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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 
 Αγαπητοί μου Συνδημότισσες – Συνδημότες 
 Η Δημοτική περίοδος 2011-2014 βαδίζει προς το τέλος της. Ήταν μια περίοδος τριών ετών 
μόνον, στην οποία ως δημοτική αρχή προγραμματίσαμε τις δράσεις μας, τολμήσαμε στις επιλογές 
μας, υλοποιήσαμε τις δεσμεύσεις μας. Ασκήσαμε μια αυτοδιοικητική πολιτική με αξιοκρατία, διαφάνεια, 
κοινωνική συμμετοχή, ευαισθησία στην προστασία του περιβάλλοντος και δεν συμβιβαστήκαμε σ’ ένα 
απλό «διαχειριστικό» μοντέλο εξουσίας. Δημιουργήσαμε μια μεγάλη συμμαχία με τους πολίτες, 
εφαρμόσαμε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης της πόλης μας, καταρτίσαμε μια εξαιρετική δημοκρατική 
ομάδα, που αγκαλιάστηκε απ’ όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως ιδεολογίας. 
 Σταθήκαμε απέναντι στη λαίλαπα των δυσμενών για την αυτοδιοίκηση μνημονιακών πολιτικών 
της κεντρικής εξουσίας. Ταχθήκαμε κατά των μνημονίων και κατά των απολύσεων στους δήμους. 
Συνεχίζουμε τους αγώνες μας μαζί με όλους τους δήμους για απόδοση όλων των Στρατοπέδων στην 
τοπική αυτοδιοίκηση μόνον για χρήσεις κοινής ωφέλειας. Είμαστε υπέρ της διενέργειας 
δημοψηφίσματος με καθαρή θέση κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ γιατί το νερό είναι δημόσιο 
αγαθό. Εκφράζουμε σταθερά την αντίθεσή μας στο ενδεχόμενο λειτουργίας του εργοστασίου 
Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ (Ευκαρπία) με καύση σκουπιδιών για να μην υπάρξει περαιτέρω ατμοσφαιρική 
ρύπανση. 
 Σε λίγο καιρό έχουμε δημοτικές εκλογές για την νέα δημοτική περίοδο 2014-2019. Οι 
συνεργάτες μου και εγώ πήραμε μια απόφαση ευθύνης. Στοχεύουμε στην υπέρβαση των όποιων 
προβλημάτων, ανεβάζουμε ακόμη πιο ψηλά τον πήχη για την ανάδειξη των πραγματικών 
δυνατοτήτων του τόπου μας. Με θάρρος και ευθύνη παρουσιάζουμε το πρόγραμμα της παράταξής 
μας για τη νέα δημοτική περίοδο.  
 Το ψηφοδέλτιο της παράταξής μας «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», όπως και στις δημοτικές 
εκλογές του 2010, είναι έξω από κομματικές περιχαρακώσεις. Δεν ανακαλύψαμε τώρα, δηλαδή 
προεκλογικά, τον ανεξάρτητο και τον αδέσμευτο χαρακτήρα της αυτοδιοίκησης, όπως ορισμένοι. 
Πάντοτε, από την ίδρυση της παράταξής μας, αυτό πιστεύουμε, αυτό διακηρύσσουμε και αυτό 
κάνουμε πράξη. Ανήκουμε στο «κόμμα» του λαού του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, 
διασφαλίζοντας σχέσεις ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Δημιουργήσαμε ήδη ένα νέο 
ισχυρό δήμο. Είμαστε αποφασισμένοι να ξαναπετύχουμε και γι’ αυτό συνεχίζουμε με συνέπεια και 
ευθύνη. Βάζουμε ψηλούς στόχους γιατί είμαστε αισιόδοξοι και επίμονοι. Μαζί σας χτίσαμε σχέσεις 
κοινωνικής υπευθυνότητας με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Κάναμε πράξη τα οράματα. 
 Όσο εσείς συνεχίζετε να μας εμπιστεύεστε, εμείς συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη 
προσπάθεια να προχωράμε μπροστά, φέρνοντας το μέλλον. 
 Στο νέο μας πρόγραμμα δεσμευόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα γιατί 
ξέρουμε να διεκδικούμε, να μη συμβιβαζόμαστε. Αφοσιωμένοι στην αποστολή μας προχωράμε 
μπροστά υπεύθυνα και σταθερά, εφαρμόζοντας μια πολιτική ανεξάρτητη, αγωνιστική, διαφανή, 
αποφασιστική και αποτελεσματική, γιατί ο τόπος και οι πολίτες του την αξίζουν. 
 Σας καλούμε να μοιραστείτε μαζί μας το όραμα, τους στόχους και την πραγμάτωσή τους. Σας 
καλούμε σε μια κοινή προσπάθεια και συμπόρευση μαζί μας, όλες και όλους, για να αξιοποιήσουμε το 
σύνολο των δυνάμεων και δυνατοτήτων μας, για ένα δήμο δυναμικό, για ένα δήμο αλληλεγγύης, 
ανθρωπιάς και προόδου. 
 

Με εκτίμηση 
Ο επικεφαλής της ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

 
Λάζαρος Κυρίζογλου 

Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης 
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ΠΑΙΔΕΙΑ 
H παιδεία στην κορυφή ! 

Η παιδεία του σήμερα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση του αύριο. Γι’ αυτό 
κι εμείς επενδύουμε συνεχώς με πράξεις, με κοσμογονία σχολικών κτιρίων και 
εγκαταστάσεων.  

 

 Προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής, ανακύκλωσης, αντισεισμικής προστασίας, αντιμετώπισης 
εκτάκτων αναγκών  και ενημέρωσης ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο για μαθητές/τριες. 

 Κατασκευή του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις στο οικόπεδο της οδού Μοναστηρίου 
(απέναντι από το Grand Hotel). 

 Κατασκευή διδακτηρίων: 6ο Δημ.Σχ. Μενεμένης στην Καζαντζάκη, 5ο Δημ.Σχ. Αμπελοκήπων 
(οικόπεδο Φιλιππουπόλεως–Κέννεντυ), 4ο Νηπιαγωγείο Μενεμένης (Βόσπορος), ολοκλήρωση 3ο Δημ. 
Σχ. Μενεμένης (Άγιος Νεκτάριος). 

 Κατασκευή του 2ου και 8ου Νηπιαγωγείου Αμπελοκήπων στο οικόπεδο του πρώην ΖΕΝΙΘ και 9ου 

Νηπιαγωγείου Αμπελοκήπων στο οικόπεδο Καραμέλιου. 

 Αντικατάσταση στέγης σχολικού γυμναστηρίου 2ου και 4ου Δημοτικών Σχολείων Μενεμένης. 

 Ανιχνευτικό τεστ ομιλίας και λόγου στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

 Σχολικό θεατρικό φεστιβάλ. 

 Επισκέψεις παιδοψυχολόγων και κοινωνιολόγων κατόπιν προγραμματισμού. 

 Συνέχιση των αισθητικών και τεχνικών αναπλάσεων αύλειων χώρων. 

 ΑμΕΑ: Στα πλαίσια του νέου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ/ΜΕΑ και του 
εκτελούμενου προγράμματος, διεύρυνση της ενασχόλησης με καλλιτεχνικές και αθλητικές 
δραστηριότητες, συμμετοχής σε εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα, καλλιέργειας της 
δημιουργικότητας, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, κοινωνικοποίησης μέσω πολιτιστικών 
δράσεων. 

 Ενίσχυση και εμπλουτισμός των βιβλιοθηκών του Δήμου. 
 

Επενδύουμε στην εκπαίδευση για τους πολίτες του αύριο.  
Στηρίζουμε τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς ανταποκρινόμενοι στα αιτήματά 

τους. 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
Πολιτισμός σημαίνει ήθος, αξίες, πνεύμα, συμμετοχή, δημιουργία, ελευθερία έκφρασης, 
πειραματισμός. Είναι κοινωνικό κεφάλαιο και αποτελεί ανάχωμα στον κοινωνικό μαρασμό.  

 Φεστιβάλ κλασικής μουσικής. 

 Έκθεση μαθητικής φωτογραφίας. 

 Οικονομική και υλικοτεχνική στήριξη των πολιτιστικών συλλόγων. 

 Μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή μαθητών/τριών απ’ όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης. 

 Διαγωνισμός ποίησης και φωτογραφίας. 

 Αποκέντρωση των εκδηλώσεων στις γειτονιές. 

 Δεκαήμερο θεατρικών παραστάσεων σε συνεργασία με άλλους Δήμους και φορείς. 

 Παραστάσεις καλλιτεχνών με αναπηρία. 

 Εκθέσεις εικαστικών τεχνών. 

 Τοποθέτηση πινακίδων και στις οδούς της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης, με ιστορική 
επεξήγηση. 

 Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς των ΡΟΜΑ. 
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
 Βελτίωση και επέκταση των υφιστάμενων υποδομών. 

 Κατασκευή γηπέδου Beach Volley. 

 Εκσυγχρονισμός και αντικατάσταση του αθλητικού υλικού. 

 Διοργάνωση ενδοδημοτικών σχολικών πρωταθλημάτων. 

 Βραβεύσεις διακριθέντων αθλητών αλλά και βετεράνων πρωταθλητών. 

 Συνέχιση οικονομικής στήριξης όλων των αθλητικών σωματείων. 

 Νέα προγράμματα μαζικού αθλητισμού. 

 Εξειδικευμένα προγράμματα άθλησης, που απευθύνονται σε κατηγορίες πολιτών με αναπηρία. 

 Διοργάνωση αγώνων για Φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

 Διοργάνωση ποδοσφαιρικών αγώνων μεταξύ χρηστών, φυλακισμένων και ομάδας επιλέκτων. 
 

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 
Η νεολαία αποτελεί το δυναμικό αύριο της χώρας. Οι πολιτικές για τους νέους και τις νέες 
οφείλουν να πηγάζουν πρωταρχικά από την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς σ’ αυτή οι νέοι 
άνθρωποι μεγαλώνουν, διαπλάθουν χαρακτήρα, ωριμάζουν. 

 Κατάρτιση σχεδίου δράσης για τους νέους/νέες, με την ενεργή συμμετοχή τους. 

 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων (ανεργία, 
υποαπασχόληση, αποκοινωνικοποίηση, ναρκωτικά, αλκοολισμός κτλ.) 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την ένταξη των νέων στα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης και 
προσφοράς. 

 Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το AIDS. 

 Συνάντηση νεανικών μουσικών σχημάτων. 

 Προώθηση καμπάνιας σχετικά με την ασφάλεια, τις διατροφικές και καταναλωτικές συνήθειες, την 
ψυχαγωγία. 

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΡΑΣΙΝΟ 

Η πολιτική  προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί κορυφαία επιλογή μας. 

  

 Επιδίωξη ένταξης του ποδηλάτου στην καθημερινότητα των πολιτών. 

 Περιβαλλοντικό μαθητικό συνέδριο. 

 Αναπλάσεις πάρκων. 

 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. 

 Έλεγχος ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. 

 Διεκδίκηση οικονομικών πόρων για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση έργων καθαρισμού και 
προστασίας του θαλασσίου μετώπου του δήμου μας (δυτικός Θερμαϊκός). 

  «Γιορτή Οικολογίας» στο στρατόπεδο «Μ.Αλέξανδρος» με βιολογικά και οικολογικά προϊόντα, 
εναλλακτικές μορφές ενέργειας, είδη λαϊκής τέχνης, παραδοσιακά προϊόντα και διοργάνωση ημερίδας 
με ειδικούς επιστήμονες και εκπροσώπους φορέων περιβαλλοντικών οργανώσεων. 

 Κίνητρα αύξησης του πρασίνου και στήριξης κατοίκων, που θέλουν να “πρασινίσουν” τα μπαλκόνια 
τους και τις ταράτσες τους. 

 Φυτεύσεις δένδρων, θάμνων και φυτών, όπου είναι δυνατόν, με την εθελοντική συμμετοχή 
μαθητών και κατοίκων. 

 Νέο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις λειτουργίες των δομών του Δήμου. 

 Κατασκευή πάρκου και γηπέδων αθλοπαιδειών στο «Φιλίππου». 
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ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
Δήμος – Πολίτες: Καθαρή συμμαχία ! 

Η καθαριότητα αποτελεί προτεραιότητα ενώ η εφαρμογή των δράσεων λειτουργεί με 
υποδειγματικό τρόπο και συνεχώς αυξάνεται ο όγκος των ανακυκλούμενων υλικών. 
 

 Δημιουργούμε ένα ευρύτερο πρόγραμμα καθαριότητας και ανακύκλωσης. 

 Δημιουργία σε συνεργασία με άλλους δήμους διαδημοτικού δικτύου διαχείρισης και 
περαιτέρω εκμετάλλευσης της ανακύκλωσης. 

 Στοχεύουμε στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων για τις ανάγκες κοινόχρηστων χώρων 
(δρόμοι, πάρκα, δέντρα). 

 Ενημέρωση των πολιτών για μικρότερες ποσότητες σκουπιδιών από κάθε σπίτι σε συνδυασμό με 
την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση. 

 Διεκδικούμε την αύξηση του προσωπικού καθαριότητας και συνεχίζουμε τον εκσυγχρονισμό των 
μηχανημάτων. 

 Αντικατάσταση ρυπογόνων οχημάτων με δεκαεννέα (19) νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
οχήματα (απορριμματοφόρα– φορτηγά κ.λ.π.) στο Δήμο μας. Έργο Προϋπολογισμού: 
2.119.593,51 € χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των κατοίκων του Δήμου μας. Δημοπρατήθηκε. 

 Ανακύκλωση “φυτικών υλικών” που προέρχονται από τα κλαδέματα, τις λαϊκές αγορές, τις κουζίνες 
των νοικοκυριών, τα εστιατόρια, τις ταβέρνες. 

 Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης απορριμμάτων. 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 Διεκδίκηση αύξησης της κρατικής χρηματοδότησης. 

 Κατάργηση όλων των αντισυνταγματικών μνημονιακών περιορισμών σε οικονομικό και 
αυτοδιοικητικό επίπεδο. 

 Μείωση δημοτικών τελών για χαμηλοσυνταξιούχους και ανέργους.  

 Ενίσχυση των κοινωνικών δομών. 

 Αξιοποίηση κονδυλίων ΕΣΠΑ. 

 Απόδοση των παράνομα παρακρατημένων πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 Ίδρυση νομικού προσώπου που να περιλαμβάνει τομέα ανάπτυξης και οικονομίας του δήμου. 

 Υποστήριξη οικονομικών και αναπτυξιακών επενδύσεων που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. 

 Ίδρυση και λειτουργία νέου ενιαίου Εμπορικού Συλλόγου Αμπελοκήπων- Μενεμένης. 

 Συγκρότηση επιτροπής προβολής και ανάδειξης της αγοράς της πόλης μας.  

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

Δεσμευόμαστε να στηρίξουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών, εφαρμόζοντας καινοτομίες που θα 
αλλάξουν την καθημερινότητά τους. 

 Συνέχιση και επέκταση της καταγραφής των ανέργων. 

 Προώθηση και ενίσχυση των τοπικών στρατηγικών απασχόλησης για την καταπολέμηση της 
ανεργίας και ειδικότερα της νεανικής ανεργίας. 

 Δημιουργία Κέντρου Αλληλεγγύης για την οικονομική ενίσχυση  και στήριξη φτωχών, αστέγων, 
απόρων, μονογονεϊκών και φτωχών πολυτέκνων οικογενειών. 

 Προώθηση και ενίσχυση του εθελοντισμού. 
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 Αναβάθμιση των περιοχών που θεωρούνται υποβαθμισμένες, με τεχνικές και αισθητικές 
παρεμβάσεις.  
 

 Εκ νέου καθαρισμός και σφράγιση όλων των εγκαταλειμμένων κτισμάτων, ώστε να μη γίνουν εστίες 
μόλυνσης και στέκια περιθωριακών. 

 Κάρτα Κοινωνικής Συμπαράστασης σε χαμηλού εισοδήματος συμπολίτες μας, οι οποίοι θα 
μπορούν να κάνουν τις αγορές τους με μεγάλη έκπτωση από καταστήματα του Δήμου μας. 

 Έκδοση οικογενειακού εισιτηρίου σε συνεργασία με τον ΟΑΣΘ. 

 Πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας κρατουμένων σε συνεργασία με την Εισαγγελία. 

 Ενίσχυση των προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής. 

 Εντατικοποίηση της εκστρατείας για κοινωνικά ζητήματα (αλκοολισμός, AIDS, ρατσισμός, ανεργία, 
παραβατικότητα κλπ.). 

 Πρόγραμμα τηλεειδοποίησης άμεσης βοήθειας για μοναχικά ηλικιωμένα άτομα. 

 Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. 

 Συνεργασία με το Σύνδεσμο Καταναλωτών για την ποιότητα των τροφίμων. 

 Σεμινάρια παροχής πρώτων βοηθειών. 

 Δημιουργούμε το θεσμό του Κοινωνικού Συμβούλου. 

 Πρόγραμμα συμμετοχής στα Ιαματικά Λουτρά Λαγκαδά. 

 Πρόγραμμα επαγγελματικής ένταξης ΡΟΜΑ. 

 Προγράμματα ασφαλούς συμπεριφοράς στο χώρο εργασίας. 

 Εφαρμογή προγράμματος εθελοντών δοτών αιμοπεταλίων. 

 Αστικοί λαχανόκηποι; (άνεργοι, από 50τ.μ. ο καθένας με κλήρωση για 3 χρόνια). 

 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα, σύνταξη αναπτυξιακών μελετών για τις 
επιχειρήσεις. 

 Στήριξη της τοπικής αγοράς με ενημερωτικά έντυπα, εκδηλώσεις, διαφήμιση για προσέλευση 
κοινού. Προστατεύουμε τον καταναλωτή, στηρίζουμε τον επαγγελματία. 

 Έκδοση Δημοτικού Επαγγελματικού Οδηγού. 

 Δημιουργία διαδημοτικής αδειοδοτημένης δομής φιλοξενίας – προστασίας αδέσποτων ζώων. 

 Προστασία της ζωής και της περιουσίας του πολίτη, από παράνομες δράσεις και συμπεριφορές με 
ενίσχυση και αναδιάταξη του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στην περιοχή μας και ιδιαίτερα 
στον Αγ. Νεκτάριο. 

 Μετεξέλιξη του κτιρίου του πρώην ΙΚΑ (Ελευθερίας 48) σε Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου. 

 Λειτουργία καταστήματος Τράπεζας στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης.  

 Δομή φιλοξενίας άπορων αστέγων δημοτών μας μέσω των Κ.Α.Π.Η. 
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ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ 

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

 Ολοκληρώθηκε η τροποποίηση της μελέτης βιοκλιματικής ανάπλασης της οδού Μοναστηρίου 

και βρίσκεται στο τελικό στάδιο τής ένταξής της στο ΕΣΠΑ. Προϋπολογισμός: 5.350.552,00 €. 

 Ύστερα από έντονες διαμαρτυρίες και πιέσεις μας, δημοπρατήθηκε και ξεκίνησε ο κόμβος Κ-16 
στην περιοχή της Λαχαναγοράς. Επίσης δημοπρατήθηκαν και ήδη εκτελούνται τα έργα της 
κατασκευής των ανισόπεδων κόμβων στο τμήμα της δυτικής περιφερειακής οδού. 

Προϋπολογισμός: 89.500.000,00 €. Έτσι θα λυθούν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα της δυτικής 
Θεσσαλονίκης. 

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

Προϋπολογισμός: 3.500.000,00 €. 

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

 «ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΙΟ» Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων: Οι εργασίες για την ανέγερσή του 

συνεχίζονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Το έργο είναι στο στάδιο αποπεράτωσης. 
Προϋπολογισμός: 4.910.462,00 €. 

 Συνεχίζεται και είναι στο στάδιο της αποπεράτωσης η κατασκευή του 3ου Δημοτικού σχολείου στον 
Αγ. Νεκτάριο. Προϋπολογισμός: 4.950.000,00 €. 

 Κατασκευάζεται το 11ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων (πρώην ΤΥΠΕΞ). Θα στεγάσει τα 4ο και 

11ο δημοτικά σχολεία, τα οποία συγχωνεύθηκαν. Προϋπολογισμός: 4.808.000,00 €. 

 Κατασκευή του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις στο οικόπεδο της οδού Μοναστηρίου 
(απέναντι από το Grand Hotel), γηπέδου ποδοσφαίρου και του Ι.Ν. Αγίου Πολυκάρπου. 

 Εκτέλεση έργων ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) σε σχολεία του 
δήμου μας (Αμπελόκηποι 5-9ο Νηπιαγωγείο, 4ο-13ο Δημοτικά Σχολεία), 1ο -2ο-4ο Γυμνάσιο, 1ο ΕΠΑΛ-
2ο Λύκειο, Μενεμένη: 1ο-4ο Νηπιαγωγεία,1ο Γυμνάσιο και 1ο - 2ο Λύκειο). Εγκρίθηκαν οι μελέτες, 
ξεκίνησε  η δημοπράτηση των έργων για αντικατάσταση λεβήτων, θερμομονώσεων σε δώματα, 
αλλαγή εξωτερικών κουφωμάτων (τοποθέτηση νέων ενεργειακών και πιστοποιημένων), 
αντικατάσταση φωτιστικών καλύτερης και οικονομικότερης απόδοσης, τοποθέτηση φωτοβολταίκών 
ισχύος 10KW). Ο Δήμος μας πρωτοπορεί πανελλαδικά. Προϋπολογισμός: 2.336.537,56 €. 

 Αντικατάσταση ρυπογόνων αυτοκινήτων  του Δήμου με νέα 19 αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
αυτοκίνητα. Προυπολογισμός 2.120.000 ευρώ (ΕΣΠΑ). Δημοπρατήθηκε. 

 Ανακατασκευή και κάλυψη του καναλιού κατά μήκος του οικισμού Αγίου Νεκταρίου. 

 Πεζοδρόμηση των οδών Γ.Χαλκίδη (από πλ. Επταλόφου – Γεννηματά) και Μεγ. Αλεξάνδρου (από 
Φιλιππουπόλεως έως πλ. Επταλόφου), ύστερα από μελέτη και διαβούλευση με τους κατοίκους και 
τους επαγγελματίες, με σκοπό την τόνωση της τοπικής αγοράς. 

 Ανάπλαση των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου, Φιλιππουπόλεως και Δαβάκη. 

 Ολοκλήρωση του θεάτρου στο Πολιτιστικό Κέντρο της Έλλης Αλεξίου στη Δημοτική Κοινότητα 
Μενεμένης. 

 Κολυμβητήριο Ολυμπιακών διαστάσεων είτε στο στρατόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος» είτε στην οδό 
Κυρίμης. 

 Επέκταση του σχεδίου πόλης της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης και στην περιοχή των 
Λαχανοκήπων. Εγκρίθηκε από το δήμο μας κι εκκρεμεί στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης 
(ΟΡΘ). 

 Επέκταση του μετρό στην κατεύθυνση Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Αμπελόκηποι- Μενεμένη- 
Εύοσμος- Κορδελιό. Δημοπρατήθηκαν οι μελέτες γεωλογικών ερευνών.  
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 Εκπόνηση και εφαρμογή νέας διαδημοτικής κυκλοφοριακής μελέτης για ρύθμιση της κυκλοφορίας 
στο δυτικό τμήμα της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο εσωτερικό των δήμων (π.χ. Θ.Χατζίκου Μενεμένη, 
Γ.Χαλκίδη Αμπελόκηποι κ.λ.π.). 

 Συνέχιση των αγώνων για χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) μελετών και εκτέλεση έργων προστασίας 
και ανάπλασης του δυτικού θαλασσίου μετώπου του Θερμαϊκού κόλπου στα όρια των δήμων 
Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Δέλτα. Αναδείξαμε το πρόβλημα. Τώρα είναι  η ώρα 
υλοποίησης έργων με κονδύλια μέσω του κοινοτικού πλαισίου στήριξης 2014-2020. 
 

 
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» 

 
 Ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού με μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα. 

 Δημιουργία εκθεσιακού χώρου. 

 Δεντροφύτευση, καλλωπισμός. 

 Κοινωνική αξιοποίηση με τη δημιουργία χώρων άθλησης, περιπάτου, παιχνιδιού, 
ποδηλατόδρομου, χώρων υγιεινής. 

 Κιόσκια, παγκάκια. 

 Διοργάνωση εκθέσεων βιβλίου, ειδών λαϊκής τέχνης, περιβαλλοντικής εκπ/σης, εκδηλώσεων 
πολιτισμού. 

 Θερινός κινηματογράφος. 

 Κυκλοφοριακή αγωγή. 

 Aνέγερση νέου Ιερού Ναού Αναστάσεως Κυρίου. 
 

 
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΖΙΑΚΑ» 

 
Διεκδίκηση της παραχώρησής του στην Τοπική αυτοδιοίκηση και αξιοποίησή του για χρήσεις κοινής 
ωφέλειας και κοινωνικών υποδομών από κοινού με το δήμο Κορδελιού – Εύοσμου προς όφελος των 
τοπικών μας κοινωνιών (Αγίου Νεκταρίου – Κορδελιού). 
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ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ  

ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ: 

Μέχρι 3 σταυρούς στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους των Αμπελοκήπων. 

Μέχρι 1 σταυρό στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους της Μενεμένης. 

Μέχρι 2 σταυρούς στους υποψήφιους για τη δημοτική κοινότητα των Αμπελοκήπων (τοπικό). 

 

ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ: 

Μέχρι 3 σταυρούς στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους της Μενεμένης. 

Μέχρι 1 σταυρό στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους των Αμπελοκήπων. 

Μέχρι 2 σταυρούς στους υποψήφιους για τη δημοτική κοινότητα της Μενεμένης (τοπικό). 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 

ΔΕ ΒΑΖΩ ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

 

ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Μέχρι 4 σταυρούς στους υποψηφίους της περιφέρειας 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 

ΔΕ ΒΑΖΩ ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΟΝ/ΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

 
 
 
 
 
 


