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Μιλάμε με

το έργο μας! Μαζί 
συνεχίζουμε!

Σε μια ευχάριστη και ζεστή ατμόσφαιρα πραγματοποι-
ήθηκε (Κυριακή 26 Ιανουαρίου) η καθιερωμένη εκδή-

λωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Δημοτικής 
Παράταξης «Δημοτική Συνεργασία», παρουσία Δημοτι-
κών και Τοπικών Συμβούλων, Πολιτιστικών και Αθλητικών 
Συλλόγων, τοπικών φορέων, εκπροσώπους της εκπαίδευ-
σης, συνεργατών, φίλων και δημοτών. Στο θέατρο «ΑΛΕ-
ΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ» όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση 
επικράτησε το αδιαχώρητο.

Έγινε προβολή ολιγόλεπτου dvd, απολογιστικού χα-
ρακτήρα, το οποίο κατέγραφε την προσπάθεια του επικε-
φαλή της δημοτικής παράταξης και Δημάρχου Αμπελοκή-
πων – Μενεμένης κ. Λάζαρου Κυρίζογλου και των συνερ-
γατών του για συνεχή ανάπτυξη του Δήμου και βελτίωση 
των υποδομών, της αισθητικής και λειτουργικότητας της 
πόλης.

Στη συνέχεια ο κ. Λάζαρος Κυρίζογλου αναφέρθηκε σε 
έργα που υλοποιήθηκαν και στους άμεσους στόχους του.

Τέλος, ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης αντάλ-
λαξε ευχές για μια καλή και δημιουργική χρονιά και ευχαρί-
στησε θερμά όλους όσους παραβρέθηκαν στην εκδήλωση. 
Οι εικόνες μίλησαν από μόνες τους. Όποιος έχει μάτια βλέ-
πει. Οι πολίτες και βλέπουν και κρίση έχουν και άποψη.

 ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ 
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρ-

διά μας, για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας. Σας 
ευχαριστώ για τη στήριξή σας διαχρονικά στην κοινή αυ-
τοδιοικητική μας πορεία.

Πραγματοποιήθηκε η κοπή της βασιλόπιτας Με ευαισθησία για τον πολίτη 

Με την παιδεία στην κορυφή

Δυνατά για τον Αθλητισμό 
& τον Πολιτισμό

Υπηρεσίες που εξυπηρετούν 
τον πολίτη

Με δημοτικά κτίρια,ασφαλτικά & έργα 
που αναβαθμίζουν τις γειτονιές

Καθαριότητα - πράσινο - ανακύκλωση

Δημοτική Συνεργασία Αμπελοκήπων - Μενεμένης   |  e-mail: info@dimotikisinergasia.gr  |  www.dimotikisinergasia.gr
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Λάζαρος Κυρίζογλου
Υποψήφιος Δήμαρχος
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Το Γραφείο άσκησης κοινωνικής πολιτικής λει-
τουργεί και εξυπηρετεί όλες τις ευπαθείς ομάδες.

Τέσσερις Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί παρέχουν 
σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες σε 145  παιδάκια.

Λειτουργούν Τέσσερα Κέντρα Ανοιχτής Προ-
στασίας Ηλικιωμένων με εγγεγραμμένα μέλη που 
ξεπερνούν τα 3.470άτομα.

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

Λειτουργούν δύο προγράμματα «Βοήθεια στο 
Σπίτι» που εξυπηρετούν 80 ηλικιωμένα άτομα.

Λειτουργεί Τράπεζα ρούχων και πραγματοποιή-
θηκαν 590 παραδόσεις σε άπορους συμπολίτες μας. 
Επίσης προσφέραμε δωρεάν φάρμακα σε 20 ανασφά-
λιστα άτομα καθώς και στην ιατρική ανθρωπιστική 
οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου». Ιδρύσαμε τράπεζα 
φαρμάκων σε συνεργασία με τους εθελοντές του Δή-
μου μας. 

  Το Δημοτικό Πολυϊατρείο εξυπηρετεί όλους 
τους κατοίκους του Δήμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και 
ασφαλιστικού φορέα. Εκσυγχρονίσαμε τις υποδο-
μές στο Δημοτικό Πολυϊατρείο με νέας τεχνολογίας 
ιατρικά και φυσιοθεραπευτικά μηχανήματα, μέσω 
του έργου «Προστασία της Υγείας του Αστικού Πλη-
θυσμού με στόχο την Πρόληψη Μέσω της Εφαρμο-
γής Κατευθυντήριων Γραμμών και της Χρήσης Νέων 
Τεχνολογιών».Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρη-
ση Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης προωθεί 
την πολιτιστική ανάπτυξη και παρέχει και κοινωνικό 
έργο. Λειτουργεί ένας Βρεφονηπιακός και 3 παι-
δικοί σταθμοί, τρία τμήματα «Βοήθεια στο Σπίτι», 
στα οποία 160 άτομα δέχονται καθημερινή φροντί-
δα καθώς και Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικι-
ωμένων για άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπη-
ρετηθούν.

Το Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχει-
ρήσεων κατάφερε ακόμη μια χρονιά να καθοδηγή-
σει και να βοηθήσει άνεργους συμπολίτες μας.

Το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων παρέχει σε νέ-

ους επαφή με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, Επι-
κοινωνίας και Ενημέρωσης.

Το Στέκι Νεολαίας λειτουργεί ως μια ευχάριστη 
διέξοδο επικοινωνίας, έκφρασης και ψυχαγωγίας.

Παιδική Κατασκήνωση: Το πρόγραμμα υλοποι-
είται κάθε καλοκαίρι με μεγάλη επιτυχία καθώς εξα-
σφαλίζουμε τη συμμετοχή των δικαιούχων με μια 
μικρή οικονομική επιβάρυνση.  

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παι-
διών με Ειδικές Ανάγκες λειτουργεί και προσφέρει 
ποικίλες δραστηριότητες με στόχο την βελτίωση τής 
επικοινωνίας και ομαλότερη ένταξή τους στο κοινω-
νικό σύνολο. Επίσης εξασφαλίζουμε στους συμμετέ-
χοντες στο πρόγραμμα τη δωρεάν φιλοξενία τους σε 
κατασκήνωση.

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

κων και δημοτών μας. 
 Εθελοντισμός: Προσπαθούμε για τη δημιουρ-

γία και ανάπτυξη ενός μαζικού και αποτελεσματικού 
εθελοντικού κινήματος στην πόλη.

Η Συμβουλευτική υπηρεσία υποστηρίζει τις ευ-
αίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Οργανώσαμε αγορά ελληνικών προϊόντων χωρίς 
μεσάζοντες σε χαμηλές τιμές. 

Διανομή τροφίμων σε άπορους δημότες την περί-	
οδο των εορτών.
Διενέργεια φιλανθρωπικών εράνων. 	
Οικονομική ενίσχυση σε αναξιοπαθούντες δημό-	
τες μας.
Οικονομική ενίσχυση των συσσιτίων των Ιερών 	
Ναών της περιοχής μας.
Ενισχύσαμε με είδη ένδυσης την τράπεζα ρούχων.	
Δημιουργήθηκε και λειτουργεί στο εσωτερικό του 	
δήμου συγκοινωνία Αμπελόκηποι – Μενεμένη – 
Αγ. Νεκτάριος και αντιστρόφως.
Οι Γιατροί του Κόσμου	  προσέφεραν δωρεάν ια-
τρικές υπηρεσίες σε συμπολίτες μας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ
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Δημοτικά κτίρια - Ασφαλτικά
ΚΔΑΠ/μΕΑ: •	 Διαμορφώθηκαν νέοι χώροι δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες προδιαγραφές.

Άρση επικινδυνότητας τμήματος σιδηροτροχιών στην οδό Βενιζέλου. •	
Ασφαλτοστρώθηκε το κατεστραμμένο οδικό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή της Λαχαναγοράς, στον Άγιο Νε-•	
κτάριο, στη Μενεμένη.
Πραγματοποιήθηκε συντήρηση ασφαλτικών τμημάτων οδών σε ολόκληρη την έκταση του Δήμου. •	
Συντηρήθηκαν σε σύνολο όλα τα δημοτικά μας κτίρια, όπου κρίθηκε απαραίτητο.•	
Ξεκινάει η επέκταση του Φυσικού Αερίου στην περιοχή του Αγ. Νεκταρίου•	

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

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2011

1
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ (ΑΠΟ 
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΚΤΕΛ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
–LOGISTIKS) (ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ).

2
ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 
(ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ DAF ΕΩΣ 
ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ) (ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ).
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2012

3
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (ΑΠΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΩΣ 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) – ΒΟΣΠΟΡΟΣ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ

4
ΣΕΦΕΡΗ (ΑΠΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΩΣ 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) – ΒΟΣΠΟΡΟΣ -  ΜΕΝΕΜΕΝΗ

5
ΔΙΓΕΝΗ (ΑΠΟ ΘΗΣΕΩΣ ΕΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) - 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

6
ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΓΟΥ(ΑΠΟ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΕΩΣ ΜΙΑΟΥΛΗ)- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

7
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΠΟ ΚΥΡΙΜΗ ΕΩΣ ΑΓ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΣΕ ΕΩΣ 
ΔΕΝ/ΜΟΥ) - ΜΕΝΕΜΕΝΗ

8
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ 
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ)-ΜΕΝΕΜΕΝΗ

9
ΤΡΙΓΩΝΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-
ΠΛΑΤΩΝΟΣ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)

10 ΑΚΡΙΤΩΝ & ΛΑΓΚΑΔΑ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)

11
ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΟΔΟΣ (ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ) – ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

12
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΩΣ ΧΡ. 
ΚΑΝΑΚΗ) - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

13
ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ (ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 
ΕΩΣ ΑΓΑΘΩΝΟΣ) - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

14
ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΩΣ Γ. ΡΙΤΣΟΥ) 
– ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟ

«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  ΕΤΩΝ 2011, 2012, 2013»

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

15
ΑΛ. ΣΒΩΛΟΥ (ΑΠΟ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΩΣ 
ΜΙΑΟΥΛΗ) – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

16
ΓΡΑΒΙΑΣ (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ 6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ) – ΜΕΝΕΜΕΝΗ

17
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ (ΑΠΟ ΣΕΦΕΡΗ 
ΕΩΣ ΚΥΡΙΜΗ)- ΜΕΝΕΜΕΝΗ

18
ΓΡ. ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ (ΑΠΟ ΛΕΩΦ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΕΩΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ)- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

19
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΣΕ ΕΩΣ 
Θ. ΧΑΤΖΙΚΟΥ) - ΜΕΝΕΜΕΝΗ

20
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ 
ΦΥΛΑΚΕΙΟΥ &ΠΑΡΚΙΝΓΚ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

21 ΦΛΕΜΙΝΓΚ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

22
ΣΚΡΑ (ΑΠΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΩΣ ΛΟΧ. 
ΝΤΟΥΡΜΑ)- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

23
ΚΟΥΤΗΦΑΡΗ (ΑΠΟ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 
ΒΑΪΝΔΗΡΙΟΥ)- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

24
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ (ΑΠΟ 26Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 
Θ. ΧΑΤΖΙΚΟΥ) –ΜΕΝΕΜΕΝΗ

25
ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ, ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΡΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ  

26
ΝΗΣΙΔΑ ΣΤΗ Δ/ΣΗ ΛΕΩΦ. ΔΕΝ/ΜΟΥ & 
26Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΜΙΚΡΟ ΜΠΑΛΩΜΑ) 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2013

27
ΟΔΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΑΠΟ ΜΙΑΟΥΛΗ ΕΩΣ  
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ)- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

28 ΟΔΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

29
ΟΔΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΑΠΟ 
ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΕΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ) ΜΕΝΕΜΕΝΗ

30
ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΩΣ (ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΩΣ ΧΑΤΖΙΚΟΥ)- ΜΕΝΕΜΕΝΗ

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

31
ΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ (ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΩΣ ΧΑΤΖΙΚΟΥ)- ΜΕΝΕΜΕΝΗ

32
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΕ 
ΚΥΡΙΜΗΣ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ

33
ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ- 
ΜΕΝΕΜΕΝΗ

34
ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
(ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ) 
ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

35
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΕΡΟΥ 
ΝΑΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ)- ΜΕΝΕΜΕΝΗ

36
ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙ 
( ΕΝΑΝΤΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΚΟ) 
ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

37
ΟΔΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΜΕ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ - 
ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

38
ΟΔΟΣ ΠΟΝΤΟΥ ΜΕ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ (ΤΜΗΜΑ 
ΚΟΜΒΟΥ)- ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

39
ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΠΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΕΧΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 
Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ) ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

40
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  (ΑΡΙΘΜΟΣ 105,103 & 93)
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

41
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ 13,15 & 9) 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ
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ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

Σχολικά έργα

Πολιτιστικά έργα

Εγκαινιάσθηκε και ήδη λειτουργεί το 6•	 ο Νηπιαγωγείο, 
στην περιοχή Καζαντζάκη. Στο ίδιο κτίριο, στο ισόγειο, 
εγκαινιάστηκε ο νέος σύγχρονος βρεφονηπιακός σταθ-
μός «ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ» για φιλοξενία βρεφών ανέργων και ερ-
γαζομένων μητέρων. 
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αγοράς του οικοπέδου •	
του 6ου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή Καζαντζά-
κη και κατεδαφίσθηκαν όλες οι αποθήκες της πρώην 
Ομοσπονδίας. 
Συνεχίζεται η κατασκευή του 3•	 ου Δημοτικού σχολείου 
στον Αγ. Νεκτάριο.
Πραγματοποιήθηκε τελετή αγιασμού και εγκαινίων •	
του 5ου Δημοτικού σχολείου Αγίου Νεκταρίου. Τα 
εγκαίνια τέλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρ-
θολομαίος.
Αγοράσθηκε με απαλλοτρίωση το οικόπεδο της οδού •	
Αφροδίτης  στην περιοχή Βόσπορος για την κατασκευή 
των 4ου και 5ου Νηπιαγωγείων Μενεμένης.
Κατασκευάζεται το 11•	 ο (4ο) Δημοτικό Σχολείο 
Αμπελοκήπων (πρώην ΤΥΠΕΞ). Θα στεγάσει τα 4ο και 
11ο Δημοτικά σχολεία, τα οποία συγχωνεύθηκαν.
Πραγματοποιήθηκε •	 τελετή θεμελίωσης του παιδι-
κού σταθμού της Εκκλησίας στο οικόπεδο (επί της Ι. 
Δραγούμη πίσω από Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος) που παρα-
χωρήσαμε στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυ-
ρουπόλεως. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. 

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

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

12ο Νηπιαγωγείο Αμπελοκήπων

Πλατεία Τσομπάνογλου Μενεμένης

Πολιτιστικό Κέντρο Μενεμένης
Μνημείο Ελευθερίας 
(Άγιος Νεκτάριος)

Μνημείο Μικρασιατικής καταστροφής
(Μενεμένη)

Περιμετρικά του Πολιτιστικού Κέντρου 
Μενεμένης

«Καραπάντσιο» Πολιτιστικό Κέντρο 
Αμπελοκήπων

Βρεφονηπειακός Σταθμός «Αστεράκια» 
περιοχή Καζαντζάκη 5ο - 9ο Νηπιαγωγεία (Φιλππουπόλεως-Κέννεντυ) Σχολικό γυμναστήριο 2ου - 4ου Δημ. Σχολείων Μενεμένης

Παιδικός Σταθμός  πίσω από Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα Αμπελοκήπων

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

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

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

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

Παραχωρήθηκε δωρεάν στέγη στο Σύλλογο Παλαιμά-•	
χων Ποδοσφαιριστών Μενεμένης.

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

	Ολοκληρώθηκε η τροποποίηση της μελέτης ανάπλα-
σης της οδού Μοναστηρίου και βρίσκεται στο τελικό 
στάδιο της ένταξής της στο ΕΣΠΑ.

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

	Ύστερα από έντονες διαμαρτυρίες και πιέσεις μας δη-
μοπρατήθηκε και ξεκινάει ο κόμβος Κ-16 στην περιο-
χή της Λαχαναγοράς. Επίσης θα δημοπρατηθεί και η 
κατασκευή των ανισόπεδων κόμβων στο τμήμα της 
δυτικής περιφερειακής οδού. Έτσι θα λυθούν σοβαρά 
κυκλοφοριακά προβλήματα της δυτικής Θεσσαλονίκης.

	Συντάχθηκαν μελέτες για την επίλυση του κυκλοφορι-
ακού προβλήματος στην οδό Αγγελάκη και για δια-
νοίξεις οδών όπως στην οδό Ομήρου.

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

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

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

ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΑΣ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΟ 

Γήπεδο ποδοσφαίρου (Άγιος Νεκτάριος)

Μονοδρόμηση οδού Αγγελάκη (Μενεμένη)

Έργο ανάπλασης κατα μήκος της Λεωφόρου Δενδροποτάμου

Κατασκευή της υπόγειας οδού Μοναστηρίου 
- Έλλης Αλεξίου - Αγ. Παρασκευής και αντιστρόφως

Ανάπλαση της οδού Μοναστηρίου 
Κτίριο στο πρώην Στρατόπεδο «Μέγας Αλεξανδρος»
για χρήσεις πολιτισμού

Γήπεδο ποδοσφαίρου «Απόστολος Αστρεινίδης»

Δημοτικό Στάδιο «Κωνσταντίνος Καραμανλής»

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

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

Πράσινο - Φωτισμός

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

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

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

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
•	Ο νέος μόνιμος εορταστικός διάκοσμος έδωσε νέα μορφή στο Δήμο 
Αμπελοκήπων- Μενεμένης.
•	Ενίσχυση, βελτίωση  και επέκταση του υπάρχοντος δημοτικού φωτισμού.
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
Λειτουργούν τμήματα εκμάθησης της μου-
σικής Παιδείας καθώς και όλων των μου-
σικών οργάνων για παιδιά και ενήλικες. 
Αξίζει να επισημάνουμε ότι η λειτουργία 
των τμημάτων του Ωδείου επεκτάθηκε και 
στην κοινότητα Μενεμένης.

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

Οικονομικά - Διοίκηση

ΆθλησηΠολιτισμός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
Μειώθηκαν τα δημοτικά τέλη στη Μενεμένη από 18 έως •	
20%. Έτσι εξισώθηκαν  τα δημοτικά τέλη σε ολόκληρο το 
Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, όπου αποφασίσθηκε 
μηδενική αύξηση. Για το έτος 2013 τα δημοτικά τέλη μει-
ώθηκαν και πάλι σε ποσοστό 6%. Για τους πολύτεκνους, 
τρίτεκνους, κωφούς, παραπληγικούς, ΑμΕΑ ισχύει η υπο-
χρέωση καταβολής δημοτικών τελών μειωμένη σε ποσο-
στό 50%. Είμαστε ο δήμος με τα πιο φθηνά δημοτικά 
τέλη.
Πετύχαμε την ένταξη του δήμου στον κατάλογο των δι-•	
καιούχων δήμων του τέλους, που προέρχεται από τα διυ-
λιστήρια και τις αποθήκες καυσίμων και εισπράττουμε τα 
αναλογούντα τέλη.
Ενισχύθηκαν οικονομικά όλοι οι αθλητικοί, πολιτιστικοί •	
σύλλογοι και φορείς.
Δόθηκε για δωρεάν στάθμευση 350 αυτοκινήτων ο χώρος •	
του πρώην Στρατοπέδου «Μ.Αλέξανδρος», με φύλαξη.
Μειώθηκε το καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό πάρκινγκ στη •	
Μενεμένη από 35 σε 10 ευρώ για τα Ι.Χ αυτοκίνητα και 
από 10 σε 5 ευρώ το μήνα σε μηχανές και δίκυκλα.

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

Συνεχίζουμε και προσφέρουμε τις ίδιες προσιτές, 
υψηλού επιπέδου αθλητικές δραστηριότητες κα-
θώς διαθέτουμε και λειτουργούμε τμήματα για 
όλες τις ηλικίες,  ειδικά αθλητικά προγράμματα, 
οργανωμένους χώρους, αγωνιστικές εγκαταστά-
σεις και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό.
Διοργανώνουμε ποικίλες αθλητικές εκδηλώσεις, 
ημερίδες, γιορτές, επιδείξεις και συμμετέχουμε σε 
διεθνείς διοργανώσεις οι οποίες συγκεντρώνουν 
πανελλαδικό ενδιαφέρον.

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

Διεθνής  Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος»

Διεθνής  Ποδηλατικός Γύρος
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ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Μιλάμε με το έργο μας!

 Μαζί πετύχαμε πολλά. Μαζί μπορούμε 
να πετύχουμε περισσότερα. Όλοι μαζί ενω-
μένοι μπορούμε να οδηγήσουμε το δήμο 
μας πιο ψηλά. Το κοινό μας σπίτι, τους Αμπε-
λόκηπους και τη Μενεμένη που αγαπάμε. 
Μιλάμε με το έργο μας. Μαζί συνεχίζουμε. 
Συνεχίζουμε την προσπάθεια και μετά τη 
σύντομη χρονικά τρέχουσα Καλλικρατική 
περίοδο. Είμαστε μαχητές, αγωνιστές. Ξέ-
ρουμε πού είμαστε. Ξέρουμε πού θέλουμε 
να πάμε. Ξέρουμε και πώς να πάμε. Με το 
έργο μας το αποδείξαμε. Έχουμε βάλει ισχυ-
ρές βάσεις. Επιλέξαμε το δρόμο της ευθύνης 
που είναι δύσκολος και ανηφορικός.

 Παρά τις πρωτοφανείς περικοπές των 
οικονομικών πόρων της Τ.Α. που υποστή-
καμε από την κεντρική εξουσία (ξεπέρα-
σαν την τελευταία τριετία το 65%), στα-
θήκαμε όρθιοι. Δεν λυγίσαμε. Μειώσαμε 
τις υποχρεώσεις του δήμου κατά 50% 
περίπου. Μειώσαμε τα δημοτικά τέλη. 
Έχουμε τον πιο καθαρό δήμο, με τον κα-
λύτερο εορταστικό διάκοσμο και με τα 
πιο φθηνά δημοτικά τέλη. Πραγματοποιή-
σαμε ήδη, πραγματοποιούμε τώρα και θα 
εκτελέσουμε πολλά έργα μέσω ΕΣΠΑ. Με 
ετοιμότητα των υπηρεσιών του δήμου, με 
ορθό προγραμματισμό και αποτελεσματι-
κές στοχεύσεις.

 Άνθρωποι με διαφορετικές πολιτικές 
ιδεολογίες, αφήσαμε στην άκρη τα κόμμα-
τα και κάνουμε πράξη την αφοσίωσή μας σε 
ένα μόνο κόμμα: το «κόμμα» των Αμπελο-
κήπων και της Μενεμένης ή αν θέλετε της 
Μενεμένης και των Αμπελοκήπων. Πιστεύ-
ουμε ότι για να εκπληρώσει η Τοπική Αυτο-
διοίκηση καλύτερα και αποδοτικότερα την 
αποστολή της πρέπει να είναι κομματικά 
αδέσμευτη, ακηδεμόνευτη, διοικητικά ανε-
ξάρτητη και οικονομικά αυτοδύναμη.

 Αυτό πιστεύαμε και υποστηρίζαμε 
πάντοτε και στις προηγούμενες δημοτικές 
εκλογές του 2010. Αυτό άλλωστε ορίζει 
και το Σύνταγμα της Ελλάδας για την Το-

πική Αυτοδιοίκηση στο άρθρο 102. Αυτή 
τη συνταγματική επιταγή κάνουμε πράξη. 
Χαιρόμαστε που τώρα και άλλοι συνδυ-
ασμοί μάς αντιγράφουν και δηλώνουν κι 
αυτοί ανεξάρτητοι. Δεν επιδιώξαμε στο 
παρελθόν, ούτε επιδιώκουμε τώρα το χρί-
σμα, τον εναγκαλισμό και το καπέλωμα 
κανενός κόμματος. Δεν θα κουρασθού-
με να τονίζουμε ότι άλλο πράγμα είναι οι 
ευρωεκλογές, οι βουλευτικές εκλογές κι 
άλλο οι δημοτικές εκλογές. Είναι διαφορε-
τικά τα ερωτήματα που τίθενται στους πο-
λίτες και διαφορετικές οι αποφάσεις που 
καλούνται να λάβουν. Βαδίζοντας προς 
τις επόμενες δημοτικές εκλογές είμαστε 
προσηλωμένοι σ’ ένα στόχο: τον τόπο 
μας, το δήμο μας. Γυρίζουμε την πλάτη 
στην κομματική διαμάχη της κεντρικής 
πολιτικής σκηνής και δεν δεχόμαστε να 
γίνει η αυτοδιοίκηση όργανο, υποχείριο 
κανενός κόμματος.

Τίποτε δεν μας χωρίζει με κανέναν. Για 
μας δεν υπάρχουν αντίπαλοι πολίτες και 
αντίπαλοι συνδυασμοί. Αντίπαλοί μας εί-
ναι μόνο τα κοινά προβλήματα. Απευθυ-
νόμαστε σε κάθε πολίτη, σε κάθε χώρο, 
σε κάθε ηλικία, χωρίς να μας νοιάζει τι 
ψήφισαν χθες. Αγκαλιάζουμε όλους τους 
πολίτες χωρίς διακρίσεις. 

 Αγαπητοί μου, γυρνώντας  τη σκέψη 
μου πίσω, τι να πρωτοθυμηθώ; Σε πολ-
λούς τομείς είδαμε τα όνειρα δεκαετιών 
να γίνονται πραγματικότητα.

 Ποτέ άλλοτε δεν έγιναν τόσα πολλά 
μέσα σε λίγα χρόνια. Οικόπεδα δεσμευ-
μένα εδώ και 20 έως 35 χρόνια, που κιν-
δύνευαν να χαθούν είναι στην κυριότητα 
και την κατοχή του δήμου: Στρατόπεδο 
Μ. Αλέξανδρος 161 στρέμματα, λωρίδα 
οικοπέδου «Φιλίππου», οικόπεδο πρώην 
Δασαρχείου δίπλα στο Ι.Κ.Α. Αμπ/πων, 
οικόπεδο Φιλιππουπόλεως και Κέννεντυ, 
οικόπεδο ΤΥΠΕΞ 28ης Οκτωβρίου, οικό-
πεδο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Φιλιππουπόλεως και 

Καλλιβούλου, οικόπεδο πίσω από Ι.Ν. Αγ. 
Παντελεήμονα, οικόπεδο ΖΕΝΙΘ Αμπε-
λώνων και Ελευθερίας, οικόπεδο ΚΑΡΑ-
ΜΕΛΙΟΥ πανταζοπούλου 53, οικόπεδο 
και κτίριο ΦΕΣΣΑ Πατριάρχου Γρηγορίου 
Ε΄ και Ακριτών, οικόπεδο πρώην κτιρίων 
Ομοσπονδίας στην Καζαντζάκη, οικόπε-
δο στην οδό Αφροδίτης στο Βόσπορο.

 Ποτέ άλλοτε δεν κατασκευάσθηκαν 
τόσα νέα διδακτήρια και κοινωνικές – πο-
λιτιστικές δομές:

3•	 ο Λύκειο και 2ο -12ο Δημοτικά σχολεία 
στο «Φιλίππου», 
Πέντε (5) Νηπιαγωγεία (Καζαντζάκη, •	
Φιλιππουπόλεως και Κέννεντυ, Ευρυπί-
δου, Ελευθερίας, Βύρωνος).
3•	 ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης (Δεν-
δροπόταμος), 4ο Δημοτικό Σχολείο 
Μενεμένης στην οδό Κυριακίδη,
Ήδη βρίσκονται στο στάδιο της εντός •	
3-4 μηνών αποπεράτωσης το 11ο (4ο) 
Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων (28ης 
Οκτωβρίου - Εθνικής Αντιστάσεως 
Αμπελόκηποι) και το 3ο Δημοτικό Σχο-
λείο Μενεμένης στο Δενδροπόταμο.
Δρομολογήθηκε η κατασκευή :6•	 ου Δη-
μοτ. Σχολ. Μενεμένης (Καζαντζάκη), 4ου 
Νηπιαγωγείου στο Βόσπορο, 2ου-8ου-9ου 
Νηπιαγωγείων και 5ου Δημ. Σχολ. στους 
Αμπελόκηπους.
 Οι όροφοι στο ΚΑΠΗ Ελευθερίας για 

αθλητισμό – πολιτισμό, το πολιτιστικό της 
Μενεμένης, το «Άστρον». Το πολιτιστικό 
των Αμπελοκήπων το «Καραπάντσιο».

 Καινούργιος Βρεφονηπιακός σταθμός 
στην Καζαντζάκη, καινούργιο ΚΔΑΠ/ΜΕΑ 
για όλο το δήμο. Είναι γνωστά σε όλους, 
φαίνονται τα αθλητικά έργα και οι αθλητικές 
υποδομές που έγιναν αλλά και όσα γίνονται 
στην ανάπλαση της Δενδροποτάμου (γήπε-
δα τένις, Βόλλεϋ, μπάσκετ, ποδοσφαίρου).

 Στηρίξαμε με τις κοινωνικοπρονοια-
κές μας δομές τον πληθυσμό μας. Αλλά 
και στο υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα, που 

είναι η ανεργία, εκμεταλλευτήκαμε όλες 
τις ευκαιρίες που υπήρξαν και τα τελευ-
ταία (3) χρόνια, μέσα από διαφανείς δια-
δικασίες ΑΣΕΠ, δώσαμε δουλειά σε πε-
ρισσότερα από 600 άτομα. Καλούμε την 
Ελληνική Πολιτεία να δρομολογήσει τη 
χρηματοδότηση προγραμμάτων τουλά-
χιστον 500.000 ανέργων πριν διαρραγεί ο 
κοινωνικός ιστός.

Το εγχείρημα της συνένωσης των δύο 
δήμων Αμπελοκήπων και Μενεμένης δεν 
ήταν εύκολο. Από την πρώτη μέρα συνε-
νώσαμε υπηρεσίες, λειτουργίες και προ-
σωπικό. Επιδιώξαμε την παροχή ίδιων υπη-
ρεσιών, ίση αντιμετώπιση όλων των περιο-
χών του δήμου μας. Χωρίς διακρίσεις. Με 
περισσότερη φροντίδα και ζεστασιά εκεί 
όπου υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη. 

 Σ’ ότι αφορά το πρόγραμμα δημοτικής 
δράσης 2014-2019, το οποίο θα καταρτί-
σουμε και θα ανακοινώσουμε στους πολί-
τες, έχουμε ήδη τους βασικούς οραματι-
κούς μας στόχους. Ανοίγουμε όμως σήμε-
ρα ένα δημόσιο διάλογο με τους πολίτες, 
τους αιρετούς, τους φορείς του τόπου μας 
και περιμένουμε. Θέλουμε τις προτάσεις 
τους, τις απόψεις τους. Γιατί πιστεύουμε 
ότι μόνο με το διάλογο, τη συνεργασία και 
την ενότητα όλων μας θα πετύχουμε.

 Ξεκινάμε λοιπόν τον αγώνα μας. Έναν 
έντιμο, ειλικρινή. Χωρίς τον πόλεμο της 
λάσπης και των ύβρεων. Κοιτάμε τους 
πολίτες στα μάτια. Τους λέμε την αλήθεια. 
Τους μιλάμε για το έργο που κάνουμε και 
φαίνεται. Τους μιλάμε για το πρόγραμμά 
μας. Όπως κάναμε πάντοτε. Δεν απαντά-
με στη λάσπη, στις ύβρεις και στις άγονες 
αντιπαραθέσεις. Σ’ αυτούς απαντάμε ως 
εξής: τους λέμε ότι τους αγαπάμε και... 
τους στέλνουμε φιλιά.

 Εύχομαι σε όλους 
Καλή Χρονιά. 
Με υγεία και χαρά. 

Σας ευχαριστώ.

 ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

>> συνέχεια από σελ.1

Μαζί συνεχίζουμε!
Αξίζει 
να συμμετέχεις!

Σινέ «ΑΣΤΡΟΝ» 

Κατασκευή ανισόπεδων κόμβων 
στην περιφερειακή οδό Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων

Πολιτιστικό Κέντρο Μενεμένης
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