κών βιβλιοθηκών. 

•	 Εφαρμογή προγραμμάτων κυκλοφο-
ριακής αγωγής, ανακύκλωσης, αντι-
σεισμικής προστασίας, αντιμετώπι-
σης εκτάκτων αναγκών.

Παιδεία

Το έργο μας

Το πρόγραμμά μας

H πρώτη μας επιλογή, επένδυση στη γνώση. Πάντοτε η παιδεία αποτελούσε, ιδιαίτερα όμως σήμερα, καθο-
ριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση του αύριο. Γι’ αυτό κι εμείς επενδύουμε συνεχώς στην παιδεία με πρά-
ξεις, δράσεις, εκδηλώσεις, με κοσμογονία σχολικών κτιρίων και εγκαταστάσεων. Επενδύουμε στην εκπαίδευση 
για τους πολίτες του αύριο. Στηρίζουμε τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς ικανοποιώντας τα 
αιτήματά τους.

Η παιδεία στην κορυφή!

•	 Πετύχαμε την κατασκευή 18 νέων δι-
δακτηρίων (Νηπιαγωγεία: 6ο Μενεμέ-
νης «Καζαντζάκη», 2ο – 8ο – 5ο – 9ο – 10ο 
– 11ο και 13ο – 12ο – 14ο – 15Ο Αμπελο-
κήπων, Δημοτικά σχολεία: 3ο – 5ο Με-
νεμένης Αγ. Νεκτάριος, 6ο Μενεμένης 
«Καζαντζάκη», 4ο Μενεμένης, 2ο και 
12ο – 4ο Αμπελοκήπων, Λύκεια: κτίριο 
ΕΠΑΛ, 3ο ΓΕΛ Αμπελοκήπων).

•	 Αναβαθμίσαμε ενεργειακά (κουφώ-
ματα, ταράτσες, παράθυρα, καυστή-
ρες κ.λπ.) οκτώ διδακτήρια 2ο – 4ο Γυ-
μνάσια και 2ο Λύκειο (Αμπελόκηποι), 
1ο -3ο Γυμνάσια-1ο -2ο Λύκεια και κτί-
ριο λυκειακών τάξεων Καλλιτεχνικού 
Γυμνασίου (Μενεμένη). 

•	 Διασφαλίσαμε τη διάσωση και τελικά 
την απόκτηση όλων των οικοπέδων 
στα οποία κτίσθηκαν πολλά από τα 
ανωτέρω διδακτήρια. Δεν επιτρέψαμε 
ως διοίκηση να χαθεί ούτε πιθαμή γης.

•	 Αποκτήσαμε το οικόπεδο επί της 
οδού Κέννεντυ, το οικόπεδο και το 
κτίριο ΦΕΣΣΑ (Ακριτών και Π. Γρη-
γορίου Ε΄) τα οποία περιήλθαν στην 
ιδιοκτησία του Δήμου μας και είναι 
χαρακτηρισμένα σχολεία.

•	 Συντηρήσαμε κανονικά όλα τα διδα-
κτήρια, τα σχολικά γυμναστήρια, τις 
σχολικές αυλές και επιχορηγούμε οι-
κονομικά με δικούς μας πόρους όλες 
τις σχολικές κοινότητες, ώστε τα σχο-
λεία μας να λειτουργούν απρόσκο-
πτα, χωρίς να λείπει τίποτε.

•	 Στους πενιχρούς πόρους του κράτους 
προσθέτουμε και πόρους του δήμου. 
Έχουμε συνδέσει όλα τα σχολεία, όλες 
τις  κοινωνικοπρονοιακές δομές και όλα 
τα δημοτικά κτίρια με φυσικό αέριο.

•	 Παρεμβαίνουμε ως Δήμος στην εκ-
παίδευση σε θέματα καθαριότητας, 
ανακύκλωσης, διαχείρισης κατοικί-

διων ζώων, κυκλοφοριακής αγωγής, 
ενδοσχολικής βίας, ασφαλούς πλοή-
γησης στο διαδίκτυο κ.λπ. 

•	 Ιδρύσαμε και λειτουργούμε δωρεάν 
το θεσμό του Ανοικτού Λαϊκού Πανε-
πιστημίου. Λειτουργήσαμε για την επι-
μόρφωση ενηλίκων Σχολές Γονέων για 
εκμάθηση Η/Υ και ξένων γλωσσών.

•	 Τοποθετήσαμε φωτοβολταϊκά και 
δημιουργήσαμε πράσινο σε δώματα 
σχολείων.

•	 Συντηρήσαμε με δικούς μας πόρους, 
αφού οι κρατικοί πόροι δεν επαρκούν, 
τα διδακτήρια 16 σχολείων (Νηπιαγω-
γεία – Δημοτικά – Γυμνάσια – Λύκεια) 
διαθέτοντας περίπου 300.000 ευρώ.

•	 Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα ανακύ-
κλωσης «Follow Green» με συμμετοχή 
2.500 μαθητών δημοτικών σχολεί-
ων-εκπαιδευτικών-γονέων-πολιτών και 
καταστημάτων με εκπτωτικά μπόνους.
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•	 Αποπερατώθηκε και λειτουργεί το ΚΑ-
ΡΑΠΑΝΤΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (με 
τη θεατρική σκηνή «Σοφία Βέμπο»).

•	 Εκτελέσθηκαν οι παρεμβάσεις στην 
Πλατεία Τσομπάνογλου Μενεμένης 
και τοποθετήθηκε μνημείο της Μι-
κρασιατικής Καταστροφής.

•	 Τοποθετήθηκε μνημείο στον Άγιο Νε-
κτάριο.

•	 Έγιναν εργασίες στο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Μενεμένης (Έλλης Αλεξίου).

•	 Τοποθετήθηκε η προτομή του ήρωα 
Δημάρχου Λεμεσού Χριστοδούλου 
Σώζου στο χώρο μπροστά από το Δη-
μοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων ‘’ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ’’.

•	 Τοποθετήθηκε ο ανδριάντας του τε-
λευταίου Αυτοκράτορα του Βυζαντί-
ου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην 
πλατεία Δημοκρατίας Αμπελοκήπων 
και η προτομή του Αρχιστράτηγου της 
Επανάστασης του 1821 στη Μακεδο-
νία Εμμανουήλ Παππά στην ομώνυμη 
πλατεία (Ελευθερίας και 28ης Οκτωβρί-
ου) στους Αμπελόκηπους.

•	 Συνδιοργανώσαμε και πραγματοποι-
ήσαμε από κοινού με την Ιερά Μη-
τρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπό-
λεως και την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας τον εορτασμό της επε-
τείου των 100 ετών από τη λήξη του 
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

•	 Πραγματοποιήσαμε στην Αίθουσα 
Τελετών Α.Π.Θ. τη σημαντική πολι-
τιστική εκδήλωση ‘’ΑΝΘΡΩΠΟΣ  ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ’’ τιμώντας το κέντρο 
Προστασία Ανηλίκων της Μητροπό-
λεως μας,  ‘’Ο ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ’’.

•	 Πραγματοποιήσαμε από κοινού με 
την Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος, 
στην αίθουσα τελετών Α.Π.Θ. τη ση-
μαντική πολιτιστική εκδήλωση ‘’ΩΔΗ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ’’, για τη συμπλήρωση 
εξήντα (60) ετών από την έναρξη του 
απελευθερωτικού Αγώνα της Κύπρου. 

•	 Πραγματοποιήσαμε από κοινού με την 
Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυ-
ρουπόλεως, στην αίθουσα ‘’ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ’’, τη σημαντική πολιτιστι-
κή εκδήλωση  ‘’ΦΩΣ ΕΚ ΦΩΤΟΣ’’.

•	 Πραγματοποιήσαμε από κοινού με 
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Φε-
στιβάλ Φιλαρμονικών Ορχηστρών 
Πνευστών, στην αίθουσα τελετών του 
ίδιου Πανεπιστημίου.

•	 Πραγματοποιήσαμε από κοινού με 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσα-

λονίκης, τη σπουδαία εκδήλωση ΄΄90 
ΧΡΟΝΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ- 
ΟΡΑΤΟΡΙΟ ΜΕΛΟΥΡΓΗΜΑ  ΤΗΣ ΑΠΟ-
ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ’’ προς τιμή 
του Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μ.Χ.Ε. 
Χαριλάου Ταλιαδώρου.

•	 Συνεργαστήκαμε με το Κέντρο Ιστο-
ρίας Αμπελοκήπων-Μενεμένης (ΚΙΑΘ) 
το οποίο στηρίξαμε αλλά και με το 
ΚΘΒΕ.

•	 Ενισχύουμε κάθε χρόνο οικονομικά 
όλους τους Πολιτιστικούς Συλλόγους 
του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

•	 Εκδώσαμε το ιστορικό-φωτογραφικό 
λεύκωμα με την ιστορία της περιοχής 
μας.

•	 Μόνο την τετραετία 2015-2019 πραγ-
ματοποιήσαμε εξακόσιες (600) συνο-
λικά πολιτιστικές εκδηλώσεις (κινη-
ματογράφος, θεατρικές παραστάσεις, 
συναυλίες, ομιλίες, φεστιβάλ μουσι-
κής, φεστιβάλ χορού, εκθέσεις φωτο-
γραφίας, ζωγραφικής, έργων τέχνης, 
παρουσιάσεις βιβλίων κ.λπ.).

•	 Ολοκληρώσαμε το Δημοτικό Στάδιο 
Αμπελοκήπων «Κωνσταντίνος Κα-
ραμανλής» (επέκταση κερκίδων, κα-
τασκευή στεγάστρου, ξενοδοχειακή 
υποστήριξη διεθνών αγώνων στίβου, 
ανοικτός χώρος στίβου με 9 διαδρό-
μους κ.λπ.).

•	 Κατασκευή κλειστού προπονητηρίου 
στίβου «Αναστασία Κελεσίδου».

•	 Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 
εξαρχής με φυσικό χλοοτάπητα στο 
Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων.

•	 Κατασκευή γηπέδων «Απόστολος 
Αστρεινίδης» και «Κωνσταντίνος Μι-
γκοτζίδης» με συνθετικό τάπητα και 
γηπέδων 5x5 «Βασιλική Μαυρουδά-
κη» στους Αμπελόκηπους.

•	 Κατασκευή γηπέδων τένις (οδός Δεν-
δροποτάμου), γηπέδων ποδοσφαί-

ρου και μπάσκετ και τοποθέτηση 
οργάνων για ελεύθερη  άθληση στο 
πρώην Στρατόπεδο «Μ.Αλέξανδρος». 

•	 Τοποθέτηση οργάνων ελεύθερης άθλη-
σης και κατασκευή 5x5 γηπέδων ποδο-
σφαίρου μπάσκετ στην ανάπλαση της 
οδού Δενδροποτάμου (Μενεμένη).

•	 Ολοκλήρωση εργασιών και συντή-
ρηση Δημοτικού Σταδίου «Αντώνης 
Καραφώτης» (Άγιος Νεκτάριος).

•	 Συντηρήθηκαν όλα τα σχολικά γυμνα-
στήρια: (Ι. Λεμονίδης, Μ. Καλπακίδου, 
οδού Παπαφλέσσα και Δαβάκη, Μπι-
σκοτάδικου, 2ο – 4ο  Δημοτικό Σχολείο 
Μενεμένης και οδού Κωνσταντινουπό-
λεως (Άγιος Νεκτάριος). 

•	 Οικονομική στήριξη και παροχή στέ-
γης σε όλους του αθλητικούς συλλό-
γους, αντικατάσταση κερκίδων γηπέ-

δου «Απόστολος Αστρεινίδης».
•	 Συντήρηση συνθετικού τάπητα ανοι-

κτού στίβου στο Δημοτικό Στάδιο 
Αμπελοκήπων και γηπέδων οδού Κο-
λοκοτρώνη (Άγιος Νεκτάριος).

•	 Αθλητικές συναντήσεις (τουρνουά) 
Αακαδημιών Ποδοσφαίρου «Κων-
σταντίνος Μιγκοτζίδης» και μπάσκετ 
«Θεόδωρος Μπακιρτζόγλου».

•	 Εφαρμογή προγραμμάτων Μαζικού 
Αθλητισμού.

•	 Εφαρμογή προγράμματος «παιδί και 
θάλασσα». 

•	 Διοργάνωση αγώνων στίβου, ποδη-
λασίας και Διεθνούς Μαραθωνίου 
«Μέγας Αλέξανδρος».

Πολιτισμός

Αθλητισμός

Πολιτισμός σημαίνει όραμα, ήθος, αξίες, πνεύμα, συμμετοχή, εξωστρέ-
φεια, δημιουργία, ελευθερία έκφρασης, πειραματισμός. Είναι κοινωνικό κε-
φάλαιο και αποτελεί εφαλτήριο πνευματικής προόδου και ανάχωμα στον 
κοινωνικό μαρασμό.

Το έργο μας
•	 Ολοκλήρωση Πολιτιστικού Κέντρου 

Μενεμένης και των ορόφων του Κα-
ραπάντσειου Πολιτιστικού Κέντρου 
Αμπελοκήπων.

•	 Οικονομική και υλικοτεχνική στήρι-
ξη των Πολιτιστικών Συλλόγων.

•	 Ενθάρρυνση και διευκόλυνση ανά-
δειξης τοπικών νεανικών μουσικών 
σχημάτων.

•	 Συνέχιση όλων των εκδηλώσεων, 
δράσεων και παρεμβάσεων πολιτι-
σμού των προηγούμενων ετών.

•	 Περαιτέρω ανάδειξη της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς των ΡΟΜΑ.

•	 Διαδημοτικές και διεθνείς πολιτιστι-
κές συμμετοχές και διοργανώσεις.

Το πρόγραμμά μας

Το έργο μας

•	 Γήπεδο beach volley (βρίσκεται στο 
στάδιο της υλοποίησης).

•	 Κατασκευή τριών κλειστών γυμναστη-
ρίων (Μενεμένη στην οδό Γ. Κυρίμη, 
Αμπελόκηποι στο σχολικό συγκρότη-
μα τέρμα οδού Πλαστήρα και στο σχο-
λικό συγκρότημα οδού Γ. Γεννηματά).

•	 Εργασίες συντήρησης και ολοκλή-
ρωσης Δημοτικού Σταδίου Μενεμέ-
νης (Άγιος Νεκτάριος). 

•	 Νέα ανακατασκευή και συντήρηση 
γηπέδων ποδοσφαίρου Αγίου Νε-
κταρίου (οδός Κολοκοτρώνη).

Το πρόγραμμά μας
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•	 Ιδιαίτερη διεκδίκηση και ένταση 
εφαρμογής προγραμμάτων απα-
σχόλησης.

•	 Διεκδίκηση εφαρμογής από την κυ-
βέρνηση προγραμμάτων επιδότησης 
– ενθάρρυνσης νέων επιχειρηματιών.

•	 Εφαρμογή προγραμμάτων επαγ-
γελματικής κατάρτισης.

•	 Παροχή δωρεάν πλοήγησης στο δι-
αδίκτυο για νέους και φορείς μέσω 
ασυρμάτων δικτύων wifi.

•	 Δημιουργία χώρων άθλησης.

•	 Συνέχιση συνετής διαχείρισης των 
οικονομικών μας.

•	 Διεκδίκηση αύξησης της κρατικής 
χρηματοδότησης.

•	 Αγώνας για την κατάργηση όλων 
των αντισυνταγματικών μνημονι-
ακών περιορισμών σε οικονομικό, 
διοικητικό και αυτοδιοικητικό επίπε-
δο. Απόδοση των παράνομα παρα-
κρατούμενων από το κράτος πόρων 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

•	 Μείωση δημοτικών τελών σε επιδο-
ματούχους, χαμηλοσυνταξιούχους 
και ανέργους.

•	 Περαιτέρω αξιοποίηση ευρωπαϊκών 
κονδυλίων της τρέχουσας και της 
επόμενης προγραμματικής περιό-
δου.

•	 Περαιτέρω μείωση των δαπανών 
με εξοικονόμηση πόρων με χρήση 
νέων τεχνολογιών, νέων υλικών και 
μέσων (π.χ. αντικατάσταση δημοτι-
κού φωτισμού με led, έλεγχος ηλε-
κτρονικά βλαβών φωτισμού κ.λπ.). 

Νέα Γενιά

Οικονομικά -Διοίκηση

Η νεολαία αποτελεί το δυναμικό αύριο αυτής της χώρας. Δυστυχώς, στα 
χρόνια της κρίσης δεν υπήρξαν κεντρικές – κρατικές-κυβερνητικές πολιτικές 
απασχόλησης για τη συγκράτηση-παραμονή των νέων της πατρίδας μας. Οι 
πολιτικές για τους νέους/νέες,  για να είναι ουσιαστικές και αποτελεσματικές, 
οφείλουν πρωταρχικά να πηγάζουν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

•	 Με τις μελέτες και τη συμμετοχή μας σε προγράμματα καταπολέμησης ανεργίας 
αλλά και με προσλήψεις συμβασιούχων (όλες με προκηρύξεις και μέσω ΑΣΕΠ) 
δημιουργήσαμε θέσεις εργασίας και απασχολήσαμε περισσότερους από 2.000 
ανέργους, μολονότι το κράτος υποχρεούται να εξασφαλίζει εργασία στους πο-
λίτες του.

•	 Δημιουργήσαμε νέα τμήματα και λειτουργούμε για τους νέους μας το Δημοτι-
κό Ωδείο, τη Φιλαρμονική, τμήματα Αθλητισμού (ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις 
κ.λπ.), Χορού (παραδοσιακού, λάτιν, μπαλέτου κ.λπ.), Γραφείο Ανέργων κ.λπ.

•	 Εκδηλώσεις σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, με το Κέντρο 
Πρόληψης «Δίκτυο Άλφα», τον προσκοπισμό και άλλους φορείς άλλων Δήμων.

•	 Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού  Συστήματος Εξυπηρέτησης Πο-
λιτών και online επικοινωνία των δημοτών με τις υπηρεσίες του Δήμου. 

•	 Συμμετοχή τοπικών μουσικών σχημάτων νέων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του 
Δήμου μας.

•	 Διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις για νέους (κατά των ναρκωτικών, 
κατά της ενδοσχολικής βίας, για το AIDS, τον αλκοολισμό, για την ασφαλή πλο-
ήγηση στο διαδίκτυο και τον εθισμό από την υπερβολική χρήση του, πρώτες 
βοήθειες, συμμετοχή σε φεστιβάλ χορού – συναυλιών, εκθέσεις βιβλίων, διαλέ-
ξεις – ομιλίες, ενημερωτικά σεμινάρια).

Το έργο μας

Το έργο μας

Το πρόγραμμά μας

Το πρόγραμμά μας

•	 Στον Οικονομικό τομέα συντελέστηκε 
πράγματι ένα θαυμαστό έργο, παρά την 
περικοπή των πόρων του Δήμου μας 
και χωρίς δανεισμό. Μολονότι, τόσο στο 
Δήμο Αμπελοκήπων το 2003, όσο και 
στον ενιαίο Δήμο Αμπελοκήπων – Με-
νεμένης το 2011, παραλάβαμε μεγάλα 
χρέη, καταφέραμε μέσα στη κρίση, με 
συνετή και διαφανή διαχείριση, να τα 
μηδενίσουμε και να δημιουργήσουμε 
ένα ισχυρό οικονομικά Δήμο. Το 2003 ο 
Δήμος Αμπελοκήπων είχε συνολικές 
οφειλές μεγαλύτερες των 7 εκατομ-
μυρίων ευρώ και ο Δήμος Μενεμένης 
όταν έγινε η συνένωση το 2011, είχε 
συνολικές οφειλές μεγαλύτερες των 
7,5 εκατομμυρίων ευρώ.

•	 Τα δάνεια των Δήμων Αμπελοκήπων 
και Μενεμένης και του συνενωμέ-
νου Δήμου μας εξοφλήθηκαν σχεδόν 
όλα  και από το συνολικό ποσό των 
11.000.000 ευρώ περίπου περιο-
ρίστηκαν στο ποσό των 1.480.000 
ευρώ (την 30.4.2019), το οποίο απο-
πληρώνεται κανονικά. 

•	 Επαναδιαπραγματευθήκαμε τα δάνεια 
που παραλάβαμε με το Ταμείο Παρα-

καταθηκών και Δανείων, αυξήσαμε το 
χρόνο αποπληρωμής του, μειώνοντας 
το ποσό κάθε δόσης αλλά και το επιτό-
κιο δανεισμού.

•	 Εξοφλήσαμε όλες τις εκκρεμείς οφει-
λές από δικαστικές αποφάσεις, έργα, 
προμήθειες, απαλλοτριώσεις και το 
ταμειακό υπόλοιπο (πλεόνασμα) του 
Δήμου στις 31.12.2018 ανέρχεται σε 
3.804.476,42 ευρώ!

•	 Ακολουθήσαμε σταθερή πολιτική 
μείωσης των δημοτικών τελών. 

	18% μείωση των δημοτικών τελών στα 
σπίτια και 20% μείωση στα καταστήματα 
του πρώην Δήμου Μενεμένης για εξίσω-
ση των δημοτικών τελών με του πρώην 
Δήμου Αμπελοκήπων από το 2011.

	6% μείωση το 2012 στον ενιαίο Δήμο 
Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

	5,26% μείωση το 2017 στον ενιαίο 
Δήμο.

	8,40% μείωση το 2019 στον ενιαίο Δήμο.
	Τα έτη 2013,2014,2015,2016 και 2018 

είχαμε μηδενικές αυξήσεις.
	50% μείωση των δημοτικών τελών για 

τους πολύτεκνους, τρίτεκνους, κωφούς, 
παραπληγικούς, ΑμΕΑ.

•	 Εφαρμόσαμε σύστημα ελέγχου καυσί-
μων  εισροών – εκροών.

•	 Εντάξαμε το Δήμο μας στους δικαιού-
χους Δήμους του αντισταθμικού τέ-
λους, που προέρχεται από διυλιστήρια 
και αποθήκες καυσίμων.

•	 Εντάξαμε το Δήμο μας ως δικαιούχο 
Δήμο στα αντισταθμιστικά τέλη, τα 
οποία λαμβάνει με βάση τη σύμβαση 
παραχώρησης του Οργανισμού Λιμένα 
Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).

•	 Εκμεταλλευθήκαμε και αξιοποιήσαμε 
ευρωπαϊκούς πόρους, εξοικονομώντας 
τους δικούς μας πόρους.

•	 Στην τρέχουσα δημοτική περίοδο 
(2014 – 2019) διεκπεραιώσαμε από 
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
248.196 υποθέσεις πολιτών, χωρίς 
να προσμετρώνται οι 250.000 επικυ-
ρώσεις εγγράφων και υπογραφών. 
Τα ΚΕΠ του Δήμου μας κατατάσσο-
νται στις πρώτες καλύτερες θέσεις 
των ΚΕΠ πανελλαδικά.

•	 Συνεργασθήκαμε με το προσωπικό του 
Δήμου, σεβόμενοι τα εργασιακά τους 
δικαιώματα. Διοικούμε με δικαιοσύνη 
και αξιοκρατία.
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•	 Συνέχιση του παρεχόμενου έργου 
και των υπηρεσιών.

•	 Καμπάνια για μεγαλύτερη συμμετο-
χή των πολιτών στην αιμοδοσία και 
τον εθελοντισμό.

•	 Συνέχιση, προώθηση και ενίσχυση 
των τοπικών στρατηγικών απασχό-
λησης για την καταπολέμηση της 
ανεργίας και ειδικότερα της νεανι-
κής ανεργίας.

•	 Ενίσχυση Προγραμμάτων παροχής 
πρώτων βοηθειών, προληπτικής ια-
τρικής, καταπολέμησης κοινωνικού 
αποκλεισμού και ρατσισμού, επαγ-
γελματικής ένταξης Ρομά. 

•	 Προστασία της ζωής και της περι-
ουσίας του πολίτη από παράνομες 
δράσεις και συμπεριφορές με ενί-
σχυση της τοπικής αστυνομίας και 
ιδιαίτερα στον Άγιο Νεκτάριο.

•	 Δομή φιλοξενίας απόρων -αστέγων 
μέσω των ΚΑΠΗ.

•	 Ανάληψη πρωτοβουλιών για περισ-
σότερες Δράσεις Εθελοντισμού και 
καλύτερη αξιοποίηση των εθελοντών. 

Κοινωνική Πολιτική

Δήμος & Εκκλησία

Παρά τις τεράστιες περικοπές των πόρων μας στην περίοδο της κρίσης 
αντέξαμε και συνεχίζουμε να αντέχουμε. Στηρίξαμε κοινωνικοπρονοιακά 
τους πολίτες με όλες τις δομές μας (βρεφικοί-παιδικοί σταθμοί, πολυϊα-
τρείο, ιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, τμήμα ΑμΕΑ, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΔΑΠ, 
ΚΗΦΗ, γραφείο ανέργων, κοινωνικό φαρμακείο και παντοπωλείο, τράπεζα 
ρούχων, Κέντρο Κοινότητας και το παράρτημα Ρομά στον Άγιο Νεκτάριο). 

Ο Δήμος μας αναγνωρίζει δημόσια 
το μεγάλο Πνευματικό, Κοινωνικό και 
Φιλανθρωπικό Έργο της Ιεράς Μητρο-
πόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλε-
ως αλλά και των Ενοριών του Δήμου 
μας. Στα 17 συσσίτια και τις 16 τράπεζες 
τροφίμων της Μητρόπολης, σιτίζονται 
8.177 συνάνθρωποί μας. 

Το Κοινωνικό Φαρμακείο, Παντο-
πωλείο, Ιατρείο, η σίτιση μαθητών, οι 
κατασκηνώσεις μαθητών, οι ξενώνες 
φιλοξενίας συγγενών ασθενών, η δια-

κονία φυλακών Διαβατών κλπ αποδει-
κνύουν την αγάπη για τον άνθρωπο 
στην πράξη. Ο Δήμος μας κάθε χρόνο 
υποστηρίζει οικονομικά όλες τις ενο-
ρίες: Ζ. Πηγής, Αγίου Παντελεήμο-
να, Αγίας Παρασκευής, Αναστάσεως 
Κυρίου, Αγίου Πολυκάρπου, Αγίου 
Νεκταρίου, Αγίας Παρασκευής οδού 
Λαγκαδά. 

Το σύνολο των σιτιζόμενων καθη-
μερινά από τις Ενορίες του Δήμου μας 
από το «Φάρο του Κόσμου» και το συσ-

σίτιο Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 
ξεπερνάει τα 1000 άτομα. Επιπλέον 
οι ενορίες σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
πληρώνουν λογαριασμούς ΔΕΗ και 
ύδρευσης, παρέχουν ενδύματα και 
υποδήματα. Οι Δήμοι και η Εκκλησία 
άντεξαν και αντέχουν μέσα στην κρί-
ση, αναπληρώνοντας ουσιαστικά την 
απουσία και ανεπάρκεια του κράτους 
στον κοινωνικοπρονοιακό τομέα. 

Υποστηρίζουμε τις εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες των Ενοριών (ενορι-

ακά πρωταθλήματα νέων, ενοριακά 
φεστιβάλ χορωδιών και χορού κλπ). Η 
συνεργασία μας και η υποστήριξη του 
έργου της Εκκλησίας θα συνεχισθεί και 
στην επόμενη δημοτική περίοδο. Υπο-
στηρίζουμε με κάθε τρόπο τη λειτουρ-
γία Παιδικού Σταθμού της Ενορίας Αγί-
ου Παντελεήμονα, της κατασκευής των 
νέων Ιερών ναών Αγίου Πολυκάρπου 
και Αναστάσεως του Κυρίου καθώς και 
της στέγης του «Φάρου του Κόσμου».

•	 Δημιουργήσαμε και λειτουργούμε 
συνολικά 9 Βρεφικούς – Παιδικούς 
σταθμούς, στους οποίους φοιτούν 
κάθε χρόνο 420 παιδιά περίπου.

•	 Λειτουργούμε 4 ΚΑΠΗ με εγγεγραμμέ-
να μέλη που ξεπερνούν τα 3.500 άτομα.

•	 Λειτουργούμε 5 Προγράμματα Βοή-
θεια στο Σπίτι που εξυπηρετούν 250 
οικογένειες όλο το χρόνο. 

•	 Εγκαινιάστηκε και λειτουργεί η επέ-
κταση του Δημοτικού Πολυιατρείου 
Αμπελοκήπων «Σταύρος Αντωνίου» 
(νέοι χώροι υποδοχής και νέα ιατρεία 
εξοπλισμένα με σύγχρονα ιατρικά 
μηχανήματα).  Συνολικά εξυπηρετή-
θηκαν από το 2015 έως και σήμερα 
114.162 άτομα (ιατρικές εξετάσεις, 
φυσικοθεραπείες, αιμοληψίες κλπ), 
από όλες τις δομές υγείας του Δήμου 
μας. 

•	 Εγκαινιάσθηκε και λειτουργεί το 
Κέντρο Κοινότητας στο κτίριο του 
ΚΑΠΗ Μενεμένης (Έλλης Αλεξίου 
10, 1ος όρ.), επίσης λειτουργεί και το 
παράρτημά του για πληθυσμό Ρομά 

στο Πολυκέντρο του Αγίου Νεκταρί-
ου (Οδ. Ανδρούτσου 15, 1ος όρ.). 

•	 Το Γραφείο Ενημέρωσης  Ανέργων 
και Επιχειρήσεων κατάφερε να καθο-
δηγήσει και να βοηθήσει ανέργους 
συμπολίτες μας.

•	 Μόνο στην τρέχουσα δημοτική περί-
οδο απασχολήσαμε με 8μηνες συμ-
βάσεις, με προκηρύξεις, περισσότε-
ρους από 2000 ανέργους.

•	 Στα τέσσερα Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) φοι-
τούν 160 παιδιά κάθε έτος. 

•	 Στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ φοιτούν 40 παιδιά 
κάθε χρόνο. 

•	 Εθελοντισμός: Είναι αξιέπαινη και 
σημαντική η προσφορά του Τμήμα-
τος Εθελοντών του Δήμου μας.

•	 Δημοτική Τράπεζα Αίματος: Συγκε-
ντρώσαμε από το 2015 μέχρι σήμερα 
περισσότερες από 300 μονάδες αί-
ματος και βοηθήσαμε πάρα πολλούς 
συμπολίτες μας.

•	 Παιδί και θάλασσα και Παιδικές Κα-
τασκηνώσεις: Το πρόγραμμα υλοποι-

είται κάθε καλοκαίρι με επιτυχία.
•	 Δημιουργήσαμε και λειτουργούμε 

συγκοινωνία στο εσωτερικό του Δή-
μου (Αμπελόκηποι-Μενεμένη-Άγιος 
Νεκτάριος και αντιστρόφως).

•	 Χορηγήσαμε προνοιακού χαρακτή-
ρα οικονομικές ενισχύσεις σε φτω-
χούς συμπολίτες μας, σύμφωνα με το 
νόμο και ύστερα από έρευνα κοινω-
νικού λειτουργού.

•	 Ενισχύσαμε οικονομικά τα συσσίτια των 
Ενοριών και του Θρησκευτικού Ομίλου 
«Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου».

•	 Εφαρμόσαμε Προγράμματα δωρεάν 
εμβολιασμών και προληπτικής ιατρι-
κής ως Δήμος αλλά και σε συνεργα-
σία με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλο-
νίκης, Νοσοκομεία κ.λπ.

•	 Η Συμβουλευτική Υπηρεσία υποστηρί-
ζει τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

•	 Προβήκαμε σε διανομές τροφίμων 
σε απόρους.

•	 Εφαρμόζουμε Πρόγραμμα κοινωνι-
κής εργασίας κρατουμένων σε συ-
νεργασία με την Εισαγγελία.

Το έργο μας Το πρόγραμμά μας
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Το έργο μας

•	 Αντικατάσταση αγωγών Δικτύου 
ύδρευσης – αποχέτευσης πολλών χι-
λιομέτρων σε όλο το Δήμο.

•	 Αντιπλημμυρική θωράκιση και προ-
στασία με την κατασκευή εκατοντά-
δων φρεατίων απορροής ομβίων 
στην υψηλή ζώνη του Δήμου και συ-
νεχής καθαρισμός τους, ώστε να μην 
πλημμυρίζουμε.

•	 Διάσωση και αγορά – απόκτηση 
όλων των ελεύθερων χώρων – οικο-
πέδων: «Αναστασιάδη», Ζενίθ, Φιλίπ-
που, Φιλιππουπόλεως – Κέννεντυ, 
Φέσσα, Δασαρχείου στο φυτώριο, 
Καραμέλιου, Δαβάκη και Βενιζέλου, 
Φιλιππουπόλεως και Δαβάκη, ΤΥΠΕΞ, 
οδού Αφροδίτης Βόσπορος Μονα-
στηρίου, Γληνού (Καζαντζάκη).

•	 Παραχώρηση στο Δήμο 161.000 τ.μ. 
από το Στρατόπεδο «Μέγας Αλέξαν-
δρος, ολοκλήρωση και κατασκευή 
νέων αθλητικών εγκαταστάσεων.

•	 Κατασκευή 18 συνολικά νέων διδα-
κτηρίων (Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, 
Γυμνασίων, Λυκείων) σε όλο το Δήμο. 

•	 Υπόγεια οδός Μενεμένης και πεζοδι-

άβαση (Μοναστηρίου – Έλλης Αλεξί-
ου- Αγίας Παρασκευής και αντιστρό-
φως). Με δική μας πρωτοβουλία, 
ενέργειες και πιέσεις ολοκληρώθηκε 
η μελέτη, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, δη-
μοπρατήθηκε (2012-2014) και ολο-
κληρώθηκε το 2018).

•	 Κόμβος Κ-16 (Λαχαναγοράς) και ανι-
σόπεδοι κόμβοι στη Δυτική Περιφε-
ρειακή οδό. Και για τα δύο αυτά μεγά-
λα έργα οι παρεμβάσεις και οι πιέσεις 
μας ήταν αποτελεσματικές. Λύθηκαν 
σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα 
της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

•	 Συντήρηση αρμών και αντικατάστα-
ση ασφαλτοτάπητα αερογέφυρας 
που οδηγεί στο λιμάνι Θεσσαλονίκης 
για διευκόλυνση των μεταφορών .

•	 Δυτικό Θαλάσσιο Μέτωπο. Αναδείξα-
με το πρόβλημα με την συνεργασία 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, του Δήμου μας, του Δήμου 
Δέλτα και του Α.Π.Θ. πετύχαμε την 
δημοπράτηση μελετών για να γίνουν 
τα έργα εξυγίανσης, προστασίας και 
υποδομών (δρόμοι, πράσινο, αλιευτι-

κό καταφύγιο, μαρίνα κ.λπ.).
•	 Συντήρηση και βαφή όλων των ερ-

γατικών κατοικιών στο Δήμο μας 
(Δαβάκη – Κένεντυ, Λιγδών – Αγίων 
Πάντων – Κατσάνου – Βαϊνδηρίου) 
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση 
των κατοίκων.

•	 Κατασκευή 10 γηπέδων (ποδοσφαί-
ρου, μπάσκετ, τένις). 

•	 Ανάπλαση, αναβάθμιση ζώνης πρα-
σίνου, άθλησης και αναψυχής κατά 
μήκος της Λεωφόρου Δενδροποτά-
μου.

•	 «Καραπάντσειο» Πολιτιστικό Κέντρο 
(με θεατρική σκηνή «Σοφία Βέμπο»). 

•	 Αντικατάσταση ρυπογόνων αυτοκι-
νήτων του Δήμου με δεκαεννέα (19) 
νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, 
μέσω ΕΣΠΑ, (2.120.000 ευρώ) χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση του Δήμου 
και των δημοτών. 

•	 Επέκταση του σχεδίου πόλης της Δη-
μοτικής Κοινότητας Μενεμένης και 
στην περιοχή των Λαχανόκηπων. 

Μεγάλα έργα

Πετύχαμε τους μεγάλους 
στόχους μας μέσα στην κρίση!

•	 Αστικές αναπλάσεις: Φιλιππουπόλε-
ως, Δαβάκη, Ελευθερίου Βενιζέλου, 
περιοχής Εργατικών Κατοικιών, στη 
Μενεμένη πίσω από τις οικοδομές 
της Πρόνοιας και στον Αγ. Νεκτάριο.

•	 Κατασκευή κολυμβητηρίου είτε στο 
πρώην στρατόπεδο «Μέγας Αλέξαν-
δρος» είτε στην οδό Γ. Κυρίμης.

•	 Ολοκλήρωση πολιτιστικών Κέντρων 
Έλλης Αλεξίου (Μενεμένη), Καραπά-
ντσειου (Αμπελόκηποι).

•	 Κατασκευή υπόγειων πάρκινγκ (Δα-
σαρχείο, Φιλίππου).

•	 Εκτέλεση έργων στο Δυτικό Θαλάσ-
σιο Μέτωπο (οδικό δίκτυο, δενδρο-
φυτεύσεις, αλιευτικό καταφύγιο, πο-
δηλατόδρομοι, πράσινο κ.λπ.).

•	 Μονοδρόμηση των οδών Γ.Χαλκί-
δη (από πλατεία Επταλόφου έως Γ. 

Γεννηματά) και Μ. Αλεξάνδρου (από 
Φιλιππουπόλεως έως πλατεία Επτα-
λόφου) με διαπλάτυνση των πεζο-
δρομίων τους. Έγινε διαβούλευση με 
τους κατοίκους, συντάχθηκε σχετική 
μελέτη και λήφθηκε η απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

•	 Κατασκευή στη θέση του Μπισκοτά-
δικου (Άνω Καΐστρι) νέου σύγχρονου 
κτιρίου (Κέντρου Παιδείας –  Πρόνοιας 
– Αθλητισμού – Πολιτισμού).

•	 Κατασκευή υπόγειας οδού οχημά-
των Γ. Χαλκίδη-Μοναστηρίου και 
αντικατάσταση παλαιάς-επικίνδυνης 
(70 ετών) πεζογέφυρας με νέα, σύγ-
χρονη με ανελκυστήρες και δυνατό-
τητα χρήσης και από ΑμΕΑ.

•	 Επέκταση του μετρό από Ν. Σ. Σταθ-
μό, σε Αμπελόκηπους, Μενεμένη, και 

Εύοσμο – Κορδελιό.
•	 Στρατόπεδο Ζιάκα: Ανήκει στο Δήμο 

Κορδελιού – Ευόσμου, στα όρια της 
περιοχής του Αγ. Νεκταρίου. Αξιο-
ποίηση για χρήσεις κοινής ωφέλει-
ας και κοινωνικών υποδομών προς 
όφελος και των δύο Δήμων.

•	 Στρατόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος»: 
Ολοκλήρωση των έργων και περαι-
τέρω αξιοποίησή του για χρήσεις 
κοινής ωφέλειας (πολιτισμός, αθλη-
τισμός, αναψυχή, πράσινο), σύμφω-
να με το εγκεκριμένο ΓΠΣ και το Ειδι-
κό Χωροταξικό Σχέδιό του, το οποίο 
εκπονήσαμε. 

•	 Αντικατάσταση φωτισμού του Δή-
μου με νέο τύπου led για εξοικονό-
μηση πόρων και περαιτέρω μείωση 
των δημοτικών τελών. 

Το πρόγραμμά μας Συνεχίζουμε τη διεκδίκηση 
μεθοδικά και επίμονα!
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Δημοτικά κτίρια - συντηρήσεις - 
ασφαλτικά

Το έργο μας

•	 Συντηρήθηκαν και ανακατασκευάσθηκαν κτίρια στο Στρατόπεδο «Μέγας 
Αλέξανδρος».

•	 Κατεδαφίσθηκαν εγκαταλελειμμένα και επικίνδυνα - ετοιμόρροπα κτίρια.
•	 Έγιναν παρεμβάσεις συντηρήσεων σε όλα τα δημοτικά κτίρια, τα διδακτήρια, 

τις σχολικές αυλές, τα σχολικά γυμναστήρια και τις αθλητικές εγκαταστάσεις 
του Δήμου.

•	 Συντηρήθηκε το σύνολο σχεδόν του εσωτερικού οδικού δικτύου του Δήμου.
•	 Πρόσφατες ασφαλτοστρώσεις : οδός Μ. Αλεξάνδρου (Αγ. Νεκτάριος), οδοί: 

Μοναστηρίου, Κυριακίδη, Σαλαμίνος, Σωκράτους, Κίμωνος (Μενεμένη), οδός 
Λαγκαδά - Μ. Αλεξάνδρου - Ελ. Βενιζέλου -Φιλιππουπόλεως, Στ. Ελμάζη, Με-
νελάου και Γ. Γεννηματά  (Αμπελόκηποι).

•	 Διανοίξεις οδών (Ομήρου, Γιαννιτσών στη Μενεμένη, Ι. Δραγούμη στους 
Αμπελόκηπους).  

Το πρόγραμμά μας

•	 Συντήρηση – ανακαίνιση – αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (Δημαρχείο, Θέατρο 
«Αλέξης Μινωτής», Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κ.λ.π.).

•	 Ενεργειακή αναβάθμιση – συντήρηση διδακτηρίων και δημοτικών κτιρίων. 
•	 Ολοκλήρωση των συντηρήσεων – ανακατασκευών παιδικών χαρών του Δήμου 

μας.
•	 Βιοκλιματική ανάπλαση – αναβάθμιση της ήδη συντηρημένης οδού Μοναστη-

ρίου.
•	 Δημιουργία πράσινου δώματος στο 4ο δημοτ. Σχολ. Μενεμένης (οδού Κυριακί-

δη). 



9

ΟΨΗ  Α ΟΨΗ  Γ

1

2

3

4

5

6

7

Στέγαστρο εισόδου χρώματος RAL 7047, 

με επικάλυψη από πολυκαρβονικό   

Θύρα αλουμινίου, χρώματος RAL 2001 

Πυράντοχο πάνελ πλαγιοκάλυψης, χρώματος RAL 5023

Πυράντοχο πάνελ πλαγιοκάλυψης, χρώματος RAL 5024

Πυράντοχο πάνελ επικάλυψης, χρώματος RAL 7047

Θερμομονωτικό κούφωμα από PVC, χρώματος RAL 9001 

Μεταλλική θύρα με περσίδες, χρώματος RAL 7047
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Πυράντοχο πάνελ πλαγιοκάλυψης, χρώματος RAL 8023
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Εσπερινό Γυμνάσιο

7ο Δημοτικό
14ο Νηπιαγωγείο
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Μεταλλική κατασκευή, χρώματος RAL 9001, 

με στέγαστρο εισόδου από πολυκαρβονικό   

Θύρα αλουμινίου, χρώματος RAL 9001 

Πυράντοχο πάνελ πλαγιοκάλυψης, χρώματος RAL 6021 

134

Πυράντοχο πάνελ πλαγιοκάλυψης, χρώματος RAL 7038

2

Πυράντοχο πάνελ επικάλυψης, χρώματος RAL 2001

5

6

Θερμομονωτικό κούφωμα από PVC, χρώματος RAL 9001 

2 2

Μεταλλική θύρα με περσίδες, χρώματος RAL 9001 
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ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΘΕΜΑ
ΣΧΕΔΙΟΥ  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

HM/NIA

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ONOM/NO

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

HM/NIA: HM/NIA: HM/NIA:

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Μ.Κ.Π.Ε. Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΠΑΡΤΣΑΛΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc

με Α΄ βαθμό

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΕΑ
ΔΡ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

με Α' βαθμό

ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΔΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

με Α' βαθμό

ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. ΔΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

A.2

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
Ο.Τ. Γ276 - Γ277 - Γ279 - Γ280 - Γ281 - Γ282

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 ΡΥΜΟΤΟΜΙΚH ΓΡΑΜΜΗ (Ρ.Γ.)

 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ  (Ο.Γ.)

ΠΑΓΚΑΚΙ

ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟΣ ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ "ΚΥΒΑΚΙ" ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ  διαστ. 10x10x5 cm

ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟΣ ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ "ΚΥΒΑΚΙ" ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ  διαστ. 10x10x5 cm

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑ ΔΙΑΜ. 8-12μ.

ΖΩΝΗ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΖΩΝΗ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 15cm

1,30

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΝΔΡΟΔΟΧΟΥΣ

ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ

1,00

1,3
0

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΟΠΕΡΑΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑ ΔΙΑΜ. 6-8μ.

ΦΥΣΙΚΟ ΧΩΜΑΤΙΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ

ΧΑΜΗΛΑ ΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ - ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ (ECORAYS TP S 4.7-2M)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ - ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ
(ECORAYS TP STU-M 4.5-2M )
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ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑ

Μελέτες

•	 Ο Δήμος μας έχει εκπονήσει και διαθέτει μελέτες όπως : Βιοκλιματική 
ανάπλαση – αναβάθμιση οδού Μοναστηρίου. Ολοκλήρωση Καραπά-
ντσειου Πολιτιστικού Κέντρου (Αμπελόκηποι) και Πολιτιστικού Κέντρου  
Μενεμένης. Ανάπλαση Κεντρικού οδικού δικτύου Αμπελοκήπων (Φιλιπ-
πουπόλεως – Βενιζέλου – Δαβάκη). Αναβάθμιση Ζώνης Πρασίνου Εργα-
τικών Κατοικιών (πράσινο, άθληση, αναψυχή). Μονοδρόμηση Γ. Χαλκίδη 
και Μ. Αλεξάνδρου (από Φιλιππουπόλεως έως πλ. Επταλόφου) με διαπλά-
τυνση πεζοδρομίων και ανάπλαση αυτών. Βελτίωση χώρων πρασίνου 
στους συνοικισμούς του Δήμου, Δημοτικά οχήματα αντιρρυπαντικής τε-
χνολογίας. Διαμόρφωση – ασφαλτόστρωση οδού Μ. Ασίας. Ενεργειακές 
αναβαθμίσεις σχολείων. Κατασκευή Κλειστών Γυμναστηρίων. Μελέτες 
Αστικών Αναπλάσεων Μενεμένης, Αγίου Νεκταρίου (Δενδροποτάμου ) 
και Βοσπόρου. 

•	 Έχει δρομολογηθεί η εκπόνηση των μελετών: ανάπλαση στον Άγιο Νε-
κτάριο (περιοχή Ινδικού Νεκροταφείου, πάρκο δημοτικό Πολύκεντρο 
και παιδική χαρά στην οδό Κων/πόλεως). Κατασκευή νέων κτιριακών και 
Η/Μ υποδομών καθαριότητας – περιβάλλοντος – κίνησης – συντήρησης 
του Δήμου σε χώρο εκτός αστικού ιστού. Κατασκευή πάρκου – παιδικής 
χαράς – αναψυκτηρίου – αίθουσας κοινωνικών εκδηλώσεων στο δημο-
τικό χώρο απέναντι από τα σχολεία οδού Κων/λεως (Αγ. Νεκτάριος). Δι-
ανοίξεις – διαμορφώσεις δρόμων – πεζοδρομίων στο συνοικισμό Αγίου 
Νεκταρίου και Βοσπόρου και στο κεντρικό ιστό Μενεμένης.  Ανάδειξη 
Ινδικού – Καθολικών - Συμμαχικών Νεκροταφείων. Αναβάθμιση οδού 
Γιαννιτσών (Βόσπορος) και Συμμαχικής (Θ. Σοφούλη, Δενδροπόταμος), 
σε συνεργασία με τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Κορδελιού – Ευόσμου 
αντίστοιχα. Ανακατασκευή – ανακαίνιση εξωτερικών όψεων ιδιωτικών 
κτιρίων. Ενοποίηση κοινοχρήστων χώρων  οικοδομών εν γένει εντός Δή-
μου. 

Οι μελέτες μας γίνονται πράξη!
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Σύγχρονες δράσεις

•	 «Σύμφωνο Δημάρχων»: διοργανώθηκε δράση ενημέρωσης δημοτών σε 
θέματα κτιρίων και εξοικονόμησης ενέργειας.

•	 Συντάχθηκε Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (αύξηση της ανα-
κύκλωσης, μείωση της ταφής).

•	 Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ): ίση αντιμετώπιση – ίσες  
ευκαιρίες όλων των μετακινούμενων. Βελτίωση οδικής ασφάλειας, αύξη-
ση της ελκυστικότητας της περιοχής μας ως τόπου διαμονής -αγοράς – 
επισκεψιμότητας.

•	 Καταρτίσθηκε η Δράση «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμ-
μάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014 -2020» για προστασία  των ανέρ-
γων, κάλυψη των αναγκών τους και επανασύνδεσή τους  με την εργασία.

•	 Συνέχιση της επιμόρφωσης του πληθυσμού στην παροχή πρώτων βοη-
θειών. 

Δήμος & αγορά

Η τοπική αγορά υφίσταται τις δυσμενείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Είναι αυτονόητο ότι η ακολουθούμε-
νη οικονομική πολιτική, με υψηλή φορολογία εισοδήματος, με υψηλούς συντελεστές ΦΠΑ, με υψηλές ασφαλιστικές 
εισφορές κ.λπ., δεν βοηθάει στην ανάπτυξη. Αντίθετα φέρνει λουκέτα και αποεπένδυση. Η πολιτική αυτή πρέπει ν’ 
αλλάξει. Φυσικά την ευθύνη φέρουν ακέραια οι εκάστοτε κυβερνήσεις και όχι οι Δήμοι. Ωστόσο ο Δήμος μας κόντρα 
στις μνημονιακές – κυβερνητικές, οικονομικές, πολιτικές ακολούθησε πολιτική μείωσης των δημοτικών τελών (βλ. 
κεφ. Οικονομικά), παρά τις μεγάλες περικοπές των πόρων μας. 

Το έργο μας

•	 Εγκατάσταση εορταστικού διάκο-
σμου σε όλο τον ενιαίο Δήμο μας.

•	 Συντήρηση του εσωτερικού οδι-
κού δικτύου.

•	 Συνεχής μείωση δημοτικών τελών.
•	 Καθαριότητα και πλύσιμο οδών - 

πλατειών.
•	 Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώ-

σεων, συναυλιών και αθλητικών γε-
γονότων (Χαλκίδεια, Ποδηλατικός 
Γύρος, Διεθνής Μαραθώνιος κ.λπ.).

•	 Διοργάνωση Ανθοέκθεσης με προ-
σέλκυση χιλιάδων επισκεπτών.

•	 Δημιουργία και λειτουργία 10 χώρων 
ελεύθερης δωρεάν στάθμευσης.

•	 Ρυθμίζουμε σε δόσεις οφειλές.
•	 Σε συνεργασία με το Επαγγελμα-

τικό Επιμελητήριο Θεσσαλονί-

κης συμμετέχουμε στο Ανοικτό 
Κέντρο Εμπορίου (Οpen Mall) 
Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμέ-
νης (συνολικός προϋπολογισμός 
1.763.813,28 ευρώ). Δήλωσαν συμ-
μετοχή 88 συνολικά επιχειρήσεις. 
Στοχεύουμε, μεταξύ άλλων, στην 
ανάδειξη και αναβάθμιση των 
υποδομών του εμπορικού ιστού 
του Δήμου και στην υποστήριξη 
και ανάδειξη του δήμου ως τόπου 
ιδιαίτερης οικονομικής σημασίας, 
με στόχο προσέλκυση επενδυτών 
και καταναλωτών. 

•	 Υλοποιούμε το πρόγραμμα ανακύ-
κλωσης «Follow Green» σε συνερ-
γασία με τοπικά καταστήματα.

Το πρόγραμμά μας
•	 Ίδρυση και λειτουργία τράπεζας στην Μενεμένη.
•	 Μονοδρόμηση της οδού Μ. Αλεξάνδρου και Γ. Χαλκίδη με διαπλάτυνση 

των πεζοδρομίων τους ώστε και η αγορά (καταστήματα) να ωφεληθεί αλλά 
και η κυκλοφορία των πεζών να γίνεται άνετα. 

•	 Διοργάνωση εκδηλώσεων και συναυλιών μέσα στις πλατείες Αμπελοκήπων 
και Μενεμένης αλλά και στις γειτονιές.

•	 Επανίδρυση και επαναλειτουργία του ήδη υπό σύσταση εμπορικού συλλό-
γου και συνεργασία του Δήμου μαζί του. 

•	 Στήριξη της αγοράς με συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμ-
ματα.
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Το πρόγραμμά μας
•	 Αστικές αναπλάσεις (Φιλιππουπόλε-

ως, Διαβάκη, Ελευθερίου Βενιζέλου, 
Εργατικές κατοικίες, Μοναστηρίου, 
πίσω από τις οικοδομές της Πρόνοιας 
– Μενεμένη, στον Άγιο Νεκτάριο).

•	 Αναπλάσεις πάρκων και παιδικών χα-
ρών.

•	 Δενδροφυτεύσεις και επέκταση πρα-
σίνου.

•	 Εξοικονόμηση ενέργειας σε όλες τις λει-
τουργίες του Δήμου (κτίρια, δημοτικός 
φωτισμός-αντικατάσταση με led).

•	 Κατασκευή πάρκου στο Φιλίππου.
•	 Προβολή των περιβαλλοντικών θεμά-

των με ενημέρωση του πληθυσμού 
(π.χ. ανακύκλωση, προστασία αστικού 
πρασίνου κ.λπ.).

Καθαριότητα - Ανακύκλωση - Φωτισμός 

Η καθαριότητα αποτελεί προτεραιότητά μας. Συνεργαζόμαστε με τους 
εργαζόμενους. Αναγνωρίζουμε τη δουλειά και την συνεισφορά τους. Πετυ-
χαίνουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό φάνηκε στη διάρκεια πολυήμε-
ρων πανελλαδικών απεργιών κατά τις οποίες ο Δήμος μας ήταν καθαρός.

Είμαστε ο πιο καθαρός Δήμος!
Δήμος - Πολίτες Καθαρή Συμμαχία! 

Το έργο μας

Το έργο μας

•	 Πλένουμε τους κάδους, τους δρό-
μους, τις αυλές σχολείων, τις πλατείες 
κ.λπ. με δικό μας νερό (γεωτρήσεις).

•	 Αυξήσαμε την ανακύκλωση. Συγκε-
κριμένα από το 2015- 2018 ξεπε-
ράσαμε σε σύνολο τους 8.000,00 
τόνους διάφορων ανακυκλώσιμων 
υλικών (χαρτί, πλαστικό, γυαλί).  

•	 Πραγματοποιήσαμε και συνεχίζουμε 
καμπάνιες ενημέρωσης για το διαχω-
ρισμό των οικιακών αποβλήτων σε 
ανακυκλώσιμα και μη (μπλε-πράσινος 
κάδος).

•	 Πραγματοποιήσαμε ειδική ενημέ-
ρωση ευαισθητοποίησης του κοινού 
για την ανακύκλωση με διαδικτυακά 
μέσα, με τη συμμετοχή των μαθητών 
των δημοτικών σχολείων και 40 επι-
χειρήσεων του Δήμου μας.

•	 Αντικαταστήσαμε ρυπογόνα οχήμα-
τα με 19 νέα αντιρρυπαντικής τεχνο-
λογίας (απορριμματοφόρα, ανυψω-
τικά, φορτηγά, σκαπτικά, σάρωθρα 
κ.λπ.) μέσω ΕΣΠΑ χωρίς οικονομική 

επιβάρυνση των δημοτών.
•	 Καθαρίσαμε παρατημένα οικόπεδα, 

κατεδαφίσαμε χρόνια εγκαταλελειμ-
μένα ακίνητα.

•	 Επεκτείναμε τον εορταστικό διάκο-
σμο και στη Μενεμένη.

•	 Επεκτείναμε το δημοτικό φωτισμό σε 
σημεία αλλά και σε άλλες περιοχές 
(Καζαντζάκη, Άγιος Νεκτάριος).

Το πρόγραμμά μας
•	 Συνέχιση της ενημέρωσης για περαι-

τέρω ανακύκλωση για μεγαλύτερη 
μείωση των απορριμμάτων.

•	 Μετά τον ΣΜΑ Ευκαρπίας, ολοκλή-
ρωση της Μονάδας Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Σερρών και 
κατασκευή ΜΕΑ Δυτικής Θεσσαλο-
νίκης ώστε να προκύψουν θετικά 
οικονομικά αποτελέσματα για τους 
πολίτες από την αξιοποίηση, αντί 
της ταφής, των απορριμμάτων.

•	 Χωροθετήθηκε ήδη και προγραμματί-
ζεται η κατασκευή ενός μεγάλου Πρά-
σινου σημείου, στα όρια του Δήμου, 
στο οποίο θα συγκεντρώνονται από 
την ανακύκλωση οι συσκευασίες, τα 
αδρανή υλικά κατεδαφίσεων, τα ογκώ-
δη απορρίμματα, τα κλαδιά και τα υπό-
λοιπα ανακυκλώσιμα υλικά (μέταλλο, 

γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κλπ).
•	 Σε συνεργασία με τον ΦΟΔΣΑ, ο Δή-

μος συμμετέχει στις δράσεις χωρι-
στής συλλογής βιοαποβλήτων (κο-
μποστοποίηση) και για το λόγο αυτό 
έχει ζητήσει από το ΦΟΔΣΑ να περι-
λάβει στη μελέτη του την προμήθεια 
2 μεγάλων και 2 μικρών απορριμ-
ματοφόρων και την προμήθεια 100 
κάδων 1.100 lt, 250 κάδων 240 lt και 
250 κάδων 360 lt.

•	 Συνέχιση του προγράμματος καθα-
ρισμού φρεατίων απορροής ομβρί-
ων προς αποφυγή πλημμυρών.  

•	 Αντικατάσταση του δημοτικού φω-
τισμού με σύγχρονο πιο οικονομικό 
φωτισμό τύπου led. Το έργο έχει ήδη 
προχωρήσει ύστερα από πιλοτικές 
εφαρμογές.

Περιβάλλον - Πράσινο

Η πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος αποτελεί κορυφαία επιλογή μας. 
Για μια καλύτερη ζωή, πρωταρχικό ρόλο παίζει η ποιότητα του περιβάλλοντος.

•	 Έγινε ο καθαρισμός της κοίτης του  χει-
μάρρου Δενδροποτάμου.

•	 Καμπάνιες ενημέρωσης και ανάδειξης 
του σοβαρού προβλήματος της ρύπαν-
σης του Δυτικού Θαλάσσιου Μετώπου 
αλλά και για την ατμοσφαιρική ρύπαν-
ση (έγιναν εισαγγελικές έρευνες ύστερα 
από καταγγελίες μας). Ήδη δημοπρατή-
θηκαν οι μελέτες για την προστασία και 
ανάδειξη-αξιοποίηση του Θαλάσσιου 
Μετώπου.

•	 Δημιουργία νέων πάρκων-χώρων πρα-
σίνου (Λιγδών, Γ. Γεννηματά, Εθνικής 
Αντίστασης, Πλατεία Δημοκρατίας – 
Μεσολογγίου – τέρμα Παπαφλέσσα, 
κατά μήκος της λεωφόρου Δενδροπο-
τάμου, στον Άγιο Νεκτάριο).

•	 Συνεχής αποξήλωση ξερών δένδρων 
και φύτευση νέων. Δημιουργία νέων 
δενδροδόχων και συνολική φύτευση 
2022 δένδρων, 3000 θάμνων, 28.500 
λουλουδιών στην τρέχουσα περίοδο 
(2014 – 2019).

•	 Φυτεμένα δώματα (ταράτσες) σε σχο-
λεία και φωτοβολταϊκά για εξοικονό-
μηση ενέργειας.

•	 Ενεργειακή αναβάθμιση διδακτηρίων 
και δημοτικών κτιρίων (κουφώματα, 
παράθυρα, δώματα, φωτισμός).

•	 Ένταξη ποδηλάτου στην καθημερινό-
τητα των πολιτών (ποδηλατικοί αγώ-
νες, ποδηλασία στο στρατόπεδο).

•	 Κατασκευή νέων παιδικών χαρών και 
ανακαίνιση – συντήρηση υφισταμένων.
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•	 Οικονομική υποστήριξη 
της Βιβλιοθήκης (θησαυρός  
της παγκόσμιας γνώσης) 
της Θεολογικής Σχολής της 
Χάλκης και της επαναλει-
τουργίας όλων των επιστη-
μών των σχολείων της Ίμ-
βρου.

•	 Υποστήριξη με κάδους 
απορριμμάτων και δωρεά 
ενός απορριμματοφόρου 
στο Δήμο Δρόπολης Βόρει-
ας Ηπείρου (έχει αμιγώς Ελ-
ληνικό πληθυσμό).

•	 Ολική αναπαλαίωση-συ-
ντήρηση του ιστορικού 
Σχολαρχείου της Κοινότη-
τας  Εμμανουήλ  Παππά.

•	 Συντήρηση-παροχή ιατρο-
τεχνικού εξοπλισμού κλπ., 
σε αγροτικά ιατρεία: στο 
Δήμο Σιντικής (2), Επταλό-
φου και Μουριών Κιλκίς (2), 
σε Κέντρα Υγείας: Αριδαίας 
και Ν.Μουδανιών (2), σε νο-
σοκομεία: Ορθοπεδική Κλι-
νική Κιλκίς, πλήρη συστή-
ματα αιμοκάθαρσης (3) στα 
νοσοκομεία της Έδεσσας, 
Πολυγύρου και «Άγιος Παύ-
λος» Θεσσαλονίκης, δωρε-
ές ιατρικών μηχανημάτων 
και κλινών στα νοσοκομεία 
Ιπποκράτειο, Γ. Γεννηματάς, 
Γ. Παπανικολάου, Θεαγένειο 
Θεσσαλονίκης.

•	 Στήριξη οικονομική του Δή-
μου Παιονίας για αντιμετώ-
πιση των συνεπειών διέλευ-

σης 1.000.000 προσφύγων 
από την Ειδομένη.

•	 Στήριξη Κοινωνικών Φορέ-
ων, Ιερών Μονών, Δήμων 
(συντήρηση πολιτιστικού 
κέντρου στο Γάζωρο Σερ-
ρών, δωρεάν παραχώρηση 
στο Δήμο Σερρών οικοπέ-
δου και κτιρίου, οικονομική 
ενίσχυση Δήμου Αμφίπο-
λης προς υποστήριξη της 
ανασκαφής, δωρεά εξοπλι-
σμών στην Άμεση Επέμβα-
ση, στην Τροχαία, την Πυ-
ροσβεστική, στο Φάρο του 
Κόσμου κ.λπ.).

•	 Δωρεάν παραχώρηση ια-
τροτεχνικού και λοιπού εξο-
πλισμού στο Κέντρο Κοινω-
νικής Πρόνοιας Κεντρικής 
Μακεδονίας (πρώην Ίδρυ-
μα «Άγιος Παντελεήμων»).

•	 Συνδιοργάνωση επετεια-
κών εκδηλώσεων 100 ετών 
από τη λήξη του Α’ Παγκο-
σμίου πολέμου και ανάδει-
ξη Δυτικού Θαλάσσιου Με-
τώπου του Θερμαϊκού.

•	 Η ΠΕΔΚΜ ήταν παρούσα 
με θέσεις συγκεκριμένες 
στα πολύ σοβαρά θέματα: 
των Συγκοινωνιών (ΟΑΣΘ), 
κατά της ιδιωτικοποίησης 
της ΕΥΑΘ, της διαχείρισης 
του προσφυγικού, των 
απορριμμάτων, της αντι-
μετώπισης των Δασικών 
πυρκαγιών, κατά της Συμ-
φωνίας των Πρεσπών, της 

διοικητικής μεταρρύθμισης 
του κράτους και της αυτο-
διοίκησης, της Συνταγμα-
τικής Αναθεώρησης, της 
Σχολικής Στέγης, της από-
δοσης των παράνομα πα-
ρακρατημένων πόρων των 
Δήμων, για τη στήριξη της 
απρόσκοπτης λειτουργίας 
του Νοσοκομείου Παπα-
γεωργίου, για την Ίδρυση 
Παιδιατρικού Νοσοκομεί-
ου Θεσσαλονίκης, για την 
αντιμετώπιση φυσικών κα-
ταστροφών, κατά της τοπο-
θέτησης νέων διοδίων στην 
Εγνατία Οδό, του δημογρα-
φικού προβλήματος κ.λπ.  

•	 Διοργάνωσε με επιτυχία 
σειρά εκπαιδευτικών συ-
ναντήσεων ενημέρωσης, 
εκπαίδευσης και επιμόρ-
φωσης υπηρεσιακών και 
αιρετών των Δήμων, συμ-
μετείχε ενεργά στις εκδη-
λώσεις για το Διεθνές Έτος 
Αριστοτέλη 2016, συμμε-
τείχε στη 2η Σύνοδο των 
Δημάρχων Ευρωπαϊκών 
Πόλεων εναντίον του Βί-
αιου Εξτρεμισμού στο Ρό-
τερνταμ (2016).

•	 Εξέδωσε τα Βιβλία «Νά-
ουσα 1906-1922» (Ε. Βαλ-
σαμίδη), «Αρχιεπίσκοπος 
Αναστάσιος» (Μ. Τρίτου), 
τα έντυπα «Αριστοτέλης», 
Διάλογος Μηλίων (δημηγο-
ρία, Θουκιδίδης), προμή-

θευσε με βιβλία τους Δή-
μους της ΠΕΔΚΜ «Ελεγκτι-
κό Συνέδριο» Γ.Μαραγκού, 
«Αναστήλωση- Ο Τουρι-
σμός ως Πολιτική Οικονο-
μία» Μιχάλη Χαραλαμπίδη 
κ.λπ.).

•	 Χρηματοδότησε τη δη-
μιουργία ντοκιμαντέρ: 

«ΜΟΥΣΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ- 
Οι αρχαίοι χώροι θέασης 
και ακρόασης της Κεντρι-
κής Μακεδονίας» και τις 
εκθέσεις ζωγραφικής με 
το στόμα (Τριαντάφυλλος 
Ηλιάδης) και «Ο Απόστολος 
Παύλος σήμερα» (Ε.Βαρλά-
μη).

Το έργο του Δημάρχου μας στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ) της οποίας είναι Πρόεδρος

Η ΠΕΔΚΜ έχει μέλη της τους 38 Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχός μας. 
Με ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ. της ΠΕΔΚΜ έχει συντελεστεί πολύ σημαντικό έργο σε όλους τους τομείς, σε όλους 
τους νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης, Σερρών, Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, 
Κιλκίς). Υποστηρίξαμε μάλιστα και τον εκτός Ελλάδος Ελληνισμό. Παραθέτουμε μία ενδεικτική μόνον αναφορά.

Το έργο του Δημάρχου 
μας στην ΠΕΔΚΜ 

Φώτο 1.
Κωνσταντινούπολη, 
Θεολογική Σχολή Χάλκης.
Φώτο 2. 
Στον Πρόεδρο Δημοκρατίας.
Φώτο 3. 
Πρόμαχοι, Αριδαίας.
Φώτο 4. 
Ενημέρωση – Εκπαίδευση
αιρετών – υπαλλήλων. 

1

2

3 4
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΑΠΑΓΙΟΣ)
Γεννήθηκε στη Μεταμόρφωση Κιλκίς. Ο πατέρας του 
ήταν ιερέας. Μεγάλωσε στους Αμπελόκηπους. Λογι-
στής σε ιδιωτική εταιρία επί 35 έτη, διατηρούσε συγ-
χρόνως και λογιστήριο στην περιοχή του Βαρδάρη. 
Τα κυρίως ενδιαφέροντα του είναι το ποδόσφαιρο 
στον «Αστέρα Αμπελοκήπων» και «Βορρά Αμπελο-
κήπων» και η Βυζαντινή μουσική. Διετέλεσε πρόε-
δρος στο σύλλογο «Κωνσταντίνος Παλαιολόγος», 
γενικός αρχηγός και υπεύθυνος οικονομικών στον 
«Αστέρα» στη Γ’ Εθνική. Είναι πρόεδρος της Κοινω-
φελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων-Με-
νεμένης (ΚΔΕΔΑΜ) και στο παρελθόν διετέλεσε Αντι-
δήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής. Παντρεμένος με τη 
Σοφία Κεσίσογλου, έχει δύο παιδιά και δύο εγγόνια.

ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΑΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Γεννήθηκε το 1979 στην Αρμενία από πατέρα Αρμενικής 
και μητέρα Ποντιακής καταγωγής. Από το Σεπτέμβριο 
του 1992 διαμένει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη και από το 
1997 έως και σήμερα στους Αμπελόκηπους. Είναι κάτο-
χος Πιστοποίησης Ειδικού Μηχανογραφημένου Λογι-
στηρίου και εργάζεται ως Λογίστρια 20 χρόνια διατηρώ-
ντας Λογιστικό–Φοροτεχνικό-Ασφαλιστικό γραφείο με 
το σύζυγό της τα τελευταία 7 χρόνια στους Αμπελόκη-
πους. Από το 2014 είναι ταμίας στο Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων 
και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δράσεις του Συλλόγου.  
Μιλάει Ρώσικα, Αρμένικα, Αγγλικά. Είναι πτυχιούχος 
πιάνου μετά από μουσικές σπουδές που έκανε στο  Δη-
μοτικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Είναι παντρεμένη με τον 
Γεώργιο Παναγιωτίδη κι έχουν τρία παιδιά. 

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΜΩΫΣΗΣ
Γεννήθηκε στο Γκουμπάτι της Γεωργίας το 1964 και 
ήρθε στην Ελλάδα το 1991. Πτυχιούχος Πολιτικός 
Μηχανικός με ειδίκευση στα εγγειοβελτιωτικά έργα. 
Είναι ιδρυτικό μέλος του Σωματείου Κουμπατιω-
τών και έχει διατελέσει Πρόεδρος του Συλλόγου 
Παλινοστούντων Ελλήνων Ποντιακής Καταγωγής 
«Ελληνισμός της Διασποράς» (1998-2016). Εξελέγει 
για πρώτη φορά Δημοτικός Σύμβουλος του ενιαίου 
δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης το 2010 και επανε-
ξελέγει το 2014. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο 
παιδιών.

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεννήθηκε, σπούδασε και σταδιοδρόμησε στη Θεσ-
σαλονίκη. Συνταξιούχος, έμπορος και τουριστικός 
πράκτορας. Πρώην ποδοσφαιριστής του «ΠΑΟΚ 
Θεσσαλονίκης», της «Α.Ε. Αμπελοκήπων», του «Αστέ-
ρα Αμπελοκήπων», της «Θεσσαλονίκης», του «Παύ-
λου 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 
αθλητισμού των Δήμων του Ν. Θεσσαλονίκης. Αντι-
πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων. 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1960. Είναι πτυχι-
ούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Εργάζεται ως 
ελεύθερος επαγγελματίας και διατηρεί κατάστη-
μα 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 Συλλόγου Εφέδρων αξιωματικών. Παντρεμένος 
με την Ελένη Πεταχτή κι έχουν δύο κόρες. 

ΓΡΟΥΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
Γεννήθηκε στην Καρπερή Σερρών. Συνταξιούχος 
ΕΛ.ΤΑ. Διετέλεσε συνδικαλιστής, πρόεδρος του 
Συλλόγου Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου, 1ου 
Γυμνασίου και 2ου Λυκείου Αμπελοκήπων. Από το 
1988 είναι Δημοτικός Σύμβουλος. Εντεταλμένος 
Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Παιδείας από το 
2017 έως σήμερα ενώ στο παρελθόν έχει διατελέσει 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Παιδείας, Πρόεδρος 
του Α΄ ΚΑΠΗ, Πρόεδρος της 1ης Σχολικής Επιτροπής 
και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. 
Είναι παντρεμένος με τη Μαίρη Πρίτσκα κι έχουν 
δύο κόρες. 

ΑΛΜΑΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Γεννήθηκε στο Ορυόλ της Ρωσίας. Σπούδασε στο 
τμήμα της Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος των παγκό-
σμιων κτηνιατρικών οργανώσεων IVSA και SCOVE. 
Σε συνεργασία με τις παραπάνω οργανώσεις και το 
Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης , πραγματοποίησε 
τρίμηνο πρόγραμμα σε δημοτικά σχολεία του Δήμου 
με θέμα Υπεύθυνος Ιδιοκτήτης Ζώων Συντροφιάς. 
Εργάζεται στο εργαστήριο της Μικροβιολογίας και 
Λοιμωδών Νοσημάτων της Κτηνιατρικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στους Αμπελόκηπους. 
Σπούδασε ειδικός φοροτεχνικού γραφείου και είναι 
φοιτήτρια στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στο 
τμήμα Ελληνικός Πολιτισμός. Εκλέγεται Δημοτική 
Σύμβουλος από το 2006. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος 
Πολιτισμού (2011-2014), Πρόεδρος του Β’ ΚΑΠΗ 
Αμπελοκήπων (2007-2011), Πρόεδρος της 8ης Σχο-
λικής Επιτροπής, μέλος του Δ.Σ. των Παιδικών Σταθ-
μών, γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου, μέλος της 
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης, ενώ η τωρινή 
της ιδιότητα είναι Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοί-
κησης και Προσωπικού ενώ είναι και Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Είναι ελεύθερη 
επαγγελματίας και μητέρα δύο παιδιών. 
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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. 
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα παι-
δείας (2017 έως και σήμερα) και Πρόεδρος της Σχο-
λικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΙΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Γεννήθηκε το 1977 στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. 
Κόρη του Μιλτιάδη και της Άννας. Αποφοίτησε από το 
2ο Γενικό Λύκειο Αμπελοκήπων και συνέχισε τις σπου-
δές της στην Αγγλία στον Τομέα των Πολιτικών Επιστη-
μών στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ. Συμμετείχε ενεργά 
στα Πανεπιστημιακά δρώμενα κι επιστρέφοντας στην 
Ελλάδα δούλεψε με σύμβαση στο Πρωτοδικείο Θεσσα-
λονίκης, στο τμήμα Πιστοποιητικών και Διαθηκών. Πα-
ρέδωσε επί σειρά ετών ιδιαίτερα μαθήματα της αγγλικής 
γλώσσας. Απασχολήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα 
στην οικογενειακή επιχείρηση ετοίμων ενδυμάτων «Η 
ΑΝΝΑ».

ΔΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
Γεννήθηκε το 1966 στην Ελασσόνα και ζει  στους 
Αμπελόκηπους από το  1985. Πτυχιούχος Αρχιτέ-
κτων-Μηχανικός εργάζεται ως ελεύθερος επαγ-
γελματίας από το 1993. Είναι παντρεμένος με την 
Θεοδώρα Πούλιου, Dr.Παιδίατρο-Νεογνολόγο και 
έχει δύο γιους τον Αθανάσιο, φοιτητή στο τμήμα 
Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ. και τον Αλέξανδρο, φοιτη-
τή Ιατρικής  του Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ι.  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Εντεταλμένος Δ.Σ. επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων του 
Δήμου. Υπεύθυνος Α΄ Κ.Α.Π.Η.. Γεννήθηκε το 1981 στους 
Αμπελόκηπους, όπου και κατοικεί. Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. 
Σερρών Α.Π.Θ. με δύο κύριες ειδικότητες και πολλές ερευ-
νητικές εργασίες. Κατέχει τίτλο Mεταπτυχιακών σπουδών 
στην «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία» του Α.Π.Θ. Κάτο-
χος πτυχίων Α’ βοήθειες (BLS) και προπονητικής UEFA A 
Licence. Επίσης, διπλώματα διαιτησίας ποδοσφαίρου, 
πετοσφαίρισης και χειροσφαίρισης. Εκλέγεται Δημοτικός 
Σύμβουλος από το 2002 συνεχώς. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος 
Καθαριότητας, Αθλητισμού, Οικονομικών - Διοίκησης. 
Πρόεδρος του Αθλητ. Οργαν. Αμπελοκήπων, της 5ης Ε.Σ.Ε, 
της Δημ. Επιτρ. και ταμίας του Περιφ. Εθνικ. Αθλ. Κέντρου 
Θεσ/νίκης. Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών του 
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών Α.Π.Θ., μέλος της συγκλήτου Α.Π.Θ. Πρώ-
ην διαιτητής και προπονητής ποδοσφαίρου. Εργάζεται ως 
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής. 

ΚΑΤΖΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Kάτοικος Αμπελοκήπων από το 1968. Πρόσκοπος 3ου 
Συστήματος, ιδρυτικό μέλος της Φιλαρμονικής 6ου Συ-
στήματος Αεροπροσκόπων, ποδοσφαιριστής «ΑΕΤΟΥ 
Αμπελοκήπων» και αθλητής. Ως καθηγητής Φυσικής 
Αγωγής δίδαξε στο 1ο Δ.Σχ. Μενεμένης, στο 5ο Δ.Σχ 
Αμπελοκήπων και στο 1ο Λύκειο Μενεμένης όπου υπη-
ρετεί. Για 15 χρόνια δίδασκε βόλεϊ στα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλο-
νίκης. Για 30 χρόνια είναι προπονητής βόλεϊ με πολλές 
διακρίσεις. Δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Βασιλικών 
και αντιδήμαρχος αθλητισμού. Δημοτικός Σύμβουλος του 
Δήμου μας από το 2014. Εντεταλμένος Δ.Σ. Αθλητισμού 
- Νέας Γενιάς.  Διετέλεσε αντιδήμαρχος Καθαριότητας- 
Περιβάλλοντος. Μέλος της Οικον. Επιτρ, Πρόεδρος Επι-
τροπής Παιδείας Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης. Παντρεμένος 
με την Αποστολία Χατζηζήση και έχουν πέντε κόρες.

ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
Γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους. Είναι πτυχιού-
χος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και εν ενεργεία 
δικηγόρος από τον Οκτώβριο του 2008. Είναι 
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Εθελοντισμού, μέ-
λος της ανώτατης Επιτροπής Αστικής Ευθύνης της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, 
Γραμματέας της Ε.Ν.Ε του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής του 
Ιδρύματος Νεότητας της Μητροπόλεως Νεαπόλεως 
και Σταυρουπόλεως και Ιδρυτικό μέλος του χορευ-
τικού τμήματος, του τμήματος Βυζαντινής μουσικής 
και του τμήματος παραδοσιακής μουσικής της Ε.Ν.Ε 
του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής. 

ΕΜΕΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γεννήθηκε το 1964 στη Γερμανία και κατάγεται από 
το Χρυσόκαστρο Καβάλας. Είναι Αντιδήμαρχος 
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. Είναι ιδιοκτήτης Τεχνι-
κής Ανώνυμης Εταιρίας εμπορίας και παροχής υπη-
ρεσιών. Επί πέντε χρόνια, διετέλεσε Πρόεδρος του 
ποδοσφαιρικού ερασιτεχνικού σωματείου «Βορράς 
Αμπελοκήπων» και μέλος συλλόγων γονέων και κη-
δεμόνων του Δήμου. Είναι παντρεμένος με τη Φωτει-
νή Γεωργιάδου κι έχουν τρία παιδιά. 

ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
Γεννήθηκε στη Γερμανία το 1973.  Από το 1973 μέχρι το 
1986 έζησε στον Κοκκιναρά  Κοζάνης και σε ηλικία 14 
χρονών ήρθε στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Μετά 
την ολοκλήρωση της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   
στο 16ο Γενικό Λύκειο  φοίτησε στο τμήμα μηχανολόγων 
μηχανικών του ΤΕΙ Κοζάνης όπου και αποφοίτησε το 
1997. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του και της 
στρατιωτικής του θητείας ως Δόκιμος, εργάστηκε ως 
Μηχανικός  στο τεχνικό τμήμα της  DAIKIN Hellas A.E και 
της  Shell Hellas A.E.  Το  2005   ίδρυσε την  εταιρεία HOME 
GAS (Εταιρεία Μηχανολογικών  Εφαρμογών) στην οποία 
εργάζεται μέχρι σήμερα. Ασχολήθηκε με τον αθλητισμό 
και έπαιξε ποδόσφαιρο στην ΑΕΑ Αμπελοκήπων / Ηρακλή 
Αμπελοκήπων,  ΑΕΠ Ποντίων Κοζάνης κλπ. Είναι παντρε-
μένος με την Άννη Κουντάρα  και έχουν  δύο παιδιά,  την 
Σοφία 13 χρονών  και τον Γιώργο 11 χρονών.
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ΚΛΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι μόνιμος κά-
τοικος Αμπελοκήπων από το 1994. Πτυχιούχος του 
τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης και φοιτήτρια Μεταπτυχιακού στο τμήμα 
Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Ελλάδος. Στο παρελθόν έχει εργα-
στεί στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και στον ΟΤΕ ενώ από το 2012 
είναι διορισμένη φιλόλογος. Είναι παντρεμένη με 
τον οικονομολόγο Χριστόφορο Νικομάνη και έχουν 
τρεις κόρες. 

ΛΑΓΟΥΔΗ ΑΝΝΑ
Γεννήθηκε το 1992 και είναι μόνιμη κάτοικος Αμπελοκή-
πων. Αποφοίτησε το 2010 από το 1ο Ενιαίο Λύκειο του 
Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια. Είναι πτυχιούχος της 
Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. (2015) και κάτοχος του μετα-
πτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του Τομέα Διεθνών 
Σπουδών της Νομικής Α.Π.Θ. (2018). Είναι εν ενεργεία 
δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το 2017.

ΚΟΥΣΕΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Εντεταλ-
μένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα ΑΜΕΑ, τ. 
Αντιδήμαρχος Μελετών και  Τεχνικών Έργων. Γεν-
νήθηκε το 1962 στους Αμπελόκηπους. Πτυχιούχος 
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Εκλέγεται Δημοτικός 
Σύμβουλος από το 1990. Το 1994 και το 1998 υπο-
ψήφιος δήμαρχος. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Οικο-
νομικών. Είναι μέλος πολλών επιτροπών του δήμου, 
επαγγελματικών, αθλητικών, πολιτιστικών φορέων 
και του Συλλόγου Πολυτέκνων «ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ». 
Εργάζεται στην Περιφέρεια Θεσ/νίκης. Εκπρόσωπος 
του Δήμου σε αναπτυξιακούς και άλλους φορείς της 
Θεσσαλονίκης. Είναι παντρεμένος με τη Θεολόγο 
Μαρία Κουγιουμτζίδου κι έχουν 6 παιδιά.

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΩΡΑΙΑ
Είναι παιδίατρος, πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ειδικεύ-
θηκε στην Νεογνολογία, στη Νεογνολογική Κλινική – 
ΜΕΝΝ, ΕΣΥ – Ιπποκράτειο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης και μετεκ-
παιδεύθηκε σε θέματα Αναπτυξιακής παιδιατρικής και 
παιδιατρικής ενδοκρινολογίας, καθώς επίσης και στον 
ζακχαρώδη διαβήτη παίδων και  ενηλίκων και ασκεί 
το επάγγελμα της παιδιάτρου ως ιδιώτης ιατρός στους 
Αμπελόκηπους. Μετεκπαιδεύτηκε ως ιατρός στην επεί-
γουσα προνοσοκομειακή ιατρική στη Σχολή του ΕΚΑΒ. 
Από το 2005 εργάζεται ως ιατρός σχολικών αγώνων του 
γραφείου Φυσικής Αγωγής Α/βάθμιας και Β/βάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Επίσης εργάσθηκε 
ως ιατρός στις Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης υποψη-
φίων ΤΕΦΑΑ και ως ελεγκτής ιατρός στον Ο.Α.Ε.Ε.

ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
Γεννήθηκε το 1962 στην Άνω Πόλη. Τελειόφοιτη του Ε’ 
Λυκείου Θηλέων. Σύζυγος του αείμνηστου Αξιωματικού 
του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννη Λεμονίδη, που άφη-
σε την τελευταία του πνοή το Μάιο του 1996 κατά την 
εκτέλεση του καθήκοντος στο Στρυμώνα ποταμό. Σπού-
δασε σχεδιάστρια μόδας και διετέλεσε επί σειρά ετών 
μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων του 12ου Δημοτικού 
Σχολείου. Συμμετείχε σε όλες τις καλλιτεχνικές εκδηλώ-
σεις του Σχολείου. Έχει τρία παιδιά.

ΜΕΖΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γεννήθηκε και κατοικεί στους Αμπελόκηπους από το 1957. 
Εργάστηκε ως δάσκαλος επί 32 χρόνια. Είναι Εντεταλ-
μένος Δημοτικός Σύμβουλος Γραφείου Δημάρχου ενώ 
διετέλεσε Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αμπελοκή-
πων-Μενεμένης, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, 
Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου και της 4ης ΕΣΕ, Δι-
ευθυντής του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Επί 
σειρά ετών υπήρξε Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός 
Γραμματέας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαί-
δευσης «Ο Φίλιππος». Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευ-
τικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας Εκπαίδευσης 
Θεσσαλονίκης καθώς και στο  Κεντρικό και Περιφερειακό 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουρ-
γείου Παιδείας. Επί σειρά ετών ποδοσφαιριστής ομάδων 
των Αμπελοκήπων. Μέλος του Συλλόγου Παλαιμάχων 
ποδοσφαιριστών Αμπελοκήπων. Συμμετείχε σε Δ.Σ. πο-
λιτιστικών και αθλητικών συλλόγων. Παντρεμένος με την 
Παναγιώτα Γαρούφα κι έχει δύο παιδιά.

ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γεννήθηκε το 1955. Είναι συνταξιούχος Αστυνόμος 
Α’. Διετέλεσε Πρόεδρος της «Ελπίδας Αμπελοκήπων», 
Αντιπρόεδρος του Ηρακλή Αμπελοκήπων, έφορος 
δημοσίων σχέσεων στον Α.Σ. Αμπελόκηποι. Υπήρξε 
ποδοσφαιριστής στον Αστέρα Αμπελοκήπων και 
ΒΟΡΡΑ Αμπελοκήπων. Πρόεδρος και Γενικός Γραμ-
ματέας του Β’ ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων, επί σειρά ετών 
Αντιδήμαρχος καθαριότητας στο Δήμο Αμπελοκή-
πων, καθαριότητας και πρασίνου στον ενιαίο Δήμο 
Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Μέλος της Δημαρχιακής 
Επιτροπής και Πρόεδρος στην Σχολική Επιτροπή 
του 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων, του 3ου Λυκείου 
Αμπελοκήπων και στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με 
Λυκειακές Τάξεις. Παντρεμένος με την Αφροδίτη 
Φεσατίδου και έχει δύο κόρες.  

ΚΥΡΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Γεννήθηκε στην Κερκίνη Σερρών το 1964 και διαμένει 
στους Αμπελόκηπους από το 1982. Είναι συνταξιούχος κη-
πουρός και εν ενεργεία διαιτητής ποδοσφαίρου και μέλος 
του Συνδέσμου Διαιτητών Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του 
Συλλόγου «Τα Μερκούρεια» Αμπελοκήπων, προσφέρει 
εθελοντικό έργο στην ομάδα εθελοντών καθώς και στην 
τράπεζα ρούχων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 
Διετέλεσε ταμίας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
του 2ου Λυκείου Καλαμαριάς, Πρόεδρος του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δ.Σ. Αμπελοκήπων και την 
τελευταία πενταετία είναι τακτικό μέλος της Δευτεροβάθ-
μιας Σχολικής Επιτροπής, αναπληρωματικό μέλος στην 
Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή και τακτικό μέλος της 
Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου. Είναι παντρεμένη με 
τον Μιχάλη Τσαντικίδη κι έχουν δύο κόρες. 
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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. Γραμματέας της 
Ομοσπονδίας Παλλινοστούντων Ποντίων από την 
πρώην Σοβιετική Ένωση. 

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γεννήθηκε το 1948 στους Αμπελόκηπους, όπου και 
διαμένει μέχρι σήμερα. Είναι συνταξιούχος μαιευτή-
ρας χειρούργος γυναικολόγος, διδάκτωρ της Ιατρι-
κής Σχολής του Α.Π.Θ., με μεγάλο επιστημονικό έργο 
στο χώρο της ιατρικής, προσφέροντας τις υπηρεσίες 
του αφειδώς επi 30 χρόνια στο Α.Ν. Θεσ/νίκης «Θεα-
γένειο», με πιο πρόσφατη θέση αυτή του Διευθυντή 
της Γυναικολογικής Κλινικής του. Εκλεγμένος Δημο-
τικός Σύμβουλος Αμπελοκήπων από το 1999 έως το 
2014, υπηρέτησε ως αιρετός στο Δήμο σε διάφορες 
θέσεις με πιο πρόσφατη αυτή του Αντιπροέδρου 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμπελοκή-
πων-Μενεμένης. Διετέλεσε επίσης  Αντιδήμαρχος 
Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόεδρος της Δημοτικής 
Επιχείρησης του Δήμου Αμπελοκήπων. Είναι παντρε-
μένος και πατέρας δύο παιδιών. 

ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στους 
Αμπελόκηπους. Είναι απόφοιτη του ΕΠΑΛ Σταυρού-
πολης, με ειδικότητα στον Κλάδο Οικονομίας και 
Διοίκησης. Εργάζεται στην ΟΠΑΠ Α.Ε. Είναι εκλεγ-
μένη στον συνδικαλιστικό φορέα του Σωματείου 
Εργαζομένων στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για το Εργατικό Κέ-
ντρο Αθηνών και στην ελεγκτική επιτροπή. Κόρη της 
Βούλας Μπουντούρη, πρώην Δημοτικής Συμβούλου 
και Αντιδημάρχου του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενε-
μένης. Είναι μητέρα τριών παιδιών. 

ΠΑΥΛΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεννήθηκε το 1984 στους Αμπελόκηπους, όπου και 
κατοικεί. Γιος του Χρήστου Παυλακούδη και της Έλλης 
Ράπτου, καθηγητών  Μέσης Εκπαίδευσης στο 1ο Λύκειο 
Αμπελοκήπων. Αποφοίτησε από το 2ο Ενιαίο Λύκειο  
Αμπελοκήπων το 2002, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στο 
Ευρωκοινοβούλιο των Εφήβων. Σπούδασε Νεοελληνική 
Φιλολογία στο ΑΠΘ και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού 
τίτλου Μεσαιωνικής και Βυζαντινής φιλολογίας. Από το 
2011 είναι εισηγητής διαλέξεων στο Λαϊκό Πανεπιστή-
μιο, ενώ συνετέλεσε στην ίδρυση του Λαϊκού Πανεπιστη-
μίου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Είναι μέλος του Συλλό-
γου Επιστημόνων Κεντρ. Μακεδονίας «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 
και της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών. Διετέλεσε 
Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Φανού Κιλκίς, 
του οποίου σήμερα είναι Αντιπρόεδρος. Από το 2016 
είναι ιδιοκτήτης του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης 
«ΠΑΥΛΑΚΟΥΔΗΣ».

ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Γεννήθηκε στο Παρόχθιο Κιλκίς. Επάγγελμα Βιοτέ-
χνης (μαρμαράς). Ιδρυτής και Πρόεδρος  της ομάδας 
«Ηρακλής Αμπελοκήπων» επί 25 χρόνια. Πρόεδρος 
στην Α.Ε. Αμπελοκήπων επί 9 χρόνια. Είναι παρου-
σιαστής της εκπομπής «Αλησμόνητες Πατρίδες»στο 
κανάλι Europe 1 και ραδιοφωνικός παραγωγός στο 
Ράδιο «Πόντος Λελέβωσε». Διοργανωτής οδοιπορι-
κών στις Αλησμόνητες Πατρίδες, σε μοναστήρια και 
σε πόλεις της Ελλάδος. Εκλέχτηκε το 2010 Δημοτικός 
Σύμβουλος στον ενιαίο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενε-
μένης και επανεξελέγει το 2014. Είναι Αντιδήμαρχος 
Αστικοδημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου και 
στο παρελθόν διετέλεσε Αντιδήμαρχος Αθλητισμού.

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟY ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΚΑΡΙΚΑ)
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1984 όπου και 
διαμένει.  Είναι στέλεχος επώνυμης εμπορικής επι-
χείρησης. Στο παρελθόν διετέλεσε υπεύθυνη κατα-
στήματός ταχυδρομικής εταιρείας, επαγγελματίας 
οπλίτης και ελεύθερη επαγγελματίας.  Εργάστηκε 
επίσης στην εκπόνηση του project «paideia volley» 
ενός καινοτόμου προγράμματος απόκτησης αθλητι-
κών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής και σχολικής 
ηλικίας, ενώ η ίδια υπήρξε αθλήτρια Tae kwon do και 
στέλεχος ομάδων ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ.
Είναι κάτοχος διπλώματος πληροφορικής και κάτο-
χος πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π στην ενότητα 
«Διοίκηση Επιχειρήσεων». Δραστηριοποιείται από 
διάφορες θέσεις που αφορούν τον πολιτισμό, τον 
αθλητισμό, τη νεολαία και την αγορά εργασίας των 
νέων.  Είναι μόνιμος κάτοικος Αμπελοκήπων. 

ΝΑΖΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΝΑΝΑ)
Πτυχιούχος ΤΕΙ τμήματος Ηλεκτρολογίας, πτυχιού-
χος ΣΕΛΕΤΕ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη 
Δημόσια Διοίκηση. Διετέλεσε Διευθύντρια σε ΕΠΑΛ 
και είναι καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Συμμετέχει σε συγκρότημα παραδοσιακών-ποντια-
κών χορών και είναι αθλήτρια τένις. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (ΒΙΛΗΣ)
Γεννήθηκε το 1963 στους Αμπελόκηπους όπου και 
κατοικεί. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Οικονομικών και 
Κοινωνικής πολιτικής, Πρόεδρος της Οικονομικής 
επιτροπής του Δήμου και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. (Δη-
μοτικοί Παιδικοί Σταθμοί–ΚΑΠΗ του Δήμου Αμπελο-
κήπων–Μενεμένης). Είναι ελεύθερος επαγγελματίας. 
Παντρεμένος με τη Γκόρη Ανδρομάχη και πατέρας 
δύο παιδιών. 
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ΣΟΥΣΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στους Αμπελόκηπους. Από-
φοιτος της Κρατικής Λογιστικής Σχολής εργάστηκε ως 
υπάλληλος και προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών 
του πρώην Δήμου Αμπελοκήπων ενώ αρθρογράφησε 
επί σειρά ετών στις εφημερίδες «Μακεδονικά Σπορ» και 
«Θεσσαλονίκη». Ως πρόσκοπος καριέρας συμμετείχε στην 
ίδρυση των 1ου, 2ου, 4ου Συστήματος Αεροπροσκόπων, 
στη δημιουργία της Φιλαρμονικής και ίδρυση του 6ου Συ-
στήματος Αεροπροσκόπων. Είναι Πρόεδρος της Ένωσης 
Παλαιών Προσκόπων και μέλος πολλών πολιτιστικών, κοι-
νωνικών και αθλητικών συλλόγων του Δήμου. Εκλέγεται 
Δημοτικός Σύμβουλος επί 13 συναπτά έτη και διετέλεσε 
Πρόεδρος του Β’ ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων, Αντιδήμαρχος και 
Εντεταλμένος Σύμβουλος Οικονομικών, Αντιδήμαρχος Δι-
οίκησης και Προσωπικού και Πρόεδρος Δημαρχιακής Επι-
τροπής. Σήμερα είναι Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος 
Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών. Είναι νυμφευμένος με 
την Γεωργία Παυλάκου και πατέρας τριών παιδιών. 

ΤΣΙΟΤΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Γεννήθηκε το 1997 στους Αμπελόκηπους. Είναι τε-
λειόφοιτη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με πλούσια δράση 
στον εθελοντισμό τόσο εντός όσο και εκτός του χώ-
ρου του Πανεπιστημίου. 

ΤΖΕΛΕΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)
Γεννήθηκε και κατοικεί στους Αμπελόκηπους από το 
1989. Είναι πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης κάτοχος πτυχίων στη Γεωλο-
γία και την Βιολογία και εργάζεται στο οικογενειακό 
μικροβιολογικό εργαστήριο που διατηρεί η μητέρα 
της, Σεραφείνα Συμεωνίδου, στους Αμπελόκηπους. 
Είναι κάτοχος βεβαίωσης σπουδών στη νοηματική 
γλώσσα και έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών με την 
πολεμική τέχνη Wu Shu Kwan στην οποία κατέχει και 
μεταπτυχιακό dan. 

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γεννήθηκε το 1960 στους Αμπελόκηπους. Απόφοι-
τος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εργάσθηκε επί 
σειρά ετών στον ιδιωτικό τομέα πριν προσληφθεί 
στο Δήμο Αμπελοκήπων στον οποίο εργάστηκε στο 
Τμήμα Πρασίνου ως Δενδροανθοκηπουρός, οδηγός 
και χειριστής καλαθοφόρου οχήματος για 35 έτη απ’ 
όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Διετέλεσε Πρόεδρος 
Πρωτοβάθμιων Σωματείων επί 30 συναπτά έτη 
καθώς και εκλεγμένος αντιπρόσωπος των εργαζομέ-
νων στην ΠΟΕ-ΟΤΑ. Δραστήριος με σημαντική κοι-
νωνική και εθελοντική δράση και συμμετοχή σε όλες 
τις κινητοποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας. 

ΓΚΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΜΠΟΕΜΗ)
Γεννήθηκε το 1986 στη Μενεμένη, όπου μεγάλωσε 
και κατοικεί μέχρι και σήμερα. Αποφοίτησε από το 1ο 
Ενιαίο Λύκειο Μενεμένης. Σπούδασε στο τμήμα Φι-
λολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει εξειδίκευση 
στη διδασκαλία ατόμων με ειδικές ανάγκες και ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες από το Πανεπιστήμιο Μακε-
δονίας. Διατηρεί Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης 
στη Μενεμένη από το 2010 και στον Εύοσμο από το 
2017. Συμμετέχει επίσης ενεργά σε οτιδήποτε αφορά 
την παιδεία, τις γυναίκες και τον πολιτισμό. Είναι πα-
ντρεμένη με τον Σαράντη Θεοδοσιάδη, τοπογράφο 
μηχανικό κι έχει ένα γιο 18 μηνών.

ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Γεννήθηκε το 1963 στη Μενεμένη όπου και κατοικεί 
μέχρι σήμερα. Απόφοιτος του Λυκείου Δενδροποτά-
μου, εργάστηκε αρχικά ως ελεύθερη επαγγελματίας 
διατηρώντας κατάστημα οικοδομικών υλικών, ενώ 
τώρα εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα σαν σύμβουλος 
μηχανικός σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Θ.). 
Είναι παντρεμένη με τον Αχιλλέα Περπερά και έχουν 
μία κόρη. 

ΑΡΠΑΤΖΑΝΗ-ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Γεννήθηκε στην Κορνοφωλιά Σουφλίου Ν. Έβρου. 
Διαμένει στη Μενεμένη εδώ και 40 χρόνια. Είναι 
υπάλληλος φαρμακείου. Διετέλεσε επί σειρά ετών 
γραμματέας του Συλλόγου Γονέων στο 4ο Δημοτικό 
Σχολείο Μενεμένης. Ενεργό μέλος των χορωδιακών 
και χορευτικών τμημάτων Μενεμένης. Από το 2006 
εκλέγεται δημοτική σύμβουλος. Διετέλεσε πρόεδρος 
του Πνευματικού Κέντρου του πρώην Δήμου Μενε-
μένης (2006-2010). Είναι Εντεταλμένη Σύμβουλος 
Πολιτισμού και Εθελοντισμού, ενώ στο παρελθόν 
έχει διατελέσει Αντιδήμαρχος Αστικοδημοτικής Κα-
τάστασης και Ιθαγένειας. Είναι παντρεμένη με τον 
Σταμάτη Τσομπάνογλου κι έχει δύο παιδιά. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γεννήθηκε το 1969. Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. Λογιστικής Θεσ-
σαλονίκης. Διατηρεί λογιστικό γραφείο στους Αμπε-
λόκηπους. Δημοτικός Σύμβουλος από το 2006 μέχρι 
σήμερα. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Οικονομικών. Είναι 
Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκπρόσω-
πος  του Δήμου στη γενική συνέλευση της ΠΕΔΚΜ.  
Διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης. Πρόε-
δρος της Ένωσης Ποντίων Μενεμένης «Ο Εύξεινος 
Πόντος».  Αντιπρόεδρος  του Περιφερειακού Συμβου-
λίου Θεσσαλονίκης της Πανποντιακής Ομοσπονδίας 
Ελλάδος. Πρόεδρος Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών 
Μενεμένης. Διετέλεσε μέλος Δ.Σ. του Α.Σ. Μενεμένης. 
Μιλά δύο ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά). Eίναι 
παντρεμένος με την Ευγενία-Αγγέλα Κεφαλίδου και 
έχουν δύο παιδιά.
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ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Επαγγελματίας οδηγός βυτιοφόρου σε εταιρεία με-
ταφοράς καυσίμων, με μακρά συνδικαλιστική δράση 
στον κλάδο του, καθώς έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος 
για δύο θητείες στο πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό 
όργανο, στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΒΟ-
ΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ».

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μενεμένη. Σπούδασε Λογι-
στικά-Μάρκετινγκ-Διοίκηση Επιχειρήσεων. Προπονητής 
ποδοσφαίρου Γ’ Κατηγορίας UEFA, Γεν. Γραμματεία του 
Συνδέσμου προπονητών Β. Ελλάδος και παρατηρητής 
αγώνων ποδοσφαίρου Α’ Εθνικής. Διετέλεσε Πρόεδρος του 
Α.Σ. Μενεμένης και ιδρυτικό μέλος του Εκπολιτιστικού Συλ. 
Μενεμένης και του Μικρασιατικού Συλ. «Αγία Παρασκευή». 
Διετέλεσε Πρόεδρος της Δημ. Επιχείρησης, Γραμματέας του 
Δ. Σ., Αντιδήμαρχος Οικονομικών–Διοίκησης και μέλος Δη-
μαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Μενεμένης. Μέλος 
Δ.Σ. ΕΥΑΘ παγίων και ΚΑΘ Α.Ε., μέλος Επιτροπών Διαβού-
λευσης, Σχεδίου Πόλης, Συμβουλίου ΡΟΜ και Συμβουλίου 
πρόληψης παραβατικότητας στον ενιαίο Δ. Αμπελοκήπων–
Μενεμένης, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμέ-
νης (2011-2014), Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πρόεδρος επιτροπής ποιότητας ζωής από το 2014 έως σή-
μερα. Παντρεμένος με τη Βασιλική Τουντούρη και πατέρας 
δύο παιδιών, του Διονύση και της Χριστίνας-Ολυμπίας.

ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γεννήθηκε το 1994 και είναι απόφοιτος Ι.Ε.Κ. με ειδι-
κότητα βοηθός φυσικοθεραπείας, με υποτροφία του 
«Φάρος του Κόσμου» στα προγράμματα του οποίου 
προσφέρει και εθελοντική βοήθεια. Συμμετείχε σε 
χορευτικά τμήματα παραδοσιακών χορών κι έχει 
ασχοληθεί επί σειρά ετών με το Tae kwon do. Είναι 
φιλόζωη κι έχει στα ενδιαφέροντά της τη μαγειρική 
και τη ζαχαροπλαστική. 

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-Θρά-
κης-Θεσσαλίας-Ηπείρου. Είναι μέλος της Παγκόσμι-
ας Ένωσης ΡΟΜ. Από το 2018 Πρόεδρος στον Α.Σ. 
«Αστραπή Δενδροποτάμου». ΤΟ 2014 Γενικός Αρχηγός 
στην Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά 
«ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ». Ασχολείται με τον τομέα των εισα-
γωγών-εξαγωγών ειδών ένδυσης. 

ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΛΥΝΤΙΑ (ΛΥΔΙΑ)
Γεννήθηκε στο Σοχούμι Αμπχαζίας στη Ρωσία από Έλ-
ληνες γονείς το 1982. Είναι παιδαγωγός–βρεφονηπιο-
κόμος κι έχει ειδικότητα στην ειδική αγωγή. Εργάζεται 
σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό τα τελευταία δεκαπέντε 
χρόνια μέχρι και σήμερα. Σαν ενεργό μέλος της το-
πικής κοινωνίας του Δήμου Μενεμένης, ασχολήθηκε 
ενεργά με τα πολιτιστικά και πολιτικά δρώμενα της 
περιοχής. Ενεργό μέλος σε πολιτιστικούς συλλόγους 
της περιοχής, όπου συμμετέχει και σε εθελοντικές 
δράσεις. Το  2014 ήταν υποψήφια Δημοτική Σύμβου-
λος στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης και το  2015 
ήταν υποψήφια στις Βουλευτικές εκλογές στο Νομό 
Κιλκίς. Είναι παντρεμένη με τον Λάζαρο Χαλκίδη και 
είναι μητέρα δύο παιδιών.

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 πρόεδρος 
του Αθλητικού Συλλόγου «Δόξα Χέρσου» και αντι-
πρόεδρος του Συλλόγου «Φάρος Ποντίων Θεσσα-
λονίκης». Αντιπρόεδρος του συλλόγου Ποντίων 
δικηγόρων Θεσσαλονίκης «Ο Στράβων». Εξελέγει 
Δημοτικός Σύμβουλος στον πρώην Δήμο Μενεμέ-
νης, όπου και διετέλεσε Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μενεμένης. Εκλεγμένος Δημ. Σύμβου-
λος Αμπελοκήπων - Μενεμένης (2014-2019).  Είναι 
νυμφευμένος με τη Δέσποινα Γιουβανάκη με την 
οποία απέκτησαν τρία παιδιά. 

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 καθαριότητας. Από το 2010 εκλέγεται 
Δημοτικός Σύμβουλος στον ενιαίοΔήμο Αμπελοκή-
πων-Μενεμένης. Σήμερα είναι Εντεταλμένος Δημοτι-
κός Σύμβουλος Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρωπί-
νου Δυναμικού. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΚΟΥΛΗΣ)
Γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους το 1954. Αντιδήμαρ-
χος Πρασίνου και περιβάλλοντος, ενώ στο παρελθόν 
διετέλεσε Αντιδήμαρχος Αστικοδημοτικής Κατάστα-
σης και Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Αμπε-
λοκήπων. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Διετέλεσε 
Πρόεδρος του μεγαλύτερου συνδέσμου με 2.500 μέλη 
και Γενικός Αρχηγός του ΠΑΟΚ.
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ΦΟΥΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γεννήθηκε στη Μενεμένη όπου διαμένει μέχρι και σή-
μερα. Απόφοιτος του 2ου ΤΕΛ Ευόσμου με ειδικότητα 
πληροφορικής, μετέπειτα σχολή διοίκησης επιχειρή-
σεων και μάρκετινγκ. Υπήρξε αθλητής του Α. Σ. Μενε-
μένης καθώς και αντιπρόεδρός του και είναι μέλος έως 
και σήμερα. Διατηρεί εισαγωγική εταιρεία ειδών οικι-
ακής χρήσεως. Μέλος του Ελληνοϊταλικού Συνδέσμου 
Εμπόρων Εισαγωγέων. Είναι παντρεμένος με τη Σόφη 
Ωρολογιάδου και έχει 3 γιούς. Τον Δημήτρη, τον Ηλία 
και τον Γιώργο.

ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στους Αμπελόκηπους το 
1989. Απόφοιτος τεχνικός αερίων καυσίμων. Εργά-
στηκε επί σειρά ετών σε διάφορα πόστα στο χώρο 
της εστίασης  και από το 2014 μέχρι και σήμερα είναι 
ιδιοκτήτης ενός καφέ-σνακ-μπαρ στους Αμπελόκη-
πους. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
Γεννήθηκε στην Κρύα Βρύση Γιαννιτσών. Είναι κά-
τοικος Αμπελοκήπων. Ασχολείται με τα κοινά εδώ 
και πολλά χρόνια. Τρεις φορές υποψήφια Κοινοτική 
Σύμβουλος Αμπελοκήπων, ενώ το 2010 εκλέχθηκε 
Σύμβουλος στην Κοινότητα Αμπελοκήπων.  Είναι 
μέλος της Επιτροπής Θεμάτων Πρόνοιας και Κοινω-
νικής Συμπαράστασης. 

ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεννήθηκε στην Τριανταφυλλιά Σερρών. Κάτοικος Αμπε-
λοκήπων από το 1969. Σπούδασε οικονομολόγος στο 
Πανεπιστήμιο της Upsala και διετέλεσε πρόεδρος της 
Ελληνικής Κοινότητας της Στοκχόλμης. Ιδρυτής επτά πο-
λιτιστικών συλλόγων ένας εκ των οποίων ο πολιτιστικός–
αθλητικός σύλλογος «Olof Palme» στους Αμπελόκηπους. 
Παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών με αθλητικό και 
πολιτιστικό περιεχόμενο για μικρά παιδιά. Ίδρυσε στο Ν. 
Σερρών τις Εκδηλώσεις Ακαδημιών Ποδοσφαίρου (ΠΕΑΠ). 
Διετέλεσε Πρόεδρος συλλόγου γονέων Γυμνασίου, υπεύ-
θυνος τύπου στην Αντιπεριφέρεια Σερρών και παράλληλα 
υπεύθυνος αθλητισμού του Νομού όπως επίσης και πρό-
εδρος της επιτροπής αθλητισμού του Δ. Αμπ/πων όπου 
εξελέγει Σύμβουλος Δ. Κοινότητας Αμπελοκήπων το 2014. 
Διατηρεί πλυντήριο χαλιών, είναι παντρεμένος με την Βαρ-
βάρα Τσαπακίδου και πατέρας τριών παιδιών. 

ΓΚΕΝΤΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στους Αμπελόκηπους το 
1990. Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης και ιδιοκτήτης 
καταστήματος εστίασης στους Αμπελόκηπους από το 
2012. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΧΑΤΖΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)
Γεννήθηκε το 1964 και είναι κάτοικος Αγίου Νεκταρίου 
(Δενδροπόταμος) Μενεμένης. Είναι ελεύθερη επαγγελ-
ματίας, Πρόεδρος του ποντιακού – πολιτιστικού συλ-
λόγου «Αναγέννηση – Αγίου Νεκταρίου», χορευτικών 
συγκροτημάτων παραδοσιακών χορών και του Δ.Σ. του 
Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί - ΚΑΠΗ του Δήμου μας. Μη-
τέρα δύο αγοριών.

ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους, όπου μεγάλωσε, δια-
μένει και δραστηροποιείται επαγγελματικά. Φοίτησε στο 
4ο Δημοτικό σχολείο & στο 4ο Γυμν. Αμπελοκήπων και 
αποφοίτησε αριστούχος από το 3ο Γεν. Λύκειο Αμπελοκή-
πων. Είναι Διπλ/χος Ηλεκτρ. Μηχανικός της Πολυτεχνικής 
Σχολής Ξάνθης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
& μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Διατηρεί 
Τεχνικό Γραφείο στην πλατεία Επταλόφου, με αντικείμενο 
την εκπόνηση μελετών - επιβλέψεων οικοδομικών έργων 
και αδειοδοτήσεων επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και του 
ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Είναι Ενεργειακός Επιθεω-
ρητής & Τεχνικός Ασφαλείας. Συμμετείχε για πρώτη φορά 
στις Δ. Εκλογές του 2014 ως υποφήφιος Δ. Σύμβουλος 
με τη Δημοτική Συνεργασία. Διετέλεσε από το 2014 έως 
το 2016, τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημο-
τικής Επιχείρησης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 
(Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.). Είναι μέλος από το 2014 έως σήμερα, της 
Επιτροπής Σχεδίου Πόλεως, του Συμβ. Πολιτών για το Περ/
λον & της Δημ. Επιτροπής Διαβούλευσης.

ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους το 1976. Εργάζεται 
στον ιδιωτικό τομέα από μικρή ηλικία ως υπάλληλος 
εξυπηρέτησης πελατών σε διάφορες επιχειρήσεις, 
ενώ τα τελευταία χρόνια απασχολήθηκε στον τομέα 
της φύλαξης παιδιών και ηλικιωμένων.  
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ΠΛΟΥΜΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ (ΜΟΡΦΩ)
Γεννήθηκε το 1977 στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλωσε στο 
Γεροπλάτανο Χαλκιδικής και σπούδασε Οικονομι-
κό-Διοικητικό Στέλεχος Επιχειρήσεων αλλά και Ειδικός 
Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας στο ΙΕΚ 
Πολυγύρου. Εργάστηκε επί σειρά ετών στην εξυπη-
ρέτηση πελατών εταιρίας ταχυμεταφορών. Κάτοικος 
Αμπελοκήπων από το 2007, Πρόεδρος στο Σύλλογο 
Γονέων και Κηδεμόνων του 13ου Δημοτικού Σχολείου 
Αμπελοκήπων. Είναι παντρεμένη με τον Αστέριο Αγγε-
λή και μητέρα δύο παιδιών. 

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Γεννήθηκε το 1962. Απόφοιτος DIDACTA με ειδικότη-
τα στη σχολή Γραμματέων. Κάτοικος Αμπελοκήπων 
από το 2009. Μέλος Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου 
«Κωνσταντίνος Παλαιολόγος» από το 2015 μέχρι και 
σήμερα, όπου και εκτελεί χρέη ταμία τα τελευταία 
δύο χρόνια (2018-2019). Παντρεμένη με τον Κίμο-
γλου Δημήτριο και μητέρα δύο παιδιών.

ΣΑΧΠΑΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ
Γεννήθηκε στη Ρωσία το 1971. Είναι πτυχιούχος δα-
σκάλα Σχεδίου και Ζωγραφικής. Είναι ζωγράφος και 
ασχολείται με προσωπογραφίες, τοπία, αγιογραφίες. 
Έχει πραγματοποιήσει εκθέσεις έργων της στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι παντρεμένη με τον 
Αλέξανδρο Σαχπαζίδη και είναι μητέρα τεσσάρων 
παιδιών.

ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Κατάγεται από τα Σέρβια Κοζάνης. Γεννήθηκε στο Ρο-
ντάλμπεν της Γερμανίας το 1968. Δημότης του Δήμου 
Αμπελοκήπων από το 1996. Καθηγητής Φυσικής Αγω-
γής στα 5ο και 3ο Διαπολιτιστικά σχολεία Μενεμένης. 
Πρωταθλητής Ελλάδος στην Πυγμαχία. Προπονητής 
του συλλόγου  Πυγμαχικής Λέσχης Μακεδονίας ο  
«Μέγας Αλέξανδρος» από το  2003 ως και σήμερα. Μέ-
λος του τοπικού συμβουλίου της κοινότητας Αμπελο-
κήπων από το 2016. Είναι παντρεμένος με την Άρτεμις 
Τσολακίδου και έχει 3 παιδιά.

ΝΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γεννήθηκε το 1979 στους Αμπελόκηπους όπου και 
μεγάλωσε. Τελειόφοιτος του Νυχτερινού Γενικού Λυ-
κείου Αμπελοκήπων. Απόφοιτος ηλεκτρολόγος εγκα-
ταστάσεων Τεχνικής Σχολής. Εργάστηκε στο Δήμο 
Αμπελοκήπων ως οικοδόμος και ελαιοχρωματιστής. 
Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως ιδιωτικό προσωπι-
κό ασφαλείας.

ΠΑΝΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στους Αμπελόκηπους. Τε-
λείωσε το 1ο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο, 
τομέα Πληροφορικής. Σπούδασε Λογιστική. Υπήρξε 
για πολλά έτη αθλητής και μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Αθλητικού Συλλόγου Ελπίς Αμπελο-
κήπων. Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κη-
δεμόνων του 13ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκή-
πων. Εκλεγμένος σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας 
Αμπελοκήπων το 2010. Εκλεγμένο μέλος της ΝΟΔΕ 
Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης. Είναι παντρεμένος 
με την καθηγήτρια Λέντζα Παναγιώτα και πατέρας 2 
παιδιών.

ΚΟΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Γεννήθηκε στoυς Αμπελόκηπους το 1979.  Τελειό-
φοιτη του 3ου Ενιαίου Λυκείου Αμπελοκήπων. Σπού-
δασε στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυ-
μα Θεσσαλονίκης «Τεχνολόγος Καινοτομικών Εφαρ-
μογών στην Αγροτική Οικονομία και Βιομηχανία», με 
κατεύθυνση δευτερογενούς τομέα. Πρόεδρος της 
Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων στην τρέχου-
σα δημοτική περίοδο (2014-2019). Τα τελευταία 12 
χρόνια ασχολείται με τη διοίκηση και λειτουργία παι-
δότοπου, που εδρεύει στο Δήμο Αμπελοκήπων-Με-
νεμένης. Μητέρα δύο παιδιών. 

ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΕΛΓΚΟΥΤΖΑ 
Γεννήθηκε το 1969 στη Γεωργία. Είναι μόνιμος κάτοι-
κος Ελλάδας από το 1992. Απόφοιτος οικονομολόγος 
του Πανεπιστημίου της Τιφλίδας. Ασχολήθηκε, με τον 
αθλητισμό. Διέπρεψε ως μέλος της Εθνικής Ομάδας 
Άρσης Βαρών Γεωργίας και αργότερα ως μέλος της 
Εθνικής Ομάδας νέων της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ 
από το 1992 και μετά ήταν μέλος της Εθνικής Ομάδας 
Άρσης Βαρών της Ελλάδας, με συμμετοχή στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996. Είναι μέλος 
του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάντμιντον. 
Υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές του 2006 και του 
2010. 



21

ΤΣΑΡΤΣΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
Γεννήθηκε το 1975 στους Αμπελόκηπους όπου και κα-
τοικεί. Τελειόφοιτη από το 3ο Λύκειο Αμπελοκήπων. 
Σπούδασε Γραφιστική, εργάστηκε σε διαφημιστικές 
εταιρείες και ως διοικητικός υπάλληλος στα κοινωφε-
λή προγράμματα του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμέ-
νης. Διετέλεσε  Πρόεδρος (2014-2016) του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου 
Αμπελοκήπων. Σήμερα εργάζεται ως εξωτερικός 
συνεργάτης  εταιρειών. Είναι παντρεμένη και μητέρα 
δύο παιδιών.

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους το 1979. Είναι υπάλ-
ληλος στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ. Μέλος του 
συλλόγου τζούντο «Πόντος» και της «Ένωσης Ποντίων 
Αμπελοκήπων». Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών 
παιδιών. 

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεννήθηκε το 1961. Μόνιμος κάτοικος Μενεμένης. 
Απόφοιτος Λυκείου και Τεχνικής Σχολής ΟΑΕΔ με 
ειδικότητα ηλεκτρολόγου. Εργάσθηκε ως υπάλληλος 
του ΟΣΕ και σήμερα εργάζεται στο Υπουργείο Παι-
δείας. Διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος του Δ.Σ. του 
Συνδέσμου Σιδηροδρομικών Βορείου Ελλάδος. Είναι 
παντρεμένος με την Άννα Ασλανίδου και πατέρας 
δύο παιδιών. 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
Γεννήθηκε το 1996.  Aριστούχος του 1ου ΓΕ.Λ. Αμπελο-
κήπων, πέρασε  8ος στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊ-
κών Σπουδών του ΠΑΜΑΚ.   Εργάστηκε ως σύμβουλος 
στρατηγικής στην οικογενειακή επιχείρηση. Με όραμα 
την αναδιαμόρφωση της εκπαίδευσης αναπτύσσει 
δράση στον Εκπαιδευτικό Μη-Κερδοσκοπικό Οργανι-
σμό AFIXIS. Είναι ιδρυτικό μέλος του Ομίλου Χρημα-
τοοικονομικών του ΠΑΜΑΚ. Από μαθητής συμμετέχει 
στη διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε 
σχολικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα δια-
κρίθηκε  σε συνέδρια προσομοίωσης των Ηνωμένων 
Εθνών (M.U.N) και της Βουλής των Ελλήνων. Υπήρξε 
συνιδρυτής ενός δικτύου μαθητών στη Δυτική Θεσ-
σαλονίκη για την καταπολέμηση του ρατσισμού στο 
σχολικό περιβάλλον. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

ΑΝΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γεννήθηκε το 1980 στη Μενεμένη. Τεχνικός Αερίων 
Καυσίμων. Ιδρυτικό μέλος στο στέκι Νεολαίας και επί 
σειρά ετών στη φιλαρμονική του Δήμου. Διετέλεσε 
αθλητής μπάσκετ και βόλεϊ στον Γ.Σ. Μενεμένης.  
Πρόεδρος των Δημοτικών παιδικών σταθμών τα έτη 
2007-8 στον πρώην Δήμο Μενεμένης. Διετέλεσε Εντε-
ταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού την τετραετία 2007-
10 στον πρώην Δήμο Μενεμένης και Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών και Προσωπικού το έτος 2010. Τοπικός 
Σύμβουλος Μενεμένης την τετραετία 2011-14. Εργά-
ζεται ως υπάλληλος των Ελληνικών Πετρελαίων. Πα-
ντρεμένος με την Άννα Κοτζαμάνη.

  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΒΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Συνταξιούχος εκτελωνιστής. Μέλος του συλλόγου 
συνταξιούχων εκτελωνιστών στον οποίο διετέλεσε 
και αντιπρόεδρος. Ασχολήθηκε επί σειρά ετών με τη 
διαιτησία ως διεθνής διαιτητής-επόπτης γραμμών της 
FIFA, ενώ διετέλεσε και μέλος των πειθαρχικών οργά-
νων της διαιτησίας, όπως επίσης στην Ε.Π.Ο. και την 
Ε.Π.Α.Ε. 

ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ (ΧΑΡΑ)
Γεννήθηκε το 1993 και είναι πτυχιούχος φυσιοθε-
ραπεύτρια του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Πτυχιούχος 
ΑΣΠΑΙΤΕ Ρεθύμνου στην Εκπαιδευτική Επάρκεια. 
Εργάζεται ως ιατρική επισκέπτης στον ιδιωτικό το-
μέα έχει επιστημονικό έργο στην Φυσιοθεραπεία και 
έχει συμμετάσχει σε συνέδρια για την ειδικότητά της. 
Είναι εθελόντρια Σαμαρείτης του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού. 

Μιλάμε 
με το έργο μας!

Μαζί 
συνεχίζουμε!
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ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μενεμένη. Εργάσθηκε 
από μικρή ηλικία στον τομέα της ένδυσης και μετα-
πήδησε στον τομέα της εστίασης, εργαζόμενη σε 
εστιατόρια εντός και εκτός Ελλάδος και εν συνεχεία 
στον ξενοδοχειακό τομέα. Είναι μητέρα δύο παιδιών.  

ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Γεννήθηκε και κατοικεί στη Μενεμένη. Απόφοιτη Τ.Ε.Ι. 
Σχολής Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου. 
Υπήρξε αθλήτρια του Αθλητικού Συλλόγου Handball 
«Νέμεσις Μενεμένης». Είναι προπονήτρια handball στις 
ακαδημίες του Συλλόγου «Μακεδών Αμπελοκήπων» 
και παρακολουθεί τη Σχολή Προπονητών Γ’ κατηγορίας 
handball της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 

ΠΑΛΗΚΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μενεμένη. Αποφοίτη-
σε από το Λύκειο Δενδροποτάμου. Έχει πτυχίο λογι-
στικής. Μιλάει Αγγλικά και λίγα Γαλλικά.  Επί 20 έτη 
ασχολήθηκε με τις πωλήσεις και εξακολουθεί να ερ-
γάζεται μέχρι σήμερα σε φαρμακείο. Είναι Πρόεδρος 
της Δημοτικής Κοινότητα Μενεμένης και Πρόεδρος 
του Μικρασιατικού Συλλόγου Μενεμένης-Αμπελοκή-
πων «Αγία Παρασκευή». Είναι μητέρα ενός παιδιού. 

ΜΥΘΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γεννήθηκε το 1957 στη Μενεμένη όπου και μεγάλωσε. 
Είναι απόφοιτος Εργοδηγών και Μηχανολόγων. Ερ-
γάστηκε ως μηχανοδηγός στον Ο.Σ.Ε. για 36 χρόνια. 
Διετέλεσε Πρόεδρος Νομικής Προστασίας ΟΣΕ, του 
Α.Σ. Μενεμένης και των βετεράνων ποδοσφαιριστών 
Μενεμένης. Προπονητής και Διαιτητής ποδοσφαίρου 
στις κατηγορίες Β’ και Γ’ εθνικής. Είναι παντρεμένος με 
την Ελένη Τζιώτζιου και πατέρας δύο παιδιών.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στο Δεν-
δροπόταμο. Εργάζεται ως νοσηλεύτρια στον ιδιωτικό 
τομέα και εργάζεται εθελοντικά στη Μ.Κ.Ο «Φάρος 
του Κόσμου». Παράλληλα παρακολουθεί μαθήματα 
ψυχικής υγείας σε ανοικτό σχολείο. Είναι μητέρα τρι-
ών παιδιών. 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεννήθηκε το 1983 στον Δενδροπόταμο και τελείω-
σε όλες τις βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης (3ο Δημοτικό Σχολείο, 3ο 
Γυμνάσιο Μενεμένης και το Επαγγελματικό Λύκειο 
Ευόσμου). Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως οδηγός 
και ξενοδοχειακός υπάλληλος ενώ στο παρελθόν 
έχει εργαστεί στο τμήμα πρασίνου του Δήμου Αμπε-
λοκήπων-Μενεμένης μέσω του προγράμματος Κοι-
νωφελούς Εργασίας (2017). Έχει παίξει ερασιτεχνικό 
ποδόσφαιρο αγωνιζόμενος στην «Αστραπή Δενδρο-
ποτάμου» (ΕΠΣΜ) και στην Ακαδημία του Γιώργου 
Κούδα ενώ είναι και μέλος της ομάδας μπάσκετ 
Gipsy Kings της οποίας είναι και ιδρυτής. Ασχολείται 
με τη μουσική και συμμετέχει σε δράσεις για το περι-
βάλλον και τη φύση. Είναι παντρεμένος και πατέρας 
δύο παιδιών. 

ΚΑΛΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γεννήθηκε το 1964. Ζει στην Μενεμένη. Αποφοίτησε 
από το Γενικό Λύκειο Αργυρόκαστρου. Από το 2008-
2016 διετέλεσε αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βορειο-
ηπειρωτών Αργυρόκαστρου/Δελβίνου/Αγ. Σαράντα, 
ενώ από το 2016 μέχρι και σήμερα είναι ο πρόεδρος 
του Συλλόγου. Εργάζεται ως υπάλληλος σε πρατήριο 
υγρών καυσίμων. 

ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Γεννήθηκε το 1977. Είναι προπτυχιακός φοιτητής του 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματο-
οικονομικών. Φοιτητής δύο Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων, με γνώσεις Ρομποτικής και ενδιαφέρον 
στην ανάλυση της ζωής ανθρώπων. Είναι προπονη-
τής  και καθηγητής Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στον 
εκπαιδευτικό όμιλο «Συμεωνίδου» και στην Εταιρεία 
Προστασίας Ανηλίκων. Μέλος της Μ.Κ.Ο. «Φάρος του 
Κόσμου».
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ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ
Γεννήθηκε το 1971. Απόφοιτος του 1ου Λυκείου Αμπε-
λοκήπων. Απόφοιτος της σχολής DIDACTA του τμή-
ματος λογιστικής. Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος το 
2010 και το 2014. Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων του 1ου Νηπιαγωγείου Μενεμένης (2011-
2013). Μέλος  (2014-2018) και ταμίας (2016-2018) του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου  Δημοτικού 
Μενεμένης. Παντρεμένη με τον Αστέριο Φάκκα και εί-
ναι μητέρα ενός κοριτσιού.

ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΜΩΫΣΗΣ
Γεννήθηκε στη Γεωργία το 1974 και είναι κάτοικος 
Μενεμένης από το 2006. Εργάζεται σε τμήμα πώ-
λησης νωπών κρεάτων σε μεγάλη αλυσίδα σού-
περ-μάρκετ. Επί σειρά ετών ασχολείται με τα πολιτι-
στικά δρώμενα του Δήμου ως μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ένωσης Ποντίων Μενεμένης, ενώ 
με τα κοινά ασχολήθηκε για πρώτη φορά το 2014 ως 
υποψήφιος στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης. 

ΧΑΛΔΟΥΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Γεννήθηκε το 1983. Αποφοίτησε από το 1ο Ενιαίο 
Λύκειο Μενεμένης. Απόφοιτη της Θεολογικής Σχολής 
του ΑΠΘ. Από το 2016 εργάζεται στον ανθρωπιστικό 
τομέα έχοντας συνεργαστεί με την IRC και την Ύπατη 
αρμοστεία του ΟΗΕ. Το τελευταίο χρόνο εργάζεται 
ως επικεφαλής της ομάδας διαχείρισης πληροφοριών 
στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για τη διεθνή 
συνομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού. Μιλάει αγγλι-
κά , γαλλικά και ολλανδικά.

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΕΡΓΚΕΙ
Γεννήθηκε το 1978 στο Αβανλό της Γεωργίας από 
γονείς ποντιακής καταγωγής και διαμένει στη Δη-
μοτική Κοινότητα Μενεμένης. Απόφοιτος Λυκείου, 
δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών. Είναι 
πρόεδρος του Συλλόγου Ομογενών από την πρώην 
Σοβιετική Ένωση «Η Αυριανή». Είναι νυμφευμένος 
και πατέρας δύο παιδιών. 

ΤΖΙΤΖΙΛΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ)
Γεννήθηκε το 1976 στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε δη-
μοσιογραφία και εξάσκησε το επάγγελμα στον έντυπο 
τύπο και σε ηλεκτρονικά μέσα της πόλης. Στη συνέ-
χεια ανέλαβε την επιχείρηση εμπορίας συσσωρευτών 
παντός τύπου, που ίδρυσε ο πατέρας της το 1965 και 
την εξέλιξε προσφέροντας εμπεριστατωμένες μελέτες 
στον τομέα των φωτοβολταϊκών και άλλων παροχών 
εναλλακτικής ενέργειας. Πατέρας της ήταν ο πρώην 
υποψήφιος δήμαρχος και χρόνια κοινοτικός και δη-
μοτικός σύμβουλος της κοινότητας, Γεώργιος Τζιτζι-
λόγλου. Είναι παντρεμένη με τον Παναγιώτη Πάνο και 
μητέρα ενός κοριτσιού. 
  

Μιλάμε 
με το έργο μας!

Μαζί 
συνεχίζουμε!
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Λάζαρος Κυρίζογλου
Υποψήφιος Δήμαρχος

Δημοτική Συνεργασία Αμπελοκήπων - Μενεμένης 
Εκλογικό κέντρο Αμπελοκήπων: Μεγ. Αλεξάνδρου 3, ΤΚ 56121 | τηλ.: 2310 744088
Εκλογικό κέντρο Μενεμένης: Αγίας Παρασκευής 16, ΤΚ 56122  | τηλ.: 2310 724200

dimotikisinergasia.gr  |  e-mail: info@dimotikisinergasia.gr  |  www.dimotikisinergasia.gr

Μιλάμε με το έργο μας!
Διάλογος-συνεργασία

     ενότητα!

Μαζί συνεχίζουμε!
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ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-05-2019

ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ:
Μέχρι 3 σταυρούς στους υποψηφίους Δημοτικούς Συμβού-
λους των Αμπελοκήπων.
Μέχρι 1 σταυρό στους υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους 
της Μενεμένης.

ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ:
Μέχρι 3 σταυρούς στους υποψηφίους Δημοτικούς Συμβού-
λους της Μενεμένης. 
Μέχρι 1 σταυρό στους υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους 
των Αμπελοκήπων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
ΔΕ ΒΑΖΩ ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΟΝ/ΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

Μέχρι 2 σταυρούς στους υποψηφίους συμβούλους στις Κοινότητες 
Αμπελοκήπων και Μενεμένης. 

ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μέχρι 4 σταυρούς στους υποψηφίους της περιφέρειας

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
ΔΕ ΒΑΖΩ ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΟΝ/ΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 


