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ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Κατά το έτος 2019 :
Το Δημοτικό Συμβούλιο : ………………

συνεδρίασε 29 φορές

λήφθηκαν 298 αποφάσεις,
οι 172 ήταν ομόφωνες
Η Οικονομική Επιτροπή : ………………

συνεδρίασε 41 φορές

λήφθηκαν 251 αποφάσεις,
οι 243 ήταν ομόφωνες
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής : ………

συνεδρίασε 5 φορές

λήφθηκαν 8 αποφάσεις ομόφωνες.
Η Εκτελεστική Επιτροπή : ………………

συνεδρίασε 2 φορές

λήφθηκαν 3 αποφάσεις ομόφωνες
Η Επιτροπή Διαβούλευσης : …………

συνεδρίασε 1 φορές

λήφθηκαν 2 αποφάσεις ομόφωνες
Η Κοινότητα Αμπελοκήπων: συνεδρίασε 13 φορές
λήφθηκαν 55 αποφάσεις
οι 53 ήταν ομόφωνες
Η Κοινότητα Μενεμένης :

συνεδρίασε 13 φορές
λήφθηκαν 25 αποφάσεις ομόφωνες
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ –
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ - ΔΡΑΣΕΩΝ
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ». Προϋπ/σμός: 889.000,00 +
213.360,00 = 1.102.360,00 €
Με την παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε η συντήρηση οδών του Δήμου,
όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, που έχριζαν αποκατάσταση
λόγω του φθαρμένου οδοστρώματος τους.
Οι εργασίες που εκτελέστηκαν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για την
αποκατάσταση των οδών, είναι οι εξής: απόξεση του ασφαλτικού τάπητα με
χρήση φρέζας μιας στρώσης ή δύο όπου κρίνεται απαραίτητο. Στα τμήματα
που παρουσιάζουν σημαντικές φθορές θα προηγηθεί η αποκατάσταση της
οδοστρωσίας σε βάθος, περίπου, 0,25-0,30μ. και διάστρωση ασφαλτικής
ισοπεδωτικής στρώσης ώστε να αποφευχθούν τοπικές αστοχίες και να
βελτιωθεί η φέρουσα ικανότητα του εδάφους. Τέλος, εφαρμόστηκε όπου
απαιτούνταν ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη επί της φρεζαρισμένης
επιφάνειας και κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας οδού.
Επίσης μετά την ασφαλτόστρωση έγινε η προσαρμογή της στάθμης
(ανύψωση ή υποβίβαση) των καλυμμάτων φρεατίων και των σχαρών
υδροσυλλογής. Τέλος, πραγματοποιήθηκε η διαγράμμιση του οδοστρώματος
και των διαβάσεων πεζών, μετά την ολοκλήρωση των ασφαλτικών εργασιών.
Συγκεκριμένα αποκαταστάθηκαν οι παρακάτω οδοί:
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
1. Τμήματα της Ελ. Βενιζέλου (από Κυρίμη έως Φιλιππουπόλεως)
2. Φιλιππουπόλεως (από Ανθ. Πανταζοπούλου έως Λεωφ. Καλλιθέας)
3. Μεγ. Αλεξάνδρου (από Φιλιππουπόλεως έως 28ης Οκτωβρίου)
4. Τμήματα της Γεωρ. Γεννηματά (από Συν/χη Ντούρμα έως Πάνδροσου)
5. Κανάρη (από 28ης Οκτωβρίου έως Ακριτών)
6. Λεωφ. Λαγκαδά (εμπρόσθιων Συμμαχικών Νεκροταφείων)
7. Εθν. Αντιστάσεως 52 (μπάλωμα)
8. Αρκαδίου – έμπροσθεν DISCOYNT MARKET (μπάλωμα)
9. Λεωφ. Δενδροποτάμου
10. Ι. Δραγούμη (από Αυξεντίου έως Κιλκίς): προβλέπεται η διαμόρφωση της οδού, η
εκσκαφή σύμφωνα με την υψομετρική μελέτη εφαρμογής, η κατασκευή υπόβασης
και βάσης συνολικού πάχους 0,20μ., η τοποθέτηση κρασπέδων και ρείθρων, η
κατασκευή πεζοδρομίων πλάτους 1,5μ. εκατέρωθεν, η επίστρωσή τους με πλάκες
πεζοδρομίου και τέλος η κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.
11. Λ. Καλλιθέας & Αγάθωνος (κόμβος)
12. Λ. Καλλιθέας (από Φιλιππουπόλεως έως Κολωνιάρη)
13. Μενελάου (από Κατσάνου έως 28ης Οκτωβρίου)
14. Χρ. Ράπτη (από Ευξείνου έως Παναγοπούλου)
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15. Ν. Πλαστήρα (από Γευγελής έως Κένεντυ) & Γευγελής & Ν. Πλαστήρα (κόμβος)
16. Κρήτης (από Καλλιθέας έως Κιλκίς)
17. Π. Γρηγορίου Ε΄ (από Ελ. Βενιζέλου έως Εθ. Αντιστάσεως & από Ευριπίδου έως
Ακριτών)
18. Στεφ. Ελμάζη (από Ελευθερίας έως Π. Γρηγορίου Ε’)
19. Θερίσσου (από Π. Γρηγορίου Ε΄ έως Ζαρίφη)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
1. Τμήματα της Ελ. Βενιζέλου (από Λεωφ. Δενδροποτάμου έως Κυρίμη)
2. Ομήρου (από Θ. Χατζίκου έως Ν. Κουντουριώτη): προβλέπεται η διάνοιξη & διαμόρφωση
της οδού ώστε να βελτιωθεί αισθητικά αλλά και λειτουργικά η περιοχή αλλά και
εξασφαλισθεί η πρόσβαση των κατοίκων από την συγκεκριμένη οδό. Οι εργασίες που
προβλέπεται να γίνουν είναι: η καθαίρεση των ολόσωμων περιφράξεων και
λαμαρινοκατασκευών, η εκσκαφή και κατασκευή υπόβασης μεταβλητού πάχους και
προετοιμασίας του δρόμου για μελλοντική ασφαλτόστρωση.
3. Μεγ. Αλεξάνδρου – Αγ. Νεκτάριος (από Λεωφ. Δενδροποτάμου έως Αγ. Νεκταρίου)
4. Δρόμος πίσω από ΔΕΣΕ
5. Αγρόκτημα 429Α προβλέπεται η ασφαλτόστρωση μέρος του αγροκτήματος και η
κατασκευή ιρλανδικής διάβασης για την απορροή των ομβρίων υδάτων
6. Ανώνυμη οδός επί της Καραολή & Δημητρίου (Αγ. Νεκτάριος)
7. Αγ. Παρασκευής (από Ελ. Βενιζέλου έως 26ης Οκτωβρίου)
8. Σοφοκλέους (από Ελ. Βενιζέλου έως Γιάνναρη)
9. Θερμοπυλών (από Ελ. Βενιζέλου έως Θ. Χατζίκου)
10.Κυριακίδη & Σοφοκλέους (κόμβος)
11.Κίμωνος (από Περικλέους έως Κυρίμη)
12. 26ης Οκτωβρίου & Σωκράτους (Κόμβος)
13.Κυριακίδη (από Σοφοκλέους έως Δελφών)
14.Σαλαμίνος (από 26ης Οκτωβρίου έως Γραβιάς)
15.Γιάνναρη (από Δελφών έως Σοφοκλέους)

Η συνολική έκταση παρέμβασης φτάνει περίπου τα 42.100 μ2.
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε 11.10.2019
«ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΥΛΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»
Προϋπ/σμός: 126.612,90+30.387,10=157.000,00 €
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάπλαση του αύλειου χώρου του
1ου Γυμνασίου Μενεμένης, το οποίο βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών
Ν. Κουντουριώτη και Ομήρου στη Δ.Κ. Μενεμένης. Με την παρέμβαση αυτή
δημιουργείται ένας χώρος αισθητικά και λειτουργικά αναβαθμισμένος, φιλικός
προς τους μαθητές – χρήστες του προαυλείου, με στόχο να δώσει τη
δυνατότητα της πραγματικής ξεκούρασης και ανάπαυσης των μαθητών κατά
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τη διάρκεια του διαλείμματος σε ένα ευχάριστο, φυσικό (κατά το δυνατόν)
περιβάλλοντα χώρο. Η “πράσινη” αυλή σχεδιάστηκε και θα αναπλαστεί έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται:
1)
Η μέγιστη δυνατή κάλυψη του αύλειου χώρου με πράσινο και κατ’
επέκταση η σημαντική ποσοστιαία αύξηση του πρασίνου.
2)
Η αντικατάσταση των θερμών υλικών κάλυψης των επιφανειών με
ψυχρά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.
3)
Η επίτευξη τοπικά των βέλτιστων μικροκλιματικών συνθηκών.
4)
Η αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου.
5)
Η άμεση επαφή των μαθητών με το πράσινο.
6)
Η δυνατότητα σχεδιασμού και εκπόνησης δράσεων περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης και διαχείρισης πρασίνου στη σχολική κοινότητα.
7)
Η δημιουργία νέων δυνατοτήτων για καλύτερη αξιοποίηση του αύλειου
χώρου.
Γενικότερα προβλέπεται:
•
Η καθαίρεση των πλακοστρωμένων – παλαιωμένων επιφανειών και η
αντικατάσταση τους με επίστρωση τσιμεντοπλακών (πλάκα πέτρα τακάκι γκρι
χρώματος), σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, που περιέχουν ψυχρά
υλικά (cool materials) για την βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών
χώρων.
•
Αύξηση των χώρων πρασίνου και ενίσχυση αυτών με υψηλή και πυκνή
φύτευση περιμετρικά του αύλειου χώρου.
•
Τοποθέτηση νέων πάγκων ανάπαυσης περιμετρικά του αύλειου χώρου
(ξύλινα παγκάκια με πλάτη)
•
Κατασκευή πέργκολας στην εγκατάσταση της βρύσης και τοποθέτηση
επιπλέον βρύσεων πόσιμου ύδατος.
Τοποθέτηση δύο καθιστικών πάγκων με τραπέζι και πέργολα για
•
σκίαση εντός του χώρου πρασίνου.
Αναλυτικά προβλέπεται:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Φύτευση τριάντα τεσσάρων (34) μεγάλων δένδρων διαφόρων δασοπονικών
ειδών, φυλλοβόλων και αειθαλών, με σκοπό την αύξηση του υψηλού
πρασίνου που αποτελεί και τον σημαντικότερο και πιο ουσιώδη δείκτη
αύξησης του αστικού πρασίνου αλλά και η κάλυψη όλων των επιφανειών,
προς φύτευση, με επτακόσια δεκαπέντε (715) τεμάχια θάμνων (μικρών και
μεγάλων) και εδαφοκαλυπτικών φυτών, καθώς και με διακόσια δέκα (210)
τεμάχια ποωδών-πολυετών. Οι προαναφερόμενοι θάμνοι, τα εδαφοκαλυπτικά
φυτά και τα ποώδη πολυετή φυτά που επιλέχτηκαν θα δημιουργήσουν με την
ανάπτυξη και το φύλλωμά τους αλλά και με την εποχιακή, ανά είδος, σε
διαφορετικές περιόδους, ανθοφορία τους ένα ιδιαίτερα αισθητικά
αναβαθμισμένο περιβάλλον. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία ενός
μεγάλου κήπου, με ιδιαίτερη ποικιλομορφία, μιας μικρής πράσινης όασης
στον πυκνοδομημένο αστικό ιστό, ενός πνεύμονα πρασίνου στο βεβαρυμμένο
αστικό περιβάλλον.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Η άρδευση των χώρων πρασίνου του αύλειου χώρου του 1ου Γυμνασίου
Μενεμένης περιλαμβάνει την πλήρη εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικού
δικτύου και προβλέπει την άρδευση των επιφανειών που καλύπτονται από
χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (pop-up) και την άρδευση δέντρων, θάμνων,
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φυτών εδαφοκάλυψης και ποωδών–πολυετών φυτών με σταλλακτηφόρους
αγωγούς. Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε 4.12.2019.
«ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Δ.Ε. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ». Προϋπ/σμός: 58.499,74 +
14.039,94 = 72.539,68€
Η παράκτια ζώνη της Δ.Ε. Μενεμένης περιλαμβάνει την παραθαλάσσια
περιοχή που εκτείνεται δυτικά των εκβολών Δενδροποτάμου έως το όριο με
τον Δήμο Εχεδώρου, και αποτελεί τμήμα της ευρύτερης Δυτικής Παράκτιας
Ζώνης του Θερμαϊκού. Αναγνωρίζεται ως μια παράκτια ζώνη με έντονα
στοιχεία περιβαλλοντικής υποβάθμισης, έντονη παρουσία παραγωγικών
δραστηριοτήτων (βιοτεχνίες, μεταφορών, αποθήκευσης αλλά και διαχείρισηςαποθήκευσης πετρελαιοειδών), γεγονός που αποτρέπει επί σειρά ετών την
ένταξη του παράκτιου αυτού τμήματος σε διαδικασίες εξυγίανσης,
αναβάθμισης και εν τέλει απόδοσης της παραλίας στην τοπική κοινωνία,
διατηρώντας ένα καθεστώς περιβαλλοντικής και αισθητικής απαξίωσης, όπου
η πρόσβαση είναι ιδιαίτερα δυσχερής, επισφαλής και πρακτικά ανέφικτη για
τον πολίτη.
Αναλυτικότερα, πρόκειται για μια περιοχή με έντονα περιβαλλοντικά
προβλήματα υποβάθμισης του εδάφους και των υδατικών πόρων, καθώς
δέχτηκε εκτεταμένη ρύπανση λόγω της χρόνιας απόθεσης αποβλήτων
(μεταξύ άλλων φιλοξενούσε τη δεκαετία του ‘80 και τον ΧΑΔΑ της
Θεσσαλονίκης) αλλά και λόγω του γεγονότος ότι σε αυτήν λειτούργησαν
ορισμένες από τις πλέον ρυπογόνες μεταποιητικές μονάδες της περιοχής
(π.χ. τα παλιά βυρσοδεψία). Επιπρόσθετα, η περιοχή συνεχίζει να δέχεται
ρύπανση
από
παράνομες
αποθέσεις
και
απορρίψεις
υλικών
(συμπεριλαμβανομένων απορρίψεων αποβλήτων μέσω παράνομων
συνδέσεων στο σύστημα παροχέτευσης ομβρίων του Δενδροποτάμου), παρά
το γεγονός ότι η προέκτασή της στην Δημοτική Ενότητα Καλοχωρίου γειτνιάζει
με το ανατολικό όριο του Εθνικού Πάρκου Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα.
Η παραλιακή αυτή περιοχή ορίζεται στο ΓΠΣ της Δ.Ε. Μενεμένης ως «Περιοχή
Ειδικής Προστασίας του Θαλασσίου Μετώπου της ΔΕ Μενεμένης». Στόχος
της πρότασης να αντιμετωπιστεί η παραλιακή ζώνη της Μενεμένης ως
περιοχή προστασίας ήταν η εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του υπό
αναθεώρηση τότε) νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης που πρότεινε την
Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης Θεσσαλονίκης (ΟΔΠΖ), με
σκοπό την «περιβαλλοντική αναβάθμιση και διαμόρφωση του θαλασσίου
μετώπου από την περιοχή Καλοχωρίου μέχρι την ΣΤ΄ προβλήτα,
συμπεριλαμβανομένων των εκβολών του Δενδροποτάμου, μέσω ρυθμίσεων
θεσμικής προστασίας και χαρακτηρισμού της Ζώνης ως ζώνης
περιβαλλοντικής εξυγίανσης, εκπόνησης μελετών διαχείρισης, οικολογικής
αναβάθμισης, τοπιακής οργάνωσης και υλοποίησης παρεμβάσεων
περιβαλλοντικής εξυγίανσης χωρίς να θίγεται η λειτουργία των νομίμως
υφισταμένων βιομηχανικών και εμπορικών εγκαταστάσεων της περιοχής».
Στο πλαίσιο αυτό, το ΓΠΣ προβλέπει τη σύνταξη μελέτης κατά τα οριζόμενα
στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν.2742/99 (ΦΕΚ 207 Α), ώστε να
χαρακτηρισθεί το παραλιακό αυτό τμήμα ως Περιοχή Ειδικών Χωρικών
Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) της παραγράφου 1.δ του ιδίου άρθρου.
Ωστόσο, δεδομένου ότι από το 1999 έως και σήμερα δεν έχουν καθοριστεί
ακόμη οι προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών ΠΕΧΠ, όπως προβλέπει το
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ΓΠΣ Δ.Ε. Μενεμένης για την περιοχή, και η αναγκαιότητα περιβαλλοντικής
εξυγίανσης και αναβάθμισης της ζώνης αυτής διαρκώς εντείνεται, όπως
προκύπτει και από τον υπερκείμενο σχεδιασμό, προωθείται η αντιμετώπιση
της περιοχής μέσω μελέτης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου του Ν.4447/2016.
Ως εκ τούτου, προτείνεται η σύνταξη Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.4447/2016 (ΦΕΚ Α΄241), για
την έκταση που καλύπτει η παραπάνω παραλιακή περιοχή της Μενεμένης
που προτείνεται ως περιοχή προστασίας, και που ανέρχεται σε 600 περίπου
στρέμματα. Η μελέτη ΕΧΣ θα συνταχθεί σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές Μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ) του Ν.4447/2016
(ΦΕΚ Α’ 241). Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την υποβολή φακέλου στην
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την
έκδοση του διατάγματος που περιγράφεται στο άρθρο 8 του ν.4447/2016
(ΦΕΚ Α’ 241).
Η μελέτη ΕΧΣ υλοποιείται σε ένα (1) στάδιο. Το περιεχόμενο της
περιλαμβάνει:
- την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης,
- τη διάγνωση των προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων στην ευρύτερη
περιοχή για την οποία συντάσσεται το Ε.Χ.Σ.,
- τη διατύπωση των εναλλακτικών προτάσεων της χωρικής οργάνωσης της
περιοχής,
- την τελική πρόταση που προκρίνεται από το φορέα κίνησης της διαδικασίας
καθώς και αιτιολόγηση της επιλογής της.
Τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια υπόκεινται σε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία εκπονείται με βάση τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ
107017/2006 (ΦΕΚ Β' 1225/2006) και εγκρίνεται με το ίδιο Προεδρικό
Διάταγμα που θα εγκριθεί και το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, ενώ για την
περίπτωση που η περιοχή μελέτης βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή
υποβάλλεται και Γεωλογική Μελέτη Καταλληλότητας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η μελέτη ΕΧΣ συνίσταται στις εξής κατηγορίες
μελετών:
- Κατηγορία 1 (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες) για την κύρια μελέτη
ΕΧΣ
- Κατηγορία 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και
Γεωφυσικές)
- Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) για την μελέτη ΣΜΠΕ
Κατάσταση: Σε εξέλιξη.
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ».
Προϋπ/σμός: 167.411,01€
Απαιτούμενες ενέργειες για την κτιριακή αναβάθμιση:
Κτίριο Γυμνασίου
1. Μετατροπή υπόγειας αποθήκης σε αίθουσα διδασκαλίας θεάτρου
1.1 Προμήθεια και τοποθέτηση έτοιμου δαπέδου τύπου «laminate».
1.2 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών.
1.3 Συντήρηση της εγκατάστασης εξαερισμού και τοποθέτηση νέου
ανεμιστήρα.
1.4 Προμήθεια και τοποθέτηση 2 κλιματιστικών μονάδων.
1.5 Προμήθεια κινητής πτυσσόμενης κερκίδας μήκους 2,5 m.
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1.6 Προμήθεια εξέδρας αλουμινίου (σκηνής) επιφάνειας 12 m2.
2. Βελτίωση ακουστικής της υπόγειας αίθουσας πολυχώρου εκδηλώσεων
με τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών panels σύμφωνα με τα
αποτελέσματα αντίστοιχης μελέτης και εξοπλισμού τεχνικής σκηνής ααυλαία, φωτισμός.
3. Μετατροπή
υπόγειας
αίθουσας
σε
αίθουσα
διδασκαλίας
κινηματογράφου.
4. Βελτίωση υποδομών αίθουσα χορού με την προμήθεια και τοποθέτηση
ξύλινου δαπέδου με αποξήλωση υφιστάμενου.
5. Βελτίωση αίθουσας διδασκαλίας κινηματογράφου.
6. Ανακαίνιση χρωματισμών του κτιρίου εξωτερικά και εσωτερικά.
Κατάσταση : Ετοιμασία τευχών δημοπράτησης - σε εξέλιξη.
«ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗ». Προυπ/σμος: 481.999,58 €
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εγκατάσταση εορταστικού διάκοσμου
στους συνοικισμούς Μενεμένης και Αγίου Νεκταρίου. Οι οδοί εγκατάστασης
είναι η Ελευθερίου Βενιζέλου, η Θ. Χατζίκου, η Αγ. Παρασκευής και η Κυρίμης
(μία γιρλάντα) για τον συνοικισμό Μενεμένης. Για τον συνοικισμό Αγίου
Νεκταρίου οι οδοί εγκατάστασης είναι η Αγίου Νεκταρίου, η Μεγ. Αλεξάνδρου
και η Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στον συνοικισμό Αγίου Νεκταρίου θα
τοποθετηθούν στις οδούς Αγίου Νεκταρίου και Μεγ. Αλεξάνδρου οι
υφιστάμενες γιρλάντες που είναι εγκατεστημένες στην οδό Αγ. Παρασκευής.
Το έργο περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες, που αφορούν την υποδομή του
ηλεκτρολογικού δικτύου (εκσκαφές, επιχώσεις, σωλήνες διέλευσης καλωδίων,
φρεάτια κλπ.), προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικών υλικών (καλώδια,
χάλκινους αγωγούς, υλικά γείωσης, υλικά ράγας για ηλεκτρολογικούς πίνακες
κλπ.) και προμήθεια και εγκατάσταση των ιστών ανάρτησης του εορταστικού
διάκοσμου και των αντίστοιχων γιρλαντών. Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε.
Πρόκειται να γίνει οριστική παραλαβή.
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ
ΚΤΙΡΙΑ». Προϋπ/σμός: 502.000,00 € ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να ανακατασκευαστούν, αύλειοι χώροι
σε σχολεία, w.c. σχολείων, επισκευές σκάλας, δημιουργία ράμπας και να
επιδιορθωθούν τυχών ρωγμές, αρμοκάλυπτρα κ.α. σε σχολικά συγκροτήματα
του Δήμου μας. Οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται σε κάθε χώρο
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.
Οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται
αναλυτικά παρακάτω.
1. Κατασκευή αυλής 1ου – 4ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αμπελοκήπων –
Μενεμένης.
2. Κατασκευή αυλής 3ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
3. Κατασκευή αυλής 11ου-13ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αμπελοκήπων –
Μενεμένης.
4. Κατασκευή αυλής 4ου Δημοτικού Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
5. Κατασκευή αυλής 8ου Δημοτικού Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
6. Ανακατασκευή W.C. 8ου Δημοτικού Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
7. Ανακατασκευή W.C. 5ου Δημοτικού Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
8. Ανακατασκευή W.C. 3ου - 4ου Νηπιαγωγείου Δήμου Αμπελοκήπων –
Μενεμένης.
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9. Ανακατασκευή W.C. 2ου Γυμνασίου Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
10. Στο 1ο Γυμνάσιο Δ.Κ. Αμπελοκήπων που βρίσκεται στην οδό
Κουντουριώτη πρόκειται να γίνει επέκταση της σκάλας εισόδου του
σχολείου.
11. Στο 1ο ΕΠΑΛ Δ.Κ. Αμπελοκήπων πρόκειται να δημιουργηθούν δύο νέα
παράθυρα στα εργαστήρια του σχολείου.
12. Τέλος τυχόν ρωγμές στους αρμούς των σχολείων πρόκειται να
επιδιορθωθούν με την παρούσα μελέτη. Κατάσταση: Υπό εκτέλεση.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ».
Προϋπ/σμός: 66.485,08 € € ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Η παρούσα προμήθεια αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση
στάσεων/στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας στο Δήμο μας, για την
εξυπηρέτηση των επιβατών, αποσκοπώντας στην ασφαλή κατά τον δυνατόν
μετακίνησή τους και στην προστασία τους από τις επικρατούσες κάθε φορά
καιρικές συνθήκες. Η εγκατάσταση των στεγάστρων θα είναι πλήρως
εναρμονισμένη με τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στην
αρχιτεκτονική διαμόρφωση και κατασκευή των στεγάστρων καθώς και τους
τύπους , θέσεις και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, όπως αυτά αναφέρονται
στην Πρόσκληση του Υπουργείου.
Μετά από την αυτοψία επιλέχτηκαν 18 συνολικά υφιστάμενες στάσεις στις
οποίες, ανάλογα με το πλάτος του πεζοδρομίου, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν δύο (2) τύποι στεγάστρων .
 Στέγαστρο Τύπου Α σε 7 υφιστάμενες στάσεις και
 Στέγαστρο Τύπου Β σε 11 υφιστάμενες στάσεις
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Σημεία Τοποθέτησης στάσεων και τύπος στεγάστρου
Α/Α

ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΥΠΟ
Σ

1

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

ΠΟΝΤΟΥ

Α

2

ΒΟΣΠΟΡΟΣ 2

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Β

3

ΒΟΣΠΟΡΟΣ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Β

4

ΓΗΠΕΔΟ

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Α

5

ΕΒΑΜ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Α

6

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Α

7

ΚΤΕΛ

ΑΝΩΝΥΜΗ

Β

8

ΜΑΜΙΔΑΚΗ

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Β

9

ΜΕΒΓΑΛ

ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Β

Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2019

10

10

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

ΠΟΝΤΟΥ

Β

11

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Β

12

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Α

13

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Β

14

ΠΑΛΑΙΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Α

15

ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Α

16

ΠΛΑΤΕΙΑ
ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΧΑΛΚΙΔΗ

Β

17

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Β

18

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ

Β

Για τις στάσεις που επιλέχτηκαν δόθηκε η απαραίτητη γνωμοδότηση από τον
ΟΑΣΑ κατόπιν αιτήματος συνοδευόμενου από:
1. Συνοπτική τεχνική περιγραφή και προϋπολογισμό του προτεινόμενου
έργου-προμήθειας.
2. Σκαριφήματα τοποθέτησης στεγάστρων επιβατών ανά στάση με
φωτογραφική τεκμηρίωση.
3. Χάρτη των διαδρομών και θέσεων των προτεινόμενων στάσεων.
Κατάσταση : Σε εξέλιξη.
«Μικροκατασκευές σε δημοτικά κτίρια»
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ράμπας και ανακατασκευή εξωτερικής
σκάλας στο Β΄ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων Δήμου, επί της οδού Ελευθερίας στην
συμβολή της με την λεωφόρο 28ΗΣ Οκτωβρίου. Η κατασκευή ράμπας και
ανακατασκευή σκάλας θα γίνουν στην πρασιά της ΒΑ πλευράς του κτιρίου
που γειτνιάζει με την πλατεία Εμμανουήλ Παπά. Η ανάγκη υλοποίησης των
παραπάνω παρεμβάσεων προέκυψε προκειμένου:
Α)Να εφαρμοσθούν οι προδιαγραφές ως προς την προσβασιμότητα
ΑΜΕΑ στο κτίριο και ειδικά στο υπερυψωμένο ισόγειο του κτιρίου όπου
στεγάζεται εντευκτήριο και λειτουργεί κυλικείο όπου βρίσκουν συντροφιά κι
απασχόληση τα μέλη του ΚΑΠΗ
Β)Να αναβαθμιστεί λειτουργικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά με τις
κατάλληλες επεμβάσεις και κατασκευές ο υπαίθριος χώρος της πρασιάς του
κτιρίου ο οποίος αποτελεί προέκταση της διαμορφωμένης πλατείας
Εμμανουήλ Παπά.
Επίσης περιλαμβάνει την ανακατασκευή των wc που βρίσκονται στο
ισόγειο του Δημαρχείου Αμπελοκήπων επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου
Ε΄, αρ. 12, προκειμένου να κατασκευαστεί wc για ΑΜΕΑ και να γίνουν οι
απαραίτητες τροποποιήσεις και ο εκσυγχρονισμός των υφισταμένων.
Κατάσταση : Ετοιμασία τευχών δημοπράτησης - σε εξέλιξη.
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«ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡ_ΚΗΣ ΑΠΟΔ.
& ΟΡΘΟΛΟΓ ΔΙΑΧ_ΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝ – 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛ».
Προϋπ/σμός: 385.200,78 €
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του
κτιρίου του 1ου Γυμνασίου -1ου ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων του Δήμου
Αμπελοκήπων - Μενεμένης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «
Κεντρική Μακεδονία» στον Άξονα Προτεραιότητας 04 – Υποστήριξη της
μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
σε όλους τους τομείς. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί υποέργο της πράξης «
Ενεργειακή αναβάθμιση στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 1ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων» με
κωδικό πράξης 5030140. Το σχολικό κτίριο βρίσκεται στην οδό Πλαστήρα 54
της Δημοτικής Ενότητας Αμπελοκήπων του Δήμου Αμπελοκήπων –
Μενεμένης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Κατάσταση: Προς
έγκριση τευχών δημοπράτησης.
«ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡ/ΚΗΣ ΑΠΟΔ.
& ΟΡΘΟΛΟΓ ΔΙΑΧ/ΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓ. ΣΤΟ 13ο ΔΗΜ ΑΜΠΕΛ». Προϋπ/σμός:
362.498,79 €
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του
κτιρίου του 13ο Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων του Δήμου Αμπελοκήπων
- Μενεμένης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική
Μακεδονία» στον Άξονα Προτεραιότητας 04 – Υποστήριξη της μετάβασης
προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους
τους τομείς. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί υποέργο της πράξης «
Ενεργειακή αναβάθμιση στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων» με κωδικό
πράξης 5030141.Το σχολικό κτίριο βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως
59 & Μ. Χατζιδάκη της Δημοτικής Ενότητας Αμπελοκήπων του Δήμου
Αμπελοκήπων – Μενεμένης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Κατάσταση: Προς έγκριση τευχών δημοπράτησης.
«Αντικατάσταση συνθετικού ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο ‘Κων.
Καραμανλής’ του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης». Προϋπ/σμός:
610.812,84 €
Η Μελέτη για την αντικατάσταση ταπήτων στο δημοτικό στάδιο
‘’Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ’’ του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, αλλά και στο
κλειστό γυμναστήριο στίβου Αμπελοκήπων αναφέρεται στην αντικατάσταση
α)του συνθετικού τάπητα (ταρτάν) για τη διεξαγωγή αγώνων στίβου β) του
συνθετικού τάπητα (ταρτάν) στο κλειστό γυμναστήριο στίβου. Το
συγκεκριμένο στάδιο χρησιμοποιείτε τόσο καθημερινά για την προπόνηση
αθλητών στίβου, όσο και για την διεξαγωγή πανελληνίων και διεθνών
αγώνων. Κατάσταση: Προς υπογραφή σύμβασης.
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ».
Προϋπ/σμός: 610.812,84 €
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η συντήρηση και βελτίωση των
ανοιχτών υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Η υλοποίηση των εργασιών κρίνεται αναγκαστική και επείγουσα
ουσιαστικά και χρονικά, καθότι αφορά την ασφαλή και σύμφωνη με τους
ισχύοντες κανονισμούς, λειτουργία των εν λόγω αθλητικών εγκαταστάσεων.
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Οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται
αναλυτικά παρακάτω.
1. Ανακαίνιση-συντήρηση υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων στο αθλητικό
κέντρο «Θεόδωρος Ριζόπουλος», επί της οδού Κυρίμη.
2. Ανακαίνιση-συντήρηση υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων επί της οδού
Γ. Γεννηματά.
3. Προβλέπεται η κατασκευή γηπέδου πετοσφαίρισης επί άμμου («Beach
volley») διαστάσεων αγωνιστικού χώρου (26x18 m) επί της οδού
Ελευθερίας, Δ.Κ. Αμπελοκήπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, σε
υφιστάμενο χώρο άθλησης δίπλα στο 12ο Νηπιαγωγείο. Δηλαδή
συντήρηση και ανακατασκευή – βελτίωση υπαίθριων αθλητικών
δραστηριοτήτων , προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού εξοπλισμού.
4. Επέκταση κερκίδων κλειστού γυμναστηρίου «Ι. Λεμονίδης».
Κατάσταση: Προς υπογραφή σύμβασης.
Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας. Προϋπ/σμός: 8.914,24 €
Ο Δήμος μας μεριμνώντας για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του,
προέβη στη διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων γιατρού εργασίας, σύμφωνα με
τον Ν 3850/2010.Ο γιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον
εργοδότη και στους εργαζομένους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα
που θα πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των
εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο γιατρός εργασίας θα τις καταχωρεί σε
ειδικό βιβλίο. Ο εργοδότης θα λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων
που θα καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο. Κατάσταση: Υπό εκτέλεση.
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧ.ΠΟΛΕΩΣ
Α/Α
1

2

3

4

5

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Σύνταξη Τοπικού Χωρικού Σχεδίου στο
Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης
(Αρ. Μελ. : 135/18)

Βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής της
σύμβασης

Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για την υποδοχή
σχεδίων & έργων υπερτοπικής κλίμακας σε
τμήμα του πρώην στρατοπέδου Μεγάλου
Αλεξάνδρου της Δ.Κ. Αμπελοκήπων του
Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης
(Αρ. Μελ. : 100/17)
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
(Σ.Β.Α.Κ.) Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης
(Αρ. Μελ. : 64/17)

Βρίσκεται στο στάδιο ελέγχου της
ΣΜΠΕ και της Γεωλογικής Μελέτης
Καταλληλότητας

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης
στην προετοιμασία πρότασης – αίτησης
χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της δράσης
του ΕΠΑΝΕΚ με κωδ. 01-3c-1.4-16 και τίτλο
«Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»
(Αρ. Μελ. : 102/2018)
Ανέγερση 5ου Δημοτικού Σχολείου
Αμπελοκήπων μέσω ΣΔΙΤ

Ολοκληρώθηκε και παρελήφθη από
την Τεχνική Υπηρεσία. Εκκρεμεί η
έγκρισή του από το Υπουργείο
Μεταφορών

Απορρίφθηκε. Ξαναστάλθηκε από το
Δήμαρχο για έγκριση

Το έργο έχει ενταχθεί σε ΣΔΙΤ με
απόφαση Υπουργού Μεταφορών
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(Φιλιππουπόλεως – Κέννεντυ)

6

7

8

9

10

11
12

13

14
15
16
17

18

19
20

(ΦΕΚ 4892Β/2018). Στάλθηκαν όλα
τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο
Υπουργείο Μεταφορών.
Ολοκληρώθηκε και παρελήφθη από
την Τεχνική Υπηρεσία
Ολοκληρώθηκε και παρελήφθη από
την Τεχνική Υπηρεσία

Γεωτεχνική Μελέτη 5ου Δ.Σ. Αμπελοκήπων
(αρ. μελ. 12/2019)
Επιθεώρηση καταγραφή και ενημέρωση
ιδιοκτησιών Δήμου ΑμπελοκήπωνΜενεμένης με τη χρήση ΣμηΕΑ(DRONE)
αρ. μελ 72/2019
Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 504Δ/09-09Ο.Τ. 136Α της Δ.Κ. Αμπελοκήπων με τον
2019
αποχαρακτηρισμό τμήματος χώρου για
ανέγερση κτιρίων Γυμνασίου – Δημοτικού
Σχολείου και χώρου πρασίνου και το
χαρακτηρισμό τους ως χώρο Πλατείας –
Παιδικής χαράς – Πεζοδρόμου
Παρακολούθηση - Διαδικασίες – Ενέργειες
για το Εθνικό Κτηματολόγιο που αφορά
οικόπεδα στη Δ.Κ. Αμπελοκήπων.
Παρελήφθησαν αποφάσεις επιτροπών
ενστάσεων. Λειτουργεί Κτηματολογικό
Γραφείο με έδρα Τσιμισκή 136 (ΧΑΝΘ).
Παρακολούθηση – Διαδικασίες – Ενέργειες
που αφορούν δικαστήρια
αποχαρακτηρισμών οικοπέδων
Παρακολούθηση – Διαδικασίες – Ενέργειες
που αφορούν ανεγέρσεις σχολικών κτιρίων
από ΚΤ.ΥΠ. (πρώην Ο.Σ.Κ.)
Παρακολούθηση - Διαδικασίες – Ενέργειες
για το Γ.Π.Σ. Δ.Κ. Αμπελοκήπων.
Υπεύθυνος τοπογραφικών διαγραμμάτων
οικοπέδων με αυθαίρετες κατασκευές που
υπάγονται στο Ν. 4178/2013 για ρύθμιση νομιμοποίηση.
Μέλος επιτροπής παρακολούθησης και
παραλαβής (άρθρο 221 Ν.4412/16)
Μέλος επιτροπής εκτίμησης μισθώσεων
ακινήτων
Μέλος επιτροπής ορισμού φυσικού εδάφους
έργων 2018-2020
Μέλος επιτροπής για τη διενέργεια
αυτοψιών και καταμέτρηση ακινήτων έως
31-08-2019
Μέλος επιτροπής παραλαβής αφανών
εργασιών στο έργο «Συντηρήσεις –
μικροκατασκευές σε δημοτικά και σχολικά
κτίρια»
Μέλος επιτροπής ελέγχου παιδικών χαρών
Υπεύθυνος έκδοσης αδειών δόμησης
μικρής κλίμακας για κοπή δένδρων σε
κοινόχρηστους χώρους
Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2019
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21

22

Διεκπεραίωση αιτήσεων πολιτών με
βεβαιώσεις που αφορούν το γραφείο
Κτηματολογίου, Δημοτικής Περιουσίας &
Σχεδίου Πόλης για την Δ.Κ. Αμπελοκήπων
(αλλαγή αρίθμησης οδού, μετονομασία
οδού, υψομέτρου, χρήσης γης, κ.α.)
Ενημέρωση – τακτοποίηση αρχείων
φακέλων οικοδομικών αδειών, πράξεων
τακτοποίησης & αναλογισμού κ.α..

23

Παρακολούθηση, αρχειοθέτηση εκθέσεων
αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών, αδειών
μικρής κλίμακας.

24

Συνεργασία με νομική & οικονομική
υπηρεσία για θέματα ακινήτων ιδιοκτησίας
του Δήμου και με συναδέλφους για διάφορα
θέματα, τεχνικά ή μη. (πχ Ε9 Δήμου).

25

Εξυπηρέτηση δημοτών & Δημοτικών
Συμβούλων (επιτόπου ή τηλεφωνική) σε
θέματα που αφορούν το γραφείο
Κτηματολογίου, Δημοτικής Περιουσίας &
Σχεδίου Πόλης για την Δ.Κ. Αμπελοκήπων.

(290 Βεβαιώσεις δόθηκαν, καμία σε
εκκρεμότητα).
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Α
/
Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α/
Α

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

Παραγωγή χαρτογραφικών
υπόβαθρων και δημιουργία GIS

Χάρτες σε συνεργασία με το προσωπικό του προγράμματος ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
για ανάγκες του Δήμου .
Δημιουργήσαμε ΧΑΡΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΚΩΣ ΜΕ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΟΔΩΝ ΚΛΠ., πρασίνων. ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Χάρτης με ονοματοθεσία ,στάσεων κλπ.

2.

Αρίθμηση οδών στο Δήμο και
τοποθέτηση πινακίδων ονομασίες
νέων οδών στο Δενδροπόταμο
Συνεργασία για τοποθέτηση των
πινακίδων, νέες αριθμήσεις .

Αναμένονται πολλοί δρόμοι (19-07-2017 σημείωμα προς γραφείο
συντήρησης)
ΟΔΟΣ ΚΟΙΜ.ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΠΑΡΟΔΟΣ ΙΚΑΡΟΥ, Γ.ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

3

Διορθωτικές πράξεις της
πράξης εφαρμογής :
Σύνταξη των πράξεων επιβολής
και επίδοση τους στους ιδιοκτήτες
( μέχρι σύσταση Πολεοδομίας
Αμπελοκ.- Μενεμένης αρμόδιος
για σύνταξη Πράξεων
τακτοποιήσεων και διορθωτικών
πράξεων είναι η Πολεοδομία
Θεσσαλονίκης και απαιτείτε
συνεργασία δύο Δήμων)
Αρχειοθέτηση ,παρακολούθηση.

Αρχειοθέτηση και σύνταξη πράξεων επιβολής από ΠΕΝΤΕ (5)
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΗΣ –2019
Αποκτήσαμε άλλες 10 διορθωτικές ,που δεν υπήρχαν στο αρχείο του
Δήμου μετά την έρευνα .
Αρχειοθέτηση και σύνταξη πράξεων επιβολής από (3) ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΈΣ
ΠΡΆΞΗΣ –2020

4

Αποζημιώσεις
ρυμοτομούμενων από πράξη
εφαρμογής και πράξης
τακτοποίησης
Διαδικασία :
Αίτηση ενδιαφερομένου
Αντίγραφο του Πίνακα Πράξης
Εφαρμογής και της Πράξης
Επιβολής
Δημοτική περιουσία
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία
Περιοχή Κυρίμη – Δενδροποτάμου
Συν/μος Αγ.Νεκταρίου.

5

6

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΘΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
α
14,29,407,429,397 ,122 (διαδικασία),129

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
1.Συντάχθηκε η γεωμετρική μεταβολή και πρόδηλο σφάλμα για αγρ.392 .

7

Έγκριση εισόδων εξόδων
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
Έλεγχος τοπογραφικών,
αυτοψία, εισήγηση.

Πέντε (5)

8

Παρακολούθηση
ΠΕΡ.ΜΕΛΕΤΩΝ

CORAL AE.
CORAL GAS

9
1
0

ΕΠΙΤΡΩΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΥΘΗΣΗ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΠΣ

ΕΧΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
1. ΠΟΛ.ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
1.Έγγραφο προς ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ αποστολή μελέτης
2. Ταξίδι στην ΑΘΗΝΑ
3.Εγγραφο της Περιφέρειας
4. Βεβαίωση Δημάρχου
5.Εγγραφο του Δήμου
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6. Έγγραφο του Δήμου
7. Έγγραφο της Περιφέρειας
8. Έγγραφο του Δήμου
9. Απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ
10. Αποστολή στο Υπουργείο
2. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕ6 ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
- Κτηματογράφηση
- Υποβολή Δηλώσεων
- Διόρθωση
- Αποστολή στην Περιφέρεια
- Σύνταξη σύμβασης για υδραυλική μελέτη (ρεμάτων)
-> Αναμένεται απόφαση Τεχνικού συμβουλίου για το συγκριτικό
πίνακα
Γνωμοδότηση Τεχνικού συμβουλίου
Εισήγηση προς Οικονομική Επιτροπή για έγκριση συγκριτικού
πίνακα
ΜΕΛΕΤΗ ΕΧΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ου
Κατάθεση 1 σταδίου –προέγκρισης.
Αναστολή οικοδομικών αδειών - εισήγηση
1
1
1
2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΑΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΠΡΑΞΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1
3
1
4
1
5

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ 6

ου

Προβλήτα

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ για
αντιπλημμυρικά
Εξυπηρέτηση των πολιτών

Αυτοψίες σε μεγάλες επιχειρήσεις (αμφισβητούμενες)
ΟΤ.90Δ & 89Άποψη για Αίτηση ακύρωσης της αρ.7950/2017 πράξης τακτοποίησης.
ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΜΕ ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Της ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ
Εισήγηση για αναστολή οικοδομ. αδειών
Διαδικασία ενημέρωσης
140 Βεβαιώσεις (& διπλές)
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ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ – ΠΛΥΣΙΜΟ
Σε συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης, πραγματοποιήθηκε για ακόμη μια
χρονιά ο προγραμματισμός και η υλοποίηση της καθημερινής αποκομιδής
αστικών απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, ογκωδών αντικειμένων και
μπαζών. Επίσης, μέσα στο 2019 ξεκίνησε πιλοτικά η αποκομιδή των αστικών
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών από τους κεντρικούς δρόμους του
Δήμου μας σε νυχτερινή βάρδια (συνολικά δύο νυχτερινά δρομολόγια
καθημερινά 00:00 – 6:24) με σκοπό την αποσυμφόρηση της κίνησης και την
διευκόλυνση της μετακίνησης των δημοτών μας κατά τις πρωινές ώρες.

Πραγματοποιήθηκε και υλοποιήθηκε επίσης, η καθημερινή καθαριότητα
των δρόμων – πάρκων – πλατειών – παιδικών χαρών – χώρων parking
καθώς και το συχνό πλύσιμο αυτών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, με
την συνεργασία οδοκαθαριστών και χειριστών ειδικών οχημάτων, όπως
σάρωθρα και πλυντήρια.

Συνεχίστηκε το πλύσιμο της Λαχαναγορά, κάθε Παρασκευή, ιδιαίτερα
κατά τους θερινούς μήνες, καθώς και ο καθαρισμός, η αποκομιδή και το
πλύσιμο των τεσσάρων Λαϊκών Αγορών που λειτουργούν εβδομαδιαίως
εντός των ορίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Αμπελοκήπων –
Μενεμένης.

Επιπλέον, υπήρξε προγραμματισμός για το πλύσιμο και την
απολύμανση των απορριμματοσυλλεκτών (κάδων) με ειδικά οχήματα
(πλυντήρια) καθώς και την τοποθέτηση εντός αυτών, ειδικών θηκών και
υλικού απόσμησης, ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο.

Με επιτυχία εκτελέστηκαν και οι εργασίες καθαρισμού των κτιριακών
εγκαταστάσεων των σχολείων αλλά και όλων των εξωτερικών τους χώρων,
ειδικά κατά την περίοδο προετοιμασίας για την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς αλλά και καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, όποτε ήταν απαραίτητο.

Σε συνεργασία με την Εταιρεία Ανακύκλωσης «Καϊσίδης
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ» το Τμήμα ΚαθαριότηταςΑνακύκλωσης του Δήμου μας λειτούργησε και κατά το έτος 2019 σύστημα
συλλογής και μεταφόρτωσης ογκωδών αντικειμένων.

Ακόμη, η Υπηρεσία μας μερίμνησε για την ξεχωριστή περισυλλογή (και
ασφαλή αποθήκευση) διαφόρων απορριμμάτων από αμίαντο.

Για την συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των ιατρικών αποβλήτων,
ο Δήμος συνεχίζει τη συνεργασία του με την εταιρεία «Microcrop
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», που ξεκίνησε από το 2018.
2. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Αναφορικά με την Ανακύκλωση, στόχος του Δήμου μας και της Υπηρεσίας
Καθαριότητας ήταν και κατά το έτος 2019 η βέλτιστη διαχείριση των αστικών
στερεών αποβλήτων του Δήμου με τη μεγιστοποίηση του ποσοστού των
ανακυκλώσιμων που συλλέγονται και κατά συνέπεια τη μείωση των
απορριμμάτων που φτάνουν στο ΧΥΤΑ. Ειδικότερα, για το σκοπό αυτό, η
Υπηρεσία μας εφάρμοσε και το 2019:
 Την
εναλλακτική
διαχείριση
δημοτικών
αποβλήτων
συσκευασίας(χάρτινες,
πλαστικές,
μεταλλικές
και
γυάλινες
συσκευασίες) με Σύμβαση συνεργασίας με την Ε.Ε.Α.Α. (Ελληνική
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης).
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Την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών ηλεκτρονικού και
ηλεκτρικού εξοπλισμού, με Σύμβαση συνεργασίας με την Εταιρεία
¨Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.
 Την Ανακύκλωση Λαμπτήρων, Μπαταριών και Ελαστικών.
 Επίσης, συνεχίστηκε και το 2019 η εφαρμογή του προγράμματος
ανακύκλωσης γυαλιού αποκλειστικά, έργο, το οποίο είναι
συμπληρωματικό του υφιστάμενου έργου του Μπλε Κάδου ,που
λειτουργεί στο Δήμο μας από 26/03/2009.
Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα η Ε.Ε.Α.Α, στο πλαίσιο της
ανταπόδοσης, έχει τοποθετημένους 25 μπλε κώδωνες που μας
προμήθευσε κατά το έτος 2014, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επιλεκτικά σε
σημεία των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, όπου υπάρχουν
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγίας. Για την
επιτυχία του προγράμματος ακολούθησαν και κατά το έτος 2019
καμπάνιες ενημέρωσης προς τους επαγγελματίες – καταστηματάρχες
για την ανακύκλωση γυαλιού.
Μέσα στο 2019, η Υπηρεσία Καθαριότητας ξεκίνησε συνεργασία με την
«Followgreen» για μια νέα δράση ενημέρωσης και επιβράβευσης των
δημοτών σχετικά με τη διαδικασία της Ανακύκλωσης. Πιο συγκεκριμένα, μέσα
από την ειδική πλατφόρμα της «Followgreen», την οποία μπορούν να
κατεβάσουν δωρεάν στο κινητό τηλέφωνο ή στον υπολογιστή τους οι
δημότες, παρέχονται τα εξής:
- Ενημέρωση για όλα τα σημεία όπου ανακυκλώνεται το κάθε υλικό, μέσα
από ειδικούς ψηφιακούς χάρτες,
- Επιβράβευση των δημοτών με παροχή κουπονιών με πόντους και
συμμετοχή σε διάφορες κληρώσεις, καθώς και άλλες δράσεις
Ειδική συνεργασία της «Followgreen» επίσης πραγματοποιήθηκε και με όλα
τα σχολεία του Δήμου, για την ενημέρωση και προώθηση της Ανακύκλωσης
μέσα από μια διαδικασία μέτρησης της ποσότητας των ανακυκλώσιμων
υλικών του κάθε σχολείου και επιβράβευση αυτών.
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Σε συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης, υλοποιήθηκε ο σχεδιασμός
προγραμμάτων καθαριότητας οικοπέδων που αποτελούσαν εστία μόλυνσης
και επιβάρυναν το περιβάλλον και την εικόνα της γειτονιάς. Σε όλα τα σημεία
του Δήμου που υπήρχε ανάγκη και με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή του
Δενδροποτάμου, εκτελέστηκαν επιτυχώς εργασίες απόφραξης φρεατίων,
περισυλλογή μπαζών, καθαρισμός οικοπέδων και σφράγισμα – γκρέμισμα
εγκαταλελειμμένων κατοικιών και παραπηγμάτων.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες διάρκειας δύο εβδομάδων,
για καθαρισμό και απομάκρυνση όλων των μικροαντικειμένων και των
ογκωδών αντικειμένων του τριώροφου κτιρίου της πρώην βιοτεχνίας
«ΑΝΚΟ».
3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατά τη διάρκεια του 2019 το προσωπικό του Τμήματος Καθαριότητας
του Δήμου μας, επενέβη σε έκτακτες καταστάσεις και εκτός ωραρίου, λόγω
εκδηλώσεων, σε διάφορα σημεία των Κοινοτήτων του Δήμου ΑμπελοκήπωνΜενεμένης. Συγκεκριμένα ανέλαβε τα εξής:
Σημαιοστολισμό Πλατειών και Εκκλησιών για παρελάσεις.
Έκτακτο
προγραμματισμό
καθαριότητας
των
χώρων
όπου
προγραμματίστηκαν να γίνουν διάφορες εκδηλώσεις.


-
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Αποξηλώσεις διαφημιστικών πανό και αφισών.

Στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας, η Υπηρεσία μας ήταν σε
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση έντονων και έκτακτων καιρικών φαινομένων
όπως πυρκαγιές, σεισμοί κ.α. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε στις αρχές
του 2019 κατά τη διάρκεια των έντονων χιονοπτώσεων, συνολικής διάρκειας
δύο εβδομάδων. Καθ’ όλη αυτή την περίοδο η Υπηρεσία Καθαριότητας, με
εναλλαγή βαρδιών πέτυχε να λειτουργεί σε 24ωρη βάση ώστε να μπορεί να
ρίχνει αλάτι σε όλους τους κεντρικούς δρόμους, μπροστά σε στάσεις
λεωφορείων και όπου αλλού ήταν απαραίτητο για την ασφαλή μετακίνηση των
δημοτών.
Επίσης, συνεχίστηκε η προληπτική τοποθέτηση σάκων με αλάτι σε όλα τα
απαραίτητα σημεία του δήμου, κατά τους χειμερινούς μήνες, επιλεκτικά σε
σημεία του Δήμου (Γέφυρες, Σχολεία, κεντρικές αρτηρίες κλπ) για την ασφαλή
μετακίνηση των Δημοτών, αλλά και των επισκεπτών του Δήμου.

Για την απολύμανση του χώρου του αμαξοστασίου ο Δήμος μας
συνεργάζεται με την Εταιρεία «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ», η οποία πραγματοποιεί
μηνιαίες ενέργειες απολύμανσης και μυοκτονίας εντός του χώρου του
αμαξοστασίου.

Σε συνεργασία με την εταιρεία φύλαξης «MEGA SPRINT GUARD
SERVICES Α.Ε.» αλλά και παρέχοντας επιπλέον εργάτες από το δυναμικό
της Υπηρεσίας μας, διασφαλίσαμε τη φύλαξη των χώρων του στρατοπέδου
«Μέγας Αλέξανδρος» και του Αμαξοστασίου του Δήμου μας.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υπήρξε ειδική μέριμνα για την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
των εργαζομένων ως εξής:
Με συχνή επικοινωνία και συνεργασία με το Γιατρό Εργασίας για
παρακολούθηση των εργατών μας αλλά και για όλα τα έκτακτα θέματα που
προέκυψαν μέσα στο 2019.
Με συχνές ενημερώσεις των εργαζομένων από τον Τεχνικό Ασφαλείας του
Δήμου, προφορικά αλλά και μέσω έντυπου υλικού κανόνων ασφαλούς
εργασίας, καθώς και συχνή επίβλεψη των εγκαταστάσεων του αμαξοστασίου.
Μοιράζοντας είδη ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) σε όλο το προσωπικό.

Στα πλαίσια της κοινωφελούς εργασίας, ο Δήμος:
Προσέλαβε προσωπικό με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
προς τους δημότες και την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος.
Προμηθεύτηκε :
α. Διάφορα υλικά για τον καθαρισμό και ευπρεπισμό, συντήρηση, βάψιμο,
αποκόλληση αυτοκόλλητων κ.α. των κάδων απορριμμάτων (επαγγελματικά
εργαλεία, χρώματα, διαλυτικά, πινέλα κ.α.).
β. Εργαλεία για τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων από απορρίμματα
αλλά και φύλλα ή χόρτα (σκούπες, φαράσια).

Έγιναν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού μέσω Α.Σ.Ε.Π. (8 ατόμων)
για την όσο το δυνατών καλύτερη λειτουργίας της Υπηρεσίας.

5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
 Για την αντικατάσταση παλαιών και κατεστραμμένων κάδων
και
ανταλλακτικών τους, αλλά και για την τοποθέτηση κάδων σε περιοχές όπου
δεν υπήρχαν ή δεν επαρκούσαν, ώστε να εξασφαλισθεί η, όσο το δυνατό,
καλύτερη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων, η Υπηρεσία μας προέβη στις
ακόλουθες προμήθειες:
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Προμήθεια 89 πλαστικών κυλιόμενων κάδων 1100 λίτρων.
Για την κάλυψη των αναγκών των διαφόρων συνεργείων της Δ/νσης
Ανακύκλωσης και διαχείρισης Αστικών απορριμμάτων σε αναλώσιμα το
Τμήμα Καθαριότητας προέβη στις ακόλουθες προμήθειες:
Προμήθεια 150 τόνων αλατιού.
Προμήθεια 300 κιλών σάκων απορριμμάτων, διαστάσεων 45Χ75.
Προμήθεια 1.400 κιλών σάκων απορριμμάτων, διαστάσεων 50Χ60.
Προμήθεια 500 κιλών σάκων απορριμμάτων, διαστάσεων 90 Χ1.20.
Προμήθεια 2.000 κιλών σάκων απορριμμάτων, διαστάσεων 65 Χ70.
Προμήθεια 7.000 κιλών σάκων απορριμμάτων, διαστάσεων 80 Χ1.10.
Προμήθεια 1.500 κιλών σάκων απορριμμάτων, διαστάσεων 65 Χ85.
Για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας για πλύσιμο και απολύμανση
των κάδων αλλά και διάφορων δημόσιων χώρων και κτιρίων προμηθευτήκαμε
τα εξής:
Χημικό υλικό καθαρισμού κάδων 2.700 κιλά.
Υλικό απόσμησης χώρων απορριμμάτων 60 κιλά.

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Το έτος 2019 το τμήμα Συντήρησης Έργων & Αποθήκης Υλικών δέχθηκε
3.701 αιτήματα που αφορούσαν κυρίως προβλήματα ηλεκτροφωτισμού και
ύδρευσης τόσο σε δημοτικά όσο και σε σχολικά κτίρια αλλά και σε
κοινόχρηστους χώρους (πάρκα, πλατείες, οδούς, κλπ). Πολλά επίσης
αιτήματα αφορούσαν προβλήματα σε πλακοστρώσεις πεζοδρομίων,
λακκούβες σε οδούς,
αποκαταστάσεις ρείθρων αλλά
και
σε
ελαιοχρωματισμούς σχολικών και δημοτικών κτιρίων, σε προβλήματα
υγρομονώσεων και συντήρηση μεταλλικών κατασκευών. Από αυτά 2.590
αιτήματα αντιμετωπίστηκαν, 368 αιτήματα ακυρώθηκαν είτε γιατί δεν
μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από το τμήμα είτε γιατί αφορούσαν άλλα
τμήματα, ενώ 743 αιτήματα παρέμειναν προς διευθέτηση.
Από το τμήμα συντάχθηκαν 44 μελέτες προμήθειας υλικών και ανάθεσης
εργασιών προκειμένου να μπορέσουν να συντηρηθούν οι εγκαταστάσεις
(ανελκυστήρες,
λεβητοστάσια,
κλιματιστικές
μονάδες,
υποσταθμοί,
αντλιοστάσια) των δημοτικών κτιρίων και των δημοτικών χώρων γενικότερα,
αλλά και να γίνει η προμήθεια των υλικών για τις εργασίες που εκτελέστηκαν
από συνεργεία του τμήματος. Το σύνολο των μελετών που συντάχθηκαν και
επιβλέφθηκαν από το τμήμα φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΧΑΡΩΝ

9.999,98

9.477,32

2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ - ΚΑΘΕΤΗΣ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

21.197,80

19.939,82
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3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

24.738,00

15.382,00

4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΟ

12.500,00

10.780,03

5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

4.930,24

4.735,31

6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

5.999,12

4.677,28

7

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

24.521,00

22.921,40

8

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

10.999,17

10.591,58

9

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

14.996,56

10.495,36

10

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

9.999,98

8.046,98

11

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

6.199,26

5.635,18

12

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΙΔΕΡΑΔΙΚΟ

2.480,00

2.108,00

13

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

12.300,00

9.544,24

14

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

24.558,82

10.997,56

15

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

5.994,16

5.994,16

16

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

10.000,00

9.907,00

17

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

24.800,00

23.871,44

18

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

2.997,70

2.697,63

19

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ

10.000,00

8.042,04

20

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

7.440,00

4.377,20

21

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ &
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

11.978,40

10.393,68

22

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

74.399,94

64.342,98
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

24.775,20

23.536,44

2

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ

24.800,00

15.748,00

3

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

24.738,00

18.922,40

4

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

24.676,00

24.374,68

5

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ

2.356,00

1.264,80

6

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

24.490,00

18.922,40

7

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

13.392,00

8.462,05

8

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ
ΣΧΑΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΜΒΡΙΩΝ

6.820,00

5.580,00

9

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

24.676,00

23.961,76

10

ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΔΟΥΣ

24.779,85

24.036,45

11

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

24.180,00

24.180,00

12

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

4.984,80

4.811,20

13

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

5.133,60

4.620,24

14

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

23.981,60

14.942,00

15

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ

24.668,40

23.217,76

16

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

19.096,00

14.904,80

17

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ

24.800,00

23.175,60

18

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

220.000,00

105.777,94
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19

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

20

ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΕΠΑΝΑΕΓΚΑΤΑΣ
ΤΑΣΗ BMS ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

14.309,60

9.200,00

1.240,00

1.240,00

Εκτός από τη καθημερινή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των
κτιριακών και λοιπών υποδομών του Δήμου, οι κυριότερες εργασίες που
εκτελέστηκαν είτε από το προσωπικό του τμήματος (μόνιμοι υπάλληλοι &
ωφελούμενοι κοινωφελούς εργασίας) είτε μέσω ανάθεσης εργασιών σε
τρίτους είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:
 Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 13ο Δημοτικό Σχολείο της
Κοινότητας Αμπελοκήπων.
 Εξωτερικές και εσωτερικές βαφές του κτιρίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο
της Κοινότητας Αμπελοκήπων.
 Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 2ο-12ο Δημοτικό Σχολείο της
Κοινότητας Αμπελοκήπων.
 Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 4ο Γυμνάσιο της Κοινότητας
Αμπελοκήπων.
 Εσωτερικές βαφές του κτιρίου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας
Αμπελοκήπων.
 Εσωτερικές βαφές του κτιρίου στο Καλλιτεχνικό Λύκειο της Κοινότητας
Μενεμένης.
 Εσωτερικές βαφές του κτιρίου στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο και στο 3ο
Λύκειο της Κοινότητας Αμπελοκήπων.
 Εξωτερικές και εσωτερικές βαφές του κτιρίου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο
της Κοινότητας Μενεμένης.
 Εσωτερικές βαφές του κτιρίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας
Μενεμένης.
 Εξωτερικές και εσωτερικές βαφές του κτιρίου στο Γυμναστήριο
Καλπακίδου.
 Εσωτερικές βαφές του κτιρίου στο 15ο Νηπιαγωγείο της Κοινότητας
Αμπελοκήπων.
 Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 12ο Νηπιαγωγείο της Κοινότητας
Αμπελοκήπων.
 Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 10ο Νηπιαγωγείο της Κοινότητας
Αμπελοκήπων.
 Εξωτερικές βαφές αποδυτηρίων, τοίχων καθώς και βάψιμο ξύλινων
κερκίδων στο Γήπεδο Αστρεινίδη της Κοινότητας Αμπελοκήπων.
 Εξωτερικές και εσωτερικές βαφές των αποδυτηρίων, στο Γήπεδο
Καραφώτης της Κοινότητας Μενεμένης.
 Εσωτερικές βαφές του Γυμναστηρίου στην οδό Καμελίας της
Κοινότητας Αμπελοκήπων.
 Εσωτερικές βαφές του Γυμναστηρίου Ε.Α.Κ. της Κοινότητας
Αμπελοκήπων.
 Εσωτερικές βαφές του κτιρίου της Δ.Τ.Υ. (πρώην Δημαρχείο
Μενεμένης).
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 Εσωτερικές και εξωτερικές σε τμήματα του 6ου Νηπιαγωγείου
Μενεμένης, του 9ου Νηπιαγωγείου Αμπελοκήπων και του 8ου
Νηπιαγωγείου Αμπελοκήπων.
 Βαφές των κιγκλιδωμάτων και των εξωτερικών τοιχίων της περίφραξης
στα σχολικά συγκροτήματα Πλαστήρα, Σκεπάρνη, Εθν. Αντιστάσεως,
Μαραθώνος - Γεννηματά, Κουντουριώτη, Κυριακίδη.
 Κατασκευή 40 περίπου ραμπών ΑΜΕΑ κυρίως επί της οδού
Φιλιππουπόλεως και ανακατασκευή 20 ραμπών ΑΜΕΑ κυρίως επί
της οδού Χαλκίδη.
 Ανακατασκευή 300 μέτρων ρείθρων.
 Αποκατάσταση περίπου 450 τετραγωνικών μέτρων πλακοστρώσεων.
 Αντικατάσταση πινακίδων οδικής σήμανσης.
Τέλος, διεκπεραιώθηκαν 240 αιτήσεις που αφορούν καταχωρήσεις,
ανανεώσεις καταχωρήσεων καΙ αλλαγή συντηρητή ανελκυστήρων.
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ Δημιουργία πράσινου δώματος στο 4ο
Δημοτικό Σχολείο Δ.Κ. Μενεμένης της οδού Ν. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ».
Προϋπ/σμός: 219.921,53+ 4.960,00 = 224.881,53 €
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» Ο Δήμος
μας υπέβαλε πρόταση με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ.ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ν.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ» σε
συνέχεια της με αρ. πρωτ. 5348/01-10-2018 Πρόσκλησης με κωδικό 140.6e,
εκδ. 1 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την υποβολή προτάσεων στο
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», του Ε.Π. «Κεντρική
Μακεδονία». Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την
ένταξη της πράξης ανέρχεται σε 221.753,35€ και προέρχεται από πόρους του
Ταμείου Συνοχής και του Ελληνικού Δημοσίου. Η πρόταση εντάχθηκε με την
υπ’ αρ. πρωτ. : 1553/12-03-2019 (ΑΔΑ : ΨΜΚΞ7ΛΛ-ΜΜΓ) απόφαση
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με ποσό 221.753,35€. Αντικείμενο της
πράξης αποτελεί η εφαρμογή πολυεπίπεδης διαστρωμάτωσης χρηστικού
φυτεμένου δώματος ημιεντατικού τύπου, σύμφωνα με τις διεθνείς
προδιαγραφές κατασκευής φυτεμένων δωμάτων (FLL Guidelines 2002)
έκτασης 644 μ2 στο 4ο Δημοτικό με σκοπό:
1. Την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήριο του δημοσίου, κατά τη θερινή και
χειμερινή περίοδο.
2. Τη βελτίωση των θερμικών, οπτικών και περιβαλλοντικών συνθηκών σε
δημόσιο κτίριο.
3. Τη βελτίωση του μικροκλίματος της ευρύτερης περιοχής στην οποία
εντάσσεται το κτίριο.
4. Την επιβράδυνση και τελικά στην αναστροφή της αστικής κλιματικής
μεταβολής.
5. Την αύξηση του αστικού πρασίνου κατά 491 τ.μ.
6. Τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε Μάιο 2020.
«Απομάκρυνση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων
χώρων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης». Προϋπ/σμός: 54.938,11€
Η παρούσα μελέτη αφορά τη διαχείριση της μονοετούς ή πολυετούς ποώδους
και θαμνώδους βλάστησης, η οποία αναπτύσσεται, ανάλογα με τις συνθήκες
που επικρατούν κατά την εαρινή, θερινή και φθινοπωρινή περίοδο, σε
ελεύθερους Δημοτικούς και ιδιωτικούς χώρους που δεν έχουν δομηθεί. Κάθε
χρόνο, με την έναρξη της βλαστικής περιόδου παρουσιάζεται μεγάλη
ανάπτυξη παραεδάφιας βλάστησης, η οποία κρίνεται αναγκαίο να
απομακρυνθεί, με σκοπό τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας μια και η
παρουσία αυτοφυούς βλάστησης αφενός μεν μειώνει ή δυσχεραίνει την
ορατότητα των οδηγών, αφετέρου δε μπορεί να καλύπτει την κατακόρυφη και
οριζόντια σήμανση του οδικού δικτύου, τον έλεγχο του πληθυσμού των
τρωκτικών και ερπετών και του πληθυσμού των κουνουπιών, καθώς και τη
μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε.
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«Συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικών Σταδίων». Προϋπ/σμός: 14.030,10€
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η συντήρηση των αθλητικών
εγκαταστάσεων και ειδικότερα η συντήρηση των δημοτικών σταδίων και πιο
συγκεκριμένα οι εργασίες συντήρησης του φυσικού χλοοτάπητα των δύο
Δημοτικών Σταδίων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. Αναλυτικότερα,
στα πλαίσια της ετήσιας συντήρησης του φυσικού χλοοτάπητα των δύο
σταδίων απαιτείται η εκτέλεση των τακτικών εργασιών συντήρησης του
χλοοτάπητα (κούρεμα, πάτημα, λίπανση, ράντισμα) αλλά κι ειδικών εργασιών,
όπως ο αερισμός του χλοοτάπητα για τη χαλάρωσή του από τη συμπίεση και
το αραίωμά του για την ανάπτυξη νέων βλαστών, με ειδικά μηχανήματα τα
οποία δε διαθέτει η Υπηρεσία. Επιπρόσθετα, για την αναχλόαση των
κατεστραμμένων περιοχών θα πρέπει να γίνει είτε επισπορά είτε εγκατάσταση
προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα ανάλογα με τις επικρατούσες ειδικές
συνθήκες. Ο έτοιμος χλοοτάπητας θα πρέπει να πληρεί τις διεθνείς
προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται από τον T.P.I.. Κατάσταση:
Ολοκληρώθηκε.
«Μυοκτονία – Απολύμανση Δημοτικών χώρων-Καταπολέμηση
επιβλαβών εντόμων». Προϋπ/σμός: 24.797,52€
Ο έλεγχος του πληθυσμού των τρωκτικών, τα έργα καταπολέμησης των
κουνουπιών, οι απεντομώσεις σε χώρους ιδιαίτερης υγιειονομικής σημασίας,
οι απολυμάνσεις κλειστών χώρων σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων
μολυσματικών ασθενειών (π.χ. κρούσματα μηνιγγίτιδας σε σχολικές μονάδες),
η καταπολέμηση του εντόμου της πιτυοκάμπης σε δενδρύλλια πεύκης για την
αποφυγή εκδήλωσης αλλεργιών αποτελούν δράσεις που άπτονται της
προστασίας της Δημόσιας Υγείας, και επομένως αποτελούν αυτονόητη
υποχρέωση του Δήμου, υποχρέωση η οποία προκύπτει από πλήθος
σχετικών εγγράφων, εγκυκλίων και νομοθετικών διατάξεων. Θα πρέπει,
λοιπόν ο Δήμος μας να προβεί σε δράσεις, εντός των διοικητικών του ορίων
με σκοπό την ολοκληρωμένη καταπολέμηση των τρωκτικών και επιβλαβών
εντόμων (ψύλλοι, κοριοί, τσιμπούρια, κουνούπια, πιτυοκάμπη κ.α.) καθώς και
στην απολύμανση, όπου και όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Κατάσταση:
Ολοκληρώθηκε.
«Εργασίες Φυτοπροστασίας». Προϋπ/σμός: 24.755,61€
Σε δενδροστοιχίες και πάρκα του Δήμου, σε συνδυασμό πάντα με τις
επικρατούσες καιρικές συνθήκες αλλά και με άλλους παράγοντες,
παρουσιάζονται εντομολογικές προσβολές δένδρων και θάμνων. Η βιολογική
καταπολέμηση είναι εναλλακτική μέθοδος φυτοπροστασίας όπου αντί
χημικών σκευασμάτων χρησιμοποιούνται ωφέλιμοι οργανισμοί που βλάπτουν
τα ζημιογόνα έντομα κι ακάρεα. Τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης
φυσικών εχθρών έναντι των χημικών μέσων καταπολέμησης είναι τα εξής:
Δεν επιβαρύνεται το περιβάλλον κατά την παραγωγή του προϊόντος και κατά
την εφαρμογή του. Συντελεί στην αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας.
Δεν υπάρχει τοξική επίδραση στα φυτά ενώ τα εδώδιμα προϊόντα είναι άμεσα
διαθέσιμα. Για την πρόληψη της προσβολής των δένδρων από μυκητολογικές
ασθένειες προτείνεται το ασβέστωμα των κορμών των δένδρων με μίγμα
ασβέστη-γαλαζόπετρας. Τα υψηλά ποσοστά υγρασίας που χαρακτηρίζουν το
μικροκλίμα της περιοχής μας σε συνδυασμό με τη σταδιακή άνοδο της
θερμοκρασίας, αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης μυκητολογικών προσβολών.
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Η εμφάνιση μυκητολογικών προσβολών καθιστά τα δέντρα πιο ευπαθή στις
εντομολογικές ασθένειες. Τα προσβεβλημένα δένδρα από μύκητες κι έντομα
αναπτύσσουν ξερούς κλώνους ή και κουφάλες και καθίστανται επικίνδυνα
(πτώση ξερών κλώνων ή και ολόκληρων δέντρων. Κατάσταση:
Ολοκληρώθηκε.
«Διαχείριση προϊόντων κλάδευσης δένδρων». Προϋπ/σμός: 85.250,00€
Από τις εργασίες του γραφείου Συντηρήσεων & Φυτικής Παραγωγής του
Τμήματος Πρασίνου, όπως είναι η κοπή θάμνων, χόρτων, ξερών δέντρων και
κυρίως η κλάδευση των δέντρων, προκύπτει ένας μεγάλος όγκος κλαδιών σε
καθημερινή βάση. Ο όγκος των κλαδιών και χόρτων που συλλέγονται
τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και τα οποία προκύπτουν τόσο από
τις καθημερινές δραστηριότητες και εργασίες του εργατοτεχνικού προσωπικού
του τμήματος πρασίνου όσο και από δραστηριότητες των δημοτών, είναι
τεράστιος. Τα φυτικά υπολείμματα συγκεντρώνονται στο χώρο του
στρατοπέδου «Μέγας Αλέξανδρος» και σχηματίζουν βουνά. Γίνεται λοιπόν
αντιληπτό ότι πρόκειται για έναν τεράστιο όγκο απορριμμάτων τα οποία
πρέπει οπωσδήποτε να απομακρυνθούν. Επισημαίνεται ότι αυτός ο μεγάλος
όγκος των κλαδιών αποτελεί μία μεγάλη απειλή για ανάφλεξη κι εκδήλωση
πυρκαγιάς με ανυπολόγιστες συνέπειες. Επιπρόσθετα, ελλοχεύει ο κίνδυνος
να μετατραπεί το στρατόπεδο σε μόνιμο χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης
απορριμμάτων. Τέλος, εάν ο χώρος μετατραπεί σε ανεξέλεγκτη χωματερή θα
υπάρξει μεγάλο πρόβλημα με τον ταχύτατο και ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό
του πληθυσμού των τρωκτικών με ότι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία
(αναφέρονται στο θέμα σχετικά έγγραφα της Δ/νσης Περιβ. Υγιεινής & Υγειον.
Ελέγχου). Κατάσταση: Εκτελείται.
Αποξήλωση πρέμνων και φύτευση νέων δένδρων. Προϋπ/σμός:
66.145,12€ €
Στο Δήμο μας υπάρχουν στα πεζοδρόμια, πλατείες και νησίδες πάνω από
8.000 δένδρα. Κάθε χρόνο μετά το πέρας του καλοκαιριού διαπιστώνεται η
παρουσία ξερών δένδρων στις δενδροστοιχίες επί των πεζοδρομίων αλλά και
σε χώρους πρασίνου του Δήμου. Παράγοντες όπως οι ασθένειες, η εκτέλεση
τεχνικών έργων, η φυσιολογική γήρανση των δένδρων και ειδικά ο χειμώνας
με τις περιόδους παγωνιάς, οδηγούν στο πάγωμα-ξήρανση-σάπισμα ενός
μεγάλου αριθμού δένδρων (ελιές, νερατζιές, φοίνικες, λιγούστρα και όχι μόνο).
Τα παραπάνω ξερά πλέον δένδρα θα πρέπει να κοπούν προκειμένου να
αποσοβήσουμε τον κίνδυνο πτώσης αυτών ή τμημάτων αυτών και κατά
συνέπεια τον κίνδυνο πρόκλησης υλικών ζημιών καθώς και τραυματισμών
φυσικών προσώπων. Η κοπή αυτών των δένδρων έχει σαν αποτέλεσμα την
παρουσία επί των πεζοδρομίων πρέμνων. Ακόμη, η ανάγκη κοπής
επικίνδυνων δένδρων ή δένδρων που έπεσαν κατά τη διάρκεια ακραίων
καιρικών φαινομένων έχει, επίσης, σαν αποτέλεσμα την παρουσία πρέμνων
επί των πεζοδρομίων. Για το σκοπό αυτό εκτελέστηκαν εργασίες πρασίνου
όπως η κοπή κι εκρίζωση πρέμνων και ξερών δένδρων, η πλακόστρωση
παλαιών δενδροδόχων, όπου η σημερινή κατάσταση δεν επιτρέπει την εκ
νέου φύτευση δένδρου, η κατασκευή νέων δενδροδόχων, η προμήθεια και
φύτευση νέων δένδρων, η υποστύλωση των νεοφυτεμένων δένδρων και η
άρδευση αυτών. Κατάσταση: Εκτελείται.
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Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας. Προϋπ/σμός: 12.840,22 €
Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στο Δήμο υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα
σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των
εργατικών ατυχημάτων. Ειδικότερα ο τεχνικός ασφαλείας συμβουλεύει σε
θέματα: σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των
εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας
μέσων και εξοπλισμού. Επίσης συμβουλεύει σε θέματα επιλογής και ελέγχου
της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, διαμόρφωσης και
διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας. Μεριμνά ώστε οι
εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας,
ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου.
Τέλος συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων
εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας. Κατάσταση: Εκτελείται.
Συντήρηση υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων. Προϋπ/σμός: 9.969,60€ €
Ο Δήμος μας έχει πάνω από 40 στρέμματα διαμορφωμένους χώρους
πρασίνου (πάρκα – νησίδες –παρτέρια - παιδικές χαρές κλπ) με
εγκατεστημένα αυτόματα ή ημιαυτόματα δίκτυα άρδευσης. Με δεδομένο ότι η
άρδευση του εγκατεστημένου πρασίνου κατά την χρονική περίοδο από τον
Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη
διατήρηση και ανάπτυξή του, επομένως για τη βιωσιμότητά του, η συντήρηση
των εγκατεστημένων αρδευτικών δικτύων, με στόχο την σωστή,
αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία τους κρίνεται απαραίτητη και
επιτακτική και απαιτεί καθημερινή ενασχόληση επαγγελματία με εμπειρία στην
εγκατάσταση και συντήρηση αρδευτικών δικτύων εξωτερικών χώρων.
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε.
«Κλάδευση δένδρων». Προυπ/σμος: 74.389,15€
Στα πλαίσια συντήρησης των δενδροστοιχιών του Δήμου υλοποιείται κάθε
χρόνο η εργασία της κλάδευσης, σχεδόν του συνολικού αριθμού των δένδρων
(περίπου 8.500 δένδρα), σε πάρκα και δενδροστοιχίες του Δήμου. Με την
κλάδευση των δένδρων επιδιώκεται η διαμόρφωση της κόμης τους έτσι ώστε
να μην υπάρχουν χαμηλά κλαδιά και ενοχλούν τη διέλευση των πεζών, να μην
καλύπτονται οι φωτεινοί σηματοδότες και τα σήματα του ΚΟΚ, ώστε αυτά να
είναι εμφανή από μεγάλη απόσταση, να μην μπαίνουν κλαδιά μέσα σε
μπαλκόνια κατοικιών, γεγονός που δημιουργεί
κίνδυνο μετάδοσης
ενδεχόμενης πυρκαγιάς κ.α. και τέλος να υποβιβάσουμε το ύψος υψηλών
δένδρων, τα οποία δεν κλαδεύονται κάθε χρόνο και τα οποία καθίστανται
επικίνδυνα για πτώση με την επικράτηση ισχυρών ανέμων και ακραίων
καιρικών συνθηκών, με σκοπό να μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε και να
ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο πτώσης τους, καθώς και η ανανέωση της
κόμης κάποιων δένδρων. Η κλάδευση των δένδρων είναι μια εργασία
δύσκολη, τεχνική και επικίνδυνη, ιδιαίτερα στην περίπτωση των δένδρων
μεγάλου ύψους. Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε Φεβρουάριο του 2020.
«Δημιουργία χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Καραντινού και Ρόδων
- ΟΤ 97Α». Προυπ/σμος 499.956,90 ευρώ
Στο ΕΠ Μακεδονία – Θράκη 2014-2020 ο Δήμος μας υπέβαλε πρόταση για
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ΟΤ 97Α» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 (Προστασία του
περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων), που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 με κωδικό MIS 5016598 και
συνολική δημόσια δαπάνη 499.956,90 ευρώ.
Η πρόταση εντάθηκε με υπ’ αρ. πρωτ.: 3106/13.06.2018 (ΑΔΑ Ψ0ΥΡ7ΛΛΕΞΕ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας το έργο αφορά στη
δημιουργία αστικού πάρκου το οποίο βρίσκεται στην συνοικία Βοσπόρου
εντός της Πολεοδομικής Ενότητας σύμφωνα με το αναθεωρημένο Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης και στα πλαίσια της
γενικότερης πολεοδομικής αναβάθμισης της περιοχής.
Με το νέο Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Μενεμένης τακτοποιούνται οι χρήσεις γης και γίνεται
οργανωμένη
πολεοδομικά
αναβάθμιση/ανάπλαση
της
περιοχής.
Συγκεκριμένα, στα γειτονικά Ο.Τ. δημιουργούνται νέα σχολεία όλων των
βαθμίδων εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο). Ιδιαίτερη
βαρύτητα έχει η διάνοιξη νέας υπόγειας οδικής διάβασης με την οποία γίνεται
κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της ισόπεδης οδικής διάβασης της οδού Αγ.
Παρασκευής και στη θέση της δημιουργείται υπόγεια διάβαση πεζών. Η
τελευταία θεωρείται εξαιρετικά σημαντική αφού με αυτόν τον τρόπο γίνεται
αμεσότερη η σύνδεση με τον αστικό ιστό της οικιστικά αναπτυγμένης
περιοχής της Μενεμένης. Βάσει των παραπάνω δεδομένων και για την
ολοκληρωμένη ανάπλαση της περιοχής θεωρείται αναγκαία η δημιουργία ενός
κοινόχρηστου χώρου αστικού πάρκου που θα αποτελέσει πυρήνα αναψυχής
και υπαίθριων δραστηριοτήτων αλλά και θα βοηθήσει στη βελτίωση του
μικροκλίματος. Από την αξιολόγηση τόσο της υφιστάμενης κατάστασης όσο
και των προβλεπόμενων γενικότερων επεμβάσεων αναβάθμισης της
περιοχής προέκυψαν οι εξής στόχοι σχεδιασμού:
1) Σχεδιασμός χώρου ανοιχτού προς την κοινότητα ώστε να επιτρέπει αλλά
και να προσελκύει την ανάπτυξη τόσο οργανωμένων όσο και απρόβλεπτων
χρήσεων.
2) Προσβασιμότητα και χρήση από όλες τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και
από όλες τις ηλικίες
3) Δυνατότητα χρήσης των χώρων και για συμπληρωματική εκπαίδευση από
τα γύρω σχολεία όλων των βαθμίδων
4) Δημιουργία ασφαλέστερου περιβάλλοντος και καλύτερων συνθηκών
διαβίωσης.
5) Βιοκλιματική προσέγγιση στο σχεδιασμό για βελτίωση του μικροκλίματος με
τη δημιουργία συνθηκών θερμικής, οπτικής, ακουστικής άνεσης.
6) Αισθητική αναβάθμιση.
7) Δημιουργία ενός κοινού σχεδιαστικού ύφους, το οποίο θα προσδώσει
ιδιαίτερο χαρακτήρα στο πάρκο και τους γύρω δρόμους, δημιουργώντας μία
νέα “αισθητική ταυτότητα” στην ευρύτερη περιοχή.
Στην επιλογή των λειτουργιών έγινε προσπάθεια να συνδυαστούν λειτουργίες
αναψυχής και χαλάρωσης με λειτουργίες κίνησης σε όσο γίνεται περισσότερο
φυσικό περιβάλλον. Με βάση τα παραπάνω επιλέχθηκαν τα εξής:
 Δημιουργία χώρου μικρού αμφιθεάτρου που να έχει τη δυνατότητα
παράλληλων διαφορετικών χρήσεων.
 Δημιουργία πάρκου σκύλων ώστε να ικανοποιηθεί η ολοένα αυξανόμενη
ανάγκη οργανωμένων χώρων αναψυχής για σκύλους και να αποτραπεί η
αυθαίρετη χρήση άλλων χώρων μη συμβατών.
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 Δημιουργία χώρου για παιδιά προσχολικής ηλικίας με ποδηλατοδρόμιο και
χώρο ανάπαυσης.
 Δημιουργία αρωματικών και καλλωπιστικών κήπων για ποιοτική αναβάθμιση
πρασίνου, χαλάρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς
 Δημιουργία κήπων βροχής για βιολογική κατακράτηση ρύπων και φυσική
αποστράγγιση.
 Δημιουργία χώρων στάθμευσης για επισκέπτες και ΑΜΕΑ.
 Εισαγωγή υδάτινου στοιχείου για ψυχαγωγία αλλά και βελτίωση του
μικροκλίματος μέσω της εξάτμισης.
 Χώρος «διαδρομής ζωής» Η βασική φιλοσοφία είναι να δίνεται η δυνατότητα
στους χρήστες του πάρκου να γυμναστούν στην ύπαιθρο με σχετικό
προγραμματισμό και καθοδήγηση. Αποτελείται από 16 σταθμούς
χωροθετημένους με ξύλινες πινακίδες οι οποίες περιέχουν πληροφορίες και
υποδείξεις για τις ασκήσεις κάθε σταθμού καθώς επίσης και διαφοροποιήσεις
με ασκήσεις διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας.
 Δημιουργία χώρων με καθιστικά, τραπέζια σκάκι για δραστηριότητες και
τραπέζι πινγκ πονγκ. Κατάσταση: Προς έγκριση των τευχών
Δημοπράτησης.
«Αναβάθμιση πρασίνου περιοχής εργατικών κατοικιών ΔαβάκηΠαπαφλέσα-Γευγέλη-Πλαστήρα». Προυπ/σμος: 2.409.323,88 ευρώ
Στο ΕΠ Μακεδονία – -2020 Ο Δήμος μας υπέβαλε πρόταση για την
«Αναβάθμιση πρασίνου Περιοχής εργατικών κατοικιών Δαβάκη Παπαφλέσσα-Γευγελή-Πλαστήρα» σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 6340 /
21/12/2017 Πρόσκλησης, με Κωδικό 073.6e του φορέα 2040113-Ε.Υ.Δ. Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για την υποβολή προτάσεων στο
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 (Προστασία του περιβάλλοντος και
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων), που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία
2014-2020 με κωδικό MIS 5016598 και συνολική δημόσια δαπάνη
2.187.744,38 ευρώ.
Η πρόταση εντάθηκε με υπ’ αρ. Πρωτ.: 3106/13.06.2018 (ΑΔΑ ΩΟΖΛ7ΛΛΜΡΙ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Η Αρχιτεκτονική
πρόταση για την ανάπλαση – αναβάθμιση των εργατικών κατοικιών Δαβάκη –
Παπαφλέσσα – Γευγελή και Ν. Πλαστήρα προβλέπει:
• Την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής με την βελτίωση του πρασίνου και
των φυτεύσεων γενικότερα (θάμνοι, δέντρα, φυσικός χλοοτάπητας).
• Την ενίσχυση της διαπερατότητας των εδαφών με την αύξηση των ημιδιαπερατών ή πλήρως διαπερατών επιφανειών κατά τρόπο που θα
βελτιωθούν οι ικανότητες ανάπτυξης βλάστησης, απορρόφησης των υδάτων
και θα μειωθεί (με την χρήση φυσικών υλικών) η απορρόφηση θερμότητας.
• Τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών και των ατόμων με αναπηρία μέσω
της κατάλληλης διαμόρφωσης των πεζοδρομίων για την ασφαλή και πλήρη
προσβασιμότητα των ΑμΕΑ στην περιοχή παρέμβασης (έργου).
• Την οργάνωση των θέσεων στάθμευσης και τη διευκόλυνση της κίνησης
των αυτοκινήτων,
• Την εγκατάσταση του απαραίτητου αστικού εξοπλισμού.
• Την διαμόρφωση μονοπατιών/πεζοπορικών διαδρομών με νέες
δαπεδοστρώσεις εντός της περιοχής αναβάθμισης.
• Την εγκατάσταση φωτισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
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• Tη διαμόρφωση θέσεων ξεκούρασης με την τοποθέτηση νέων καθιστικών.
Πρόκειται για μια υποβαθμισμένη περιοχή εργατικών κατοικιών, που όπως
συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα και λόγω των πολυπληθών ιδιοκτητών, οι
περιοχές αυτές χρήζουν επεμβάσεων και ανασυγκρότησης. Με την
προτεινόμενη πράξη βελτιώνεται και αναζωογονείται η περιοχή. Στόχος του
έργου είναι η ανάπλαση της περιοχής των εργατικών κατοικιών Δαβάκη –
Παπαφλέσσα – Γευγελή και Ν. Πλαστήρα και η λειτουργική και αισθητική
αναβάθμιση του τμημάτων των συγκεκριμένων οδών. Συνολικής έκτασης
37.000τμ Ο εξωραϊσμός και η βελτίωση της υποδομής της περιοχής θα
οδηγήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και των
διερχομένων. Κατάσταση: Σε διαδικασία ανάθεσης.
«Προμήθεια φυτικού υλικού». Προυπ/σμος 22.587,80€
Με την παρούσα τεχνική προβλέπεται η προμήθεια των απαραίτητων φυτών
για τη συντήρηση και επέκταση των χώρων πρασίνου πάρκων και πλατειών,
την αντικατάσταση θάμνων και δένδρων, τη φύτευση νέων θάμνων, δέντρων,
καθώς και την ετήσια εποχιακή φύτευση ανθόφυτων, ποωδών φυτών και
βολβών, σε νησίδες, σχολεία, παιδικές χαρές, πάρκα και πλατείες.
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε.
«Συντήρησηεπισκευή
μηχανημάτων
και
αυτοκινούμενων
μηχανημάτων κήπων και προμήθεια ανταλλακτικών». Προυπ/σμος:
21.595,34€
Το γραφείο Συντηρήσεων & Φυτικής Παραγωγής του Τμήματος Πρασίνου,
προκειμένου να λειτουργήσει, έχει στη διάθεσή του και χρησιμοποιεί σε
καθημερινή βάση, στα πλαίσια της νομοθετικής υποχρέωσης του Δήμου να
δημιουργεί και να συντηρεί χώρους πρασίνου (άρθρο 75 Ν. 3463/2006, όπως
συμπληρώθηκε με τον Ν.3852/2010, αρ.94 & αρ.95), μία μεγάλη σειρά
επαγγελματικών μηχανημάτων κήπων, ιδιοκτησίας του Δήμου, όπως
χλοοκοπτικά
τρακτεράκια,
αυτοκινούμενες
χλοοκοπτικές
μηχανές,
χλοοκοπτικά, ψαλίδια μπορντούρας, θαμνοκοπτικά, κονταροαλυσοπρίονα,
αλυσοπρίονα, φυσητήρες, συμπιεστές, τρυπάνια κ.α. Η συστηματική κι
εντατική χρήση τους σε συνδυασμό με τις κακές συνθήκες που επικρατούν
πολλές φορές στους χώρους εργασίας οδηγούν στην εμφάνιση μικρών ή
μεγαλύτερων βλαβών. Οι βλάβες που παρατηρούνται είναι πολλές και
διαφορετικές κι απαιτούν γνώση κι εμπειρία από εξειδικευμένο τεχνικό
συνεργείο για να επιδιορθωθούν, δεδομένου ότι στο Δήμο δεν υπηρετούν, με
καμίας μορφής σχέση εργασίας, εξειδικευμένοι τεχνίτες και δεν υφίσταται
κατάλληλος, εξοπλισμένος και αδειοδοτημένος, για το σκοπό αυτό, χώρος.
Επιπρόσθετα, για την ομαλή και ασφαλή χρήση των μηχανημάτων από το
εργατοτεχνικό προσωπικό επιβάλλεται ο έλεγχος, η τακτική συντήρηση κι η
επιδιόρθωση των οποιονδήποτε βλαβών των μηχανημάτων από υπεύθυνο
συνεργείο. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι:
1.Έλεγχος και τακτική συντήρηση για την ασφαλή κι ομαλή λειτουργία του
κάθε μηχανήματος
2.Επισκευή κι επιδιόρθωση οποιασδήποτε μικρής ή μεγαλύτερης βλάβης.
3.Αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων ανταλλακτικών ή μερών του
μηχανήματος, εάν κι εφόσον απαιτηθεί, σύμφωνα με τις προδιαγραφές
κατασκευής κάθε μηχανήματος.
4.Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων. Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε.
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«Ανακατασκευή χώρων πρασίνου». Προυπ/σμος: 22.937,94€
Σε υφιστάμενους χώρους πρασίνου και συγκεκριμένα στη νησίδα 28ης
Οκτωβρίου, στην παιδική χαρά της Δαβάκη, στην πλατεία Τσομπάνογλου,
στην πλατεία Επταλόφου, στο σχολικό πάρκο Γεννηματά, στο τρίγωνο
Καλλιθέας-28ης Οκτωβρίου, στο πάρκο Φιλίππου, στο Ωδείο, στο πάρκο
Γεννηματά και στη νησίδα Αγάθωνος-Χαλκίδη, τα οποία αποτελούν ένα πολύ
μικρό ποσοστό σε σχέση με τη συνολική έκταση Πρασίνου του Δήμου,
υπάρχουν εγκατεστημένα παλαιά αρδευτικά δίκτυα τα οποία τίθενται εκτός
λειτουργίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα λόγω των πολλών και σοβαρών
προβλημάτων που εμφανίζουν. Επειδή, η συντήρησή τους έχει κριθεί
ασύμφορη και ατελέσφορη κρίνεται επιτακτική η ανακατασκευή των παλαιών
αρδευτικών δικτύων, και συγκεκριμένα η αντικατάσταση των αγωγών
μεταφοράς, οι οποίοι, λόγω παλαιότητας, έχουν φθαρεί με αποτέλεσμα τις
συχνές διαρροές, η τοποθέτηση καταιονιστήρων με βάση τα νέα αρδευτικά
σχέδια, η εγκατάσταση ηλεκτροβανών και προγραμματιστών άρδευσης για
την αυτοματοποίηση των δικτύων άρδευσης.. Επιπρόσθετα, αποτέλεσμα της
κακής λειτουργίας των παραπάνω αρδευτικών συστημάτων είναι η ξήρανση
πολλών εγκατεστημένων φυτών τα οποία θα πρέπει να αντικατασταθούν
καθώς και να συμπληρωθούν με νέες φυτεύσεις. Κατάσταση:
Ολοκληρώθηκε.
«Ανακατασκευή παιδικών χαρών». Προυπ/σμος: 440.246,45€
Η παραπάνω μελέτη αφορά στις οικοδομικές εργασίες και εργασίες πρασίνου
ανακατασκευής των παιδικών χαρών του Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης που
βρίσκονται επί των παρακάτω οδών:
1.Λόρδου Βύρωνος & Τζων Κέννεντυ (Αμπελοκήπων).
2.Γ. Γεννηματά & Χαλκίδη (Αμπελοκήπων).
3.Αγίας Παρασκευής & Ρόδων (Μενεμένης).
4.Λιγδών & Εργατικών κατοικιών Αξιού (Αμπελοκήπων).
5.Κυρίμη & Κίμωνος ( Μενεμένη).
6.Ελ. Βενιζέλου & Κομνηνών (Μενεμένη).
7.Εθνικής Αντιστάσεως & Κουντουριώτου, στο πάρκο της Λεωφ.
Δενδροποτάμου (Κ Μενεμένης).
Επίσης, προβλέπονται εργασίες στις παρακάτω παιδικές χαρές, προκειμένου
να συμμορφωθούν και αυτές με τις ισχύουσες διατάξεις:
Α. Νικ. Πλαστήρα & Θωμά Καλλιβούλου (Κ Αμπελοκήπων).
Β. Πατριάρχου Γρηγορίου 5ου & Ελμάζη, πλατεία Γ. Ρίτσου (Κ
Αμπελοκήπων).
Γ. Μπουμπουλίνας & Μεσολογγίου (Κ Αμπελοκήπων).
Δ. Καλλιθέας & 28ης Οκτωβρίου (Κ Αμπελοκήπων).
Ε. Αυξεντίου & Ελμάζη (Κ Αμπελοκήπων).
ΣΤ. Γ. Γεννηματά & Μάτση.
Βασικός στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η διαμόρφωση χώρων
παιχνιδιού με λειτουργικότητα και ασφάλεια, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τις ισχύουσες διατάξεις. Κατάσταση: Εκτελείται.
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«Πράσινες αυλές σχολείων»: 1ο Γυμνάσιο Μενεμένης». Προυπ/σμος:
157.000,00 ευρώ
Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 (Προστασία του περιβάλλοντος
και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων), που συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ε.Π. Κεντρική
Μακεδονία 2014-20 και συνολική δημόσια δαπάνη 327.360,00 ευρώ. Με το
έργο προβλέπεται η ανάπλαση του αύλειου χώρου του 1ου Γυμνασίου
Μενεμένης, το οποίο βρίσκεται στην διασταύρωση των οδών Ν.
Κουντουριώτη και Ομήρου στη Δ.Κ. Μενεμένης. Η παρέμβαση αυτή
αποσκοπεί στη δημιουργία ενός χώρου αισθητικά και λειτουργικά
αναβαθμισμένου, φιλικού προς τους μαθητές – χρήστες του προαυλείου, με
στόχο να δώσει τη δυνατότητα της πραγματικής ξεκούρασης και ανάπαυσης
των μαθητών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος σε ένα ευχάριστο, φυσικό
(κατά το δυνατόν) περιβάλλοντα χώρο. Η “πράσινη” αυλή σχεδιάστηκε και θα
αναπλαστεί έτσι ώστε να επιτυγχάνεται:
1) Η μέγιστη δυνατή κάλυψη του αύλειου χώρου με πράσινο και κατ’
επέκταση η σημαντική ποσοστιαία αύξηση του πρασίνου.
2) Η αντικατάσταση των θερμών υλικών κάλυψης των επιφανειών με
ψυχρά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.
3) Η επίτευξη τοπικά των βέλτιστων μικροκλιματικών συνθηκών.
4) Η αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου.
5) Η άμεση επαφή των μαθητών με το πράσινο.
6) Η δυνατότητα σχεδιασμού και εκπόνησης δράσεων περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης και διαχείρισης πρασίνου στη σχολική κοινότητα.
7) Η δημιουργία νέων δυνατοτήτων για καλύτερη αξιοποίηση του
αύλειου χώρου. Συγκεκριμένα προβλέπεται:
• Η καθαίρεση των πλακοστρωμένων – παλαιωμένων επιφανειών και η
αντικατάσταση τους με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών,
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool
materials) για την βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων.
• Τοποθέτηση νέων πάγκων ανάπαυσης περιμετρικά του αύλειου
χώρου (ξύλινα παγκάκια με πλάτη).
• Κατασκευή πέργκολας στην εγκατάσταση της βρύσης και τοποθέτηση
επιπλέον βρύσεων πόσιμου ύδατος.
• Τοποθέτηση δύο καθιστικών πάγκων με τραπέζι (κιόσκια) εντός του
χώρου πρασίνου της άθλησης.
• Αύξηση των χώρων πρασίνου και ενίσχυση αυτών με υψηλή και
πυκνή φύτευση περιμετρικά του αύλειου χώρου. Φύτευση τριάντα τεσσάρων
(34) μεγάλων δένδρων διαφόρων δασοπονικών ειδών, φυλλοβόλων και
αειθαλών αλλά και η κάλυψη όλων των επιφανειών, προς φύτευση, με
επτακόσια δεκαπέντε (715) τεμάχια θάμνων (μικρών και μεγάλων) και
εδαφοκαλυπτικών φυτών. Οι θάμνοι, τα εδαφοκαλυπτικά φυτά και τα ποώδη
πολυετή φυτά που επιλέχτηκαν θα δημιουργήσουν με την ανάπτυξη και το
φύλλωμά τους αλλά και με την εποχιακή, ανά είδος, σε διαφορετικές
περιόδους, ανθοφορία τους ένα ιδιαίτερα αισθητικά αναβαθμισμένο
περιβάλλον. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία ενός μεγάλου
κήπου, με ιδιαίτερη ποικιλομορφία, μιας μικρής πράσινης όασης στον
πυκνοδομημένο αστικό ιστό, ενός πνεύμονα πρασίνου στο βεβαρυμμένο
αστικό περιβάλλον. Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε.
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«Μελέτη εξωτερικού χώρου Δημαρχείου Αμπελοκήπων». Προϋπ/σμός:
89.402,90€
Στην παρούσα μελέτη περιγράφονται οι εργασίες που απαιτείται να
πραγματοποιηθούν στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου του Δήμου μας
προκειμένου να επιτευχθεί η στεγάνωση του υπογείου. Η μελέτη
περιλαμβάνει και τις εργασίες αποκατάστασης και ανακατασκευής του
παραπάνω χώρου καθώς και το σύνολο των εργασιών πρασίνου στο πλαίσιο
της νέας φυτοτεχνικής διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του
Δημαρχείου με σκοπό την αισθητική του αναβάθμιση. Κατάσταση: Προς
ανάθεση.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Επιπρόσθετα, το Τμήμα Πρασίνου συντηρεί το υφιστάμενο αστικό πράσινο σε
όλους τους χώρους πρασίνου (πάρκα, άλση, νησίδες, σχολικές αυλές,
αθλητικοί χώροι, δενδροστοιχίες), ενώ λαμβάνει μέριμνα και ενεργεί για την
ορθολογική διαχείρισή του, την ανάπτυξη και την αύξησή του. Επίσης το
Τμήμα Πρασίνου διοργάνωσε και συμμετείχε και σε πράσινες δράσεις όπως η
εθελοντική δενδροφύτευση στο χώρο του στρατοπέδου «Μεγ. Αλεξάνδρου».
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στον τομέα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, παρουσιάζονται
συνοπτικά για το 2019 τα ακόλουθα:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΌΔΩΝΕΞΟΔΩΝ
Κωδ.
αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Απολογισμός

0

Τακτικά Έσοδα

10.718.944,15

1(πλην
13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

31

Εισπράξεις από Δάνεια

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα
έτη

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων

3.840.318,69

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

3.828.673,58

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

1.097.513,52

Σύνολο Πόρων

Κωδ.
αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

589.353,95
1.292.784,22
0,00
338.742,91

21.706.331,02

Απολογισμός

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

6.398.465,51

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

2.016.443,84

63,64

Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

432.876,85

651

Τοκοχρεωλύσια δανείων

198.780,27

66

Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών

442.895,66

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

83

Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

3.293.236,99
729.693,02
0,00
3.064.416,88
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Επενδύσεις
71

Αγορές

125.555,23

73

Έργα

74

Μελέτες

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

652

Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων

9111

Αποθεματικό

1.133.356,35
166.003,92
9.895,24
81.097,46
0,00

Σύνολο εξόδων και πληρωμών

18.092.717,22

Ταμειακό υπόλοιπο μεταφερόμενο στο νέο έτος

3.613.613,80

2. Γραφείο αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων
ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Υ.Ε.

2019

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

96

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ λειτουργίας καταστημάτων (Γνωστοποιήσεις) που
χορηγήθηκαν

66

Άδειες λειτουργίας καταστημάτων
(Μεταβίβαση Γνωστοποίησης)

40

λόγω

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΈΝΤΑΞΗ άδειας Παλαιού Καθεστώτος

40

Γνωστοποιήσεις ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Δραστηριότητας

3

Γνωστοποιήσεις (Μεταβολής Διόρθωσης, Ενδιάμεσο μεταβολής
Λάθος Κίνησης)

80

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

46

Νέες άδειες επιχειρήσεων ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διαδικτύου που
χορηγήθηκαν

6

Άδειες επιχειρήσεων
ακυρώθηκαν

1

παροχής

Υπηρεσιών

Διαδικτύου

που

Γνωστοποιήσεις μηχανημάτων ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

3

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ

4
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Γνωστοποιήσεις που ακυρώθηκαν

15

Καταστήματα στα οποία κινήθηκε η διαδικασία ΕΠΙΒΟΛΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

10

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΑ σε ελεγκτικές αρχές

62

ΣΥΝΟΛΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΗΚΑΝ

247

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. που εκδόθηκαν για χορήγηση
υπαίθριου εμπορίου - παραγωγού

2019

αδειών - πλανόδιου

0

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που ανανεώθηκαν

7

Άδειες πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου που ανακλήθηκαν

0

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ του αρ. 38 του Ν. 4497/2017

19

ΑΔΕΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

2019

Αποφάσεις ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ εκμετάλλευσης περιπτέρου

0

Αποφάσεις ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ εκμετάλλευσης περιπτέρων

1

Άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων που ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΑΝ

0

Αποφάσεις ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ περιπτέρων

1

Αποφάσεις ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ κενωθέντων περιπτέρων

1

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
2019
465

3. ΕΣΟΔΑ
Συντάχθηκαν 494 καινούριοι Χρηματικοί κατάλογοι και επαναβεβαιώθηκαν
όσοι δεν είχαν εξοφληθεί εντός των προηγούμενων ετών
Το ποσό των βεβαιωμένων Χ.Κ. ανέρχεται στα 597.268,29€
Το ποσό των αβεβαίωτων Χ.Κ. ανέρχεται στα 85.009,61€.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ
1) Δ.Φ. 0,5 %
2019
1

Τρέχοντα έσοδα

46605,90

2

Έσοδα
ετών

παρελθόντων

16881,70

3

Πρόστιμα από Δ.Φ. 0,5
%

26459,56

ΣΥΝΟΛΟ

89.947,16

2) Τ.Χ.Κ.Χ.
1

Έσοδα από χρήση των παρκινγκ της Μ. Αλεξάνδρου και της
Ν. Βότση

23.143,65

2

Έσοδα από Τ.Χ.Κ.Χ., τραπεζοκαθίσματα, διελεύσεις,
εμπορεύματα, πανηγύρια, άδεις τέλεσης πολιτικού γάμου,
ράμπες και πλακοστρώσεις, τέλη αδειών κατεδάφισης και
ανέγερσης οικοδομών κ.τ.λ

90.520,02

Επίσης χορηγήθηκαν – ανανεώθηκαν :
2019
Διελεύσεις σε πυλωτές

8

Άδειες σε επαγγελματικούς χώρους

55

Άδειες για χρήση κοινοχρήστου χώρου σε πρατήρια καυσίμων

2

Άδειες για τοποθέτηση κοντέινερ και οικοδομικών υλικών

30

Άδειες τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα

118

Άδειες εμπορευμάτων σε καταστήματα

31

Άδειες για ηλεκτρικά παιχνίδια

1

Άδειες για ψυγεία σε περίπτερα

4

Άδειες για τοποθέτηση ταμπλό για λόγους διαφήμισης

18

Άδειες για την πανήγυρη Αγ. Παντελεήμονα

35

Άδειες για την πανήγυρη Ζωοδόχου Πηγής

51
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Άδειες για την πανήγυρη Αγ.Παρασκευής

3

3) Τ.Α.Π. , Δ.Τ.
2019
1

Εισπράξεις από Δ.Τ

2

Εισπράξεις από Τ.Α.Π.

3

Εισπράξεις από ΔΤ. ΠΟΕ

4

Εισπράξεις από Τ.Α.Π. παρελθόντων
ετών

3.573629,50
313.544,32
1.066.715,.94
179.404,79

4) Κ.Ο.Κ.
Κλήσεις (από όλες τις αρχές, τροχαία, Δημοτική Αστυνομία,
κλπ)
Ποσά κλήσεων (από όλες τις αρχές, τροχαία, Δημοτική
Αστυνομία, κλπ)
Εισπράξεις από κλήσεις Κ.Ο.Κ. στην οικονομική υπηρεσία

529

68942,32€
88.041,75

5) ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ
Εισπράξεις από μισθώματα ακινήτων

177.038,14

Εισπράξεις ενοικίαση Αθλητικών χώρων και Δημοτικού
Θεάτρου

1371,80

Εισπράξεις από αποκομιδή μπαζών

1511,54

Εισπράξεις από παράβολα Πλειστηριασμών & Παραλαβής
τευχών

6674,55

Εισπράξεις από εισφορά σε γη και χρήμα λόγω ένταξης στο
Ρ.Σ. Δενδροποτάμου

7832,25

Εισπράξεις από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά

122.928,92

ΓΝΗΣΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

500

ΕΛΕΧΓΟΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΑΔΕΙΕΣ

200

ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

52

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ , ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΑΛΛΩΝ

1473
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ΦΟΡΕΩΝ
ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΤΑΠ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ.ΚΛΠ

30

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ,
Τ.Υ, ΠΡΑΣΙΝΟ ,

25

ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ

20

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

210

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

42

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΛΕΙΜΜΕΝΑ

6942,00

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
Η διοίκηση του δήμου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
αποφάσισε να μειώσει κατά 8,40% τα ανταποδοτικά τέλη φωτισμού και
καθαριότητας
Τα δημοτικά τέλη στον ενιαίο δήμο για το έτος 2019:
Κατοικίες: από 1,57 € το τ.μ. σε 1,44 ευρώ το τ.μ.
Κατοικίες αναπήρων-ΑΜΕΑ, πολυτέκνων, τριτέκνων κ.λ.π. μείωση
50%: από 0,785 € το τ.μ. σε 0,72 € το τ.μ.
Στεγασμένοι επαγγελματικοί χώροι καταστήματα : από 3,28 € το τ.μ. σε
3 € το τ.μ.
Είμαστε ο δήμος με τα πιο φθηνά δημοτικά τέλη. Ήδη το 2011
μειώσαμε τα δημοτικά τέλη στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης 18% στα
σπίτια και 20% στα καταστήματα. Έτσι τα εξισώσαμε με τα δημοτικά τέλη της
Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων, όπως είχαμε υποσχεθεί. Το 2012
μειώσαμε και πάλι τα δημοτικά τέλη στον ενιαίο δήμο μας 6%. Επίσης το 2017
μειώσαμε τα δημοτικά τέλη και πάλι στον ενιαίο δήμο μας 5,26%. Δηλαδή η
συνολική μείωση των δημοτικών τελών από το 2011 έως το 2018 ανέρχεται
σε 37,66% για τις κατοικίες και σε 39,66% για τα καταστήματα στη Μενεμένη
και σε 18,66% στους Αμπελόκηπους».
Προχωρήσαμε σε αυτή την απόφαση παρά τις τεράστιες μειώσεις των
πόρων των δήμων, με κοινωνική ευαισθησία, λαμβάνοντας υπόψη τη
σύνθεση του πληθυσμού μας (κάτοικοι με χαμηλά εισοδήματα, άνεργοι κτλ.),
την οικονομική κρίση και την κρίση στην αγορά, την αυξημένη ανεργία, το
κόστος ζωής, τις φοροεπιδρομές της κυβέρνησης και τη μείωση του
εισοδήματος όλων των πολιτών».
Για τους πολύτεκνους, τρίτεκνους, κωφούς, παραπληγικούς, ΑμΕΑ
ισχύει η υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών μειωμένη σε ποσοστό 50%.
Οι μειώσεις επιτυγχάνονται λόγω της μείωσης του κόστους λειτουργίας
των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας (νέα αυτοκίνητα και
εργαλειομηχανήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO-6, μείωση
καυσίμων, μείωση κόστους συντήρησης κλπ.) και της καλής διαχείρισης.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α.
Δράσεις Γραφείου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Κατά το έτος 2019 :
Εκδόθηκαν 1239 αποφάσεις Δημάρχου (ατομικές ή συλλογικές) με τις οποίες
δημιουργήθηκαν νέες οικογενειακές μερίδες στο δημοτολόγιό μας και έγιναν
ενέργειες σε υπάρχουσες οικογενειακές μερίδες.
Αναλυτικότερα, οι ανωτέρω αποφάσεις αφορούν :
Μεταδημότευση (λόγω γάμου, διετούς κατοικίας, επανάκτησης αρχικής
δημοτικότητας, κ.λπ.)
Νέες οικογενειακές μερίδες παλιννοστούντων και Βορειοηπειρωτών
Ομογενών,
επαναπατρισθέντων
πολιτικών
προσφύγων
και
πολιτογραφηθέντων
Νέες οικογενειακές μερίδες λόγω γάμου ή τεκνοποίησης
Μεταφορές λόγω διαζυγίου
Εγγραφές τέκνων σε ίδια οικογενειακή μερίδα λόγω επιμέλειας αναγνώρισης κ.λπ.
Επίσης στις ανωτέρω αποφάσεις συμπεριλαμβάνονται και αυτές που
αφορούν ενέργειες σε υπάρχουσες οικογενειακές μερίδες :
α) Μεταβολές: από ενδεικτική εγγραφή σε κανονική λόγω μεταδημότευσης ή
απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας κ.λπ.
β) Διορθώσεις: επωνύμου, κυρίου ονόματος, ημερομηνίας γέννησης, τόπου
γέννησης, αριθμού και τόπου Μητρώου Αρρένων κ.λπ.
γ) Συμπληρώσεις: πρόσδοση πατρικού ονόματος, πρόσληψη πατρικού
επωνύμου κ.λπ.
δ) Προσθήκες: αναλυτικής ημερομηνίας γέννησης, μητρωνύμου, μητρώου
αρρένων κ.λπ.
ε) Καταχωρήσεις διαζυγίου
στ) Αρχικές ή ενδεικτικές εγγραφές συζύγων και παιδιών.
ζ) Αρχικές εγγραφές παιδιών αναγνωρισμένων ή υιοθετημένων.
Διεκπεραιώσαμε 45 δηλώσεις πολιτογραφήσεων.
Παραλήφθηκαν 5 αιτήσεις για αλλαγή επωνύμου, εξελληνισμό επωνύμου και
κυρίου ονόματος, πρόσδοση πατρωνύμου και πρόσληψη επωνύμου πατέρα.
Εκδόθηκαν πιστοποιητικά όλων των κατηγοριών, στον αριθμό των
αντιγράφων που ζητήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους.
Στα Μητρώα Αρρένων έγιναν πράξεις μεταβολών (ατομικές ή συλλογικές) για
τα Μητρώα Αρρένων της Δημοτικής Ενότητας Αμπελοκήπων, για τα Μητρώα
Αρρένων της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης και για τα Μητρώα Αρρένων για
τον ενοποιημένο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, που αφορούν εγγραφές
αδήλωτων (59), διορθώσεις (44), και βάσει καταστάσεων μαζικές διαγραφές
λόγω δις εγγεγραμμένων, θανάτων (68), μετεγγραφών, αλλαγές λόγω
υιοθεσίας, αλλαγές λόγω αναγνώρισης, προσθήκες κυρίων ονομάτων (134)
κ.λπ.. Έγινε η ετήσια κατάρτιση βιβλίων Μητρώου Αρρένων του έτους 2018
του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. Καταρτίστηκαν οι Στρατολογικοί
Πίνακες του έτους 2003 και για τις δύο Δημοτικές Ενότητες (Αμπελοκήπων και
Μενεμένης). Εκδόθηκαν πιστοποιητικά Μητρώου Αρρένων και χορηγήθηκαν
πιστοποιητικά μέσω Κ.Ε.Π και αλληλογραφίας.
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Β.

Δράσεις Γραφείου ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ
i)
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΓΑΜΩΝ
Κατά το έτος 2019 :
Καταχωρήθηκαν στο Ληξιαρχείο Δ. Κ. Αμπελοκήπων : 180 πράξεις γάμου,
23 πράξεις θανάτου,18 σύμφωνα συμβίωσης, 72 διαζύγια,1 γέννηση.
Στο βιβλίο Εκθέσεων καταχωρήθηκαν κατ’ όλο το έτος συνολικά 299
ληξιαρχικές πράξεις : βαπτίσεων, ονοματοδοσίας, θρησκευτικών γάμων,
αλλαγών επωνύμου και κυρίου ονόματος, αλλαγών θρησκεύματος και
δόγματος, πρόσληψης επωνύμου πατέρα, πρόσδοσης πατρωνύμου, πράξεις
διαζυγίων, αφάνειας, αναγνωρίσεως εξωγάμων τέκνων και ανάκτησης
πατρικού επωνύμου γυναικών.
Επίσης έγιναν : 59 καταχωρήσεις πράξεων θρησκευτικού γάμου στο
περιθώριο των πολιτικών, καθώς και 23 πράξεις προσθήκης επωνύμου του
συζύγου στο επώνυμο της συζύγου, πράξεις κτήσης
ιθαγένειας στο
περιθώριο γάμου, διορθώσεις στο περιθώριο των πράξεων γάμων, θανάτων,
γεννήσεων βάσει εισαγγελικής αδείας, διορθώσεις πράξεων με δική μας
έγκριση, πράξεις ανάκτησης οικογενειακού επωνύμου συζύγου σε περιθώριο
πράξης γάμου, και λοιπές μεταβολές.
Έκδοση και επικύρωση φωτοαντιγράφων όλων των παραπάνω πράξεων και
άμεση επίδοση στους ενδιαφερόμενους.
Κοινοποιήσεις όλων των παραπάνω πράξεων στα αρμόδια Ληξιαρχεία,
Δημοτολόγια, Μητρώα Αρρένων και όσον αφορά τις ληξιαρχικές πράξεις
θανάτου, αποστολή των δελτίων ταυτοτήτων των αποβιωσάντων στα αρμόδια
Τμήματα Ασφαλείας.
Αποστείλαμε αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων, που μας ζητήθηκαν είτε μέσω
Κ.Ε.Π. ή με αυτεπάγγελτη αναζήτηση ή με έγγραφα δημοσίων υπηρεσιών ή
αιτήσεις ιδιωτών. Εκδόθηκαν 326 άδειες πολιτικού γάμου για κατοίκους του
Δήμου μας και τελέστηκαν 128 πολιτικοί γάμοι.
ii)
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Κατά το έτος 2019 :
καταχωρήθηκαν στο Ληξιαρχείο Δ. Κ. Μενεμένης : 11 πράξεις γάμου, 2
πράξεις θανάτου, 20 σύμφωνα συμβίωσης, 23 διαζύγια.
Στο βιβλίο Εκθέσεων καταχωρήθηκαν κατ’ όλο το έτος συνολικά 60
ληξιαρχικές πράξεις : βαπτίσεων, ονοματοδοσίας, θρησκευτικών γάμων,
αλλαγών επωνύμου και κυρίου ονόματος, αλλαγών θρησκεύματος και
δόγματος, πρόσληψης επωνύμου πατέρα, πρόσδοσης πατρωνύμου, πράξεις
διαζυγίων, αφάνειας, αναγνωρίσεως εξωγάμων τέκνων και ανάκτησης
πατρικού επωνύμου γυναικών .
Επίσης έγιναν : τρεις (4) καταχωρήσεις πράξεων θρησκευτικού γάμου
στο περιθώριο των πολιτικών, καθώς και 6 πράξεις προσθήκης επωνύμου
του συζύγου στο επώνυμο της συζύγου, πράξεις κτήσης ιθαγένειας στο
περιθώριο γάμου, διορθώσεις στο περιθώριο των πράξεων γάμων, θανάτων,
γεννήσεων βάσει εισαγγελικής αδείας, διορθώσεις πράξεων με δική μας
έγκριση, πράξεις ανάκτησης οικογενειακού επωνύμου συζύγου σε περιθώριο
πράξης γάμου, και λοιπές μεταβολές.
Έκδοση και επικύρωση φωτοαντιγράφων όλων των παραπάνω πράξεων και
άμεση επίδοση στους ενδιαφερόμενους.
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Κοινοποιήσεις όλων των παραπάνω πράξεων στα αρμόδια Ληξιαρχεία,
Δημοτολόγια, Μητρώα Αρρένων και όσον αφορά τις ληξιαρχικές πράξεις
θανάτου, αποστολή των δελτίων ταυτοτήτων των αποβιωσάντων στα αρμόδια
Τμήματα Ασφαλείας.
Αποστείλαμε αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων, που μας ζητήθηκαν είτε μέσω
Κ.Ε.Π. ή με αυτεπάγγελτη αναζήτηση ή με έγγραφα δημοσίων υπηρεσιών ή
αιτήσεις ιδιωτών.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)
Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι αρμόδια για τη λειτουργία
των ΚΕΠ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ και
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, τα οποία υπάγονται
διοικητικά σε αυτή.
Αποστολή των ΚΕΠ είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η
διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης
μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ΄ ύλην
αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Η διασύνδεση της Διαδικτυακής Πύλης ΕΡΜΗΣ με πληροφοριακά
συστήματα φορέων του δημοσίου (ΕΦΚΑ,ΕΟΠΥΥ, ΟΠΕΚΑ, Υπουργείο
Οικονομικών, ΟΑΕΔ, ΗΔΙΚΑ ΑΕ) δίνει τη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης
των πολιτών και ιδιαίτερα αυτών που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές
υπηρεσίες. Έτσι, τα ΚΕΠ αποτελούν το σημείο επαφής και επικοινωνίας των
πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Συνολικά, τα αιτήματα που διεκπεραιώθηκαν από τα ΚΕΠ του Δήμου
μας, κατά τη διάρκεια του έτους 2019 ανέρχονται σε 52071, εκ των οποίων οι
32538 υποθέσεις διεκπεραιώθηκαν από το ΚΕΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ και οι
19533 υποθέσεις από το ΚΕΠ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται
οι θεωρήσεις γνησίου υπογραφής, οι επικυρώσεις αντιγράφων, καθώς επίσης
αιτήσεις που διεκπεραιώνονται με απευθείας είσοδο των υπαλλήλων των
ΚΕΠ στα πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων π.χ. διαδικασίες
στρατολογίας, απόδοσης – μεταβολής στοιχείων ΑΜΚΑ κλπ.
Τα αιτήματα που διαβιβάζονται μέσω των ΚΕΠ αφορούν μεγάλο εύρος
υπηρεσιών που ο χρόνος διεκπεραίωσής τους ποικίλει. Η χορήγηση
πιστοποιητικών, η ανανέωση καρτών ανεργίας, η θεώρηση γνησίου
υπογραφής διεκπεραιώνονται σε σύντομο χρόνο με μία επίσκεψη του πολίτη.
Διαδικασίες όπως η παραλαβή και διαβίβαση φακέλου στη Διεύθυνση
Μεταφορών ή η χορήγηση δελτίου μετακίνησης ΑμΕΑ είναι πιο απαιτητικές
και χρειάζεται περισσότερο χρόνο η διεκπεραίωσή τους. Είναι αξιοσημείωτο
ότι το ΚΕΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ σε αυτές τις διαδικασίες, σύμφωνα με τα
επίσημα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
για το έτος 2019, σε σύνολο 1000 και πλέον ΚΕΠ κατέχει :
•
την τρίτη (3η) θέση στη διαδικασία χορήγησης δελτίων
μετακίνησης ΑμΕΑ (με τη χορήγηση 1474 δελτίων)
•
την πέμπτη (5η) θέση στη διαδικασία της μεταβίβασης και
έκδοσης άδειας κυκλοφορίας οχήματος (με τη διεκπεραίωση 943
αιτημάτων μεταβίβασης)

Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2019

44

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ
Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών το γραφείο ΤΠΕ του Δήμου μας σχεδίασε,
ανέλυσε και πραγματοποίησε σειρά έργων με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία
των Υπηρεσιών του Δήμου και την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας του
πολίτη.
Στον τομέα των υπηρεσιών διεξήγαγε διαγωνισμό για την προμήθεια
σαράντα (40) ηλεκτρονικών υπολογιστών ένατης γενιάς που αποσκοπεί στην
ολοκλήρωση κατά 100% του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού
πληροφορικής των υπηρεσιών και την εύρυθμη, ταχύτερη, απρόσκοπτη και
αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Η αγορά των υπολογιστών συνοδεύτηκε
με εγγύηση καλής λειτουργίας τους για πέντε έτη επομένως οποιαδήποτε
ανάγκη συντήρησης ή επισκευής τους δεν θα επιβαρύνει οικονομικά το Δήμο.
Επίσης μέσα στο 2019 πραγματοποιήθηκε η σύνδεση του
Αμαξοστασίου του Δήμου καθώς και των υπηρεσιών του Δήμου που
στεγάζονται στο Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων "Κων.Καραμανλής" με το
κτίριο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Ταυτόχρονα στον άμεσο
σχεδιασμό του τμήματος είναι η διασύνδεση του κτιρίου του ΚΕΠ
Αμπελοκήπων στην οδό Φιλιππουπόλεως με το κεντρικό κτίριο των
υπηρεσιών (Δημαρχείο Αμπελοκήπων-Μενεμένης) καθώς και η διασύνδεση
του Κτιρίου του ΚΑΠΗ Μενεμένης στην οδό Έλλης Αλεξίου με το κτίριο των
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Απώτερος σκοπός του τμήματος είναι να
ενταχθούν όλα τα κτίρια του Δήμου σε δίκτυο Οπτικών ινών με σκοπό την
πλήρη και Online διασύνδεση όλων των υπηρεσιών του που θα φέρει και σε
μεγαλύτερο βαθμό όφελος ως προς την ταχύτητα εξυπηρέτησης των πολιτών
και της πιο αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών σε δίκτυο μεγάλων
ταχυτήτων.
Τέλος, έγινε προμήθεια εφαρμογών στατικών μελετών για τη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και αναβαθμίσεις του βασικού
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και όλων των υπόλοιπων
εφαρμογών του Δήμου.
Στον τομέα της εξυπηρέτησης των πολιτών και βελτίωσης της
καθημερινότητας τους υπήρξαν σημαντικές παρεμβάσεις που είτε
ολοκληρώθηκαν είτε βρίσκονται με στάδιο υλοποίησης και θα ολοκληρωθούν
μέσα στο 2020.
Το πρώτο αφορά την αγορά και θέση σε πλήρη λειτουργία της
εφαρμογής εξυπηρέτησης πολιτών 4mycity. Με την εφαρμογή αυτή ο πολίτης
μπορεί να διαβιβάσει online οποιοδήποτε αίτημα προς τις υπηρεσίες του
Δήμου μαζί με την επισύναψη υλικού (φωτογραφίες κλπ) που αφορά βλάβη
σε οποιοδήποτε σημείο των γεωγραφικών ορίων του Δήμου. Το αίτημα
παραλαμβάνεται αυτόματα από το αρμόδιο προς επίλυση τμήμα και μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενώ ο δημότης ενημερώνεται για την κατάσταση
του αιτήματός του (σε επεξεργασία ή ολοκληρωμένο). Η εφαρμογή αυτή είναι
διαθέσιμη ως σύνδεσμος στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΑμπελοκήπωνΜενεμένης (www.ampelokipi-menemeni,gr), ενώ ταυτόχρονα ο κάθε
ενδιαφερόμενος μπορεί να την εγκαταστήσει και στην κινητή του συσκευή
(κινητό τηλέφωνο, ταμπλετ) μέσω του Android και Apple Store.
Επίσης, στην πλατεία Επταλόφου των Αμπελοκήπων και Πλατεία
Τσομπάνογλου της Μενεμένης λειτουργεί ασύρματο δίκτυο WIFI ΔΩΡΕΑΝ για
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τους δημότες χωρίς χρονικό περιορισμό σύνδεσης και με ταχύτητες που
αγγίζουν τα 100 Mbps. To 2019 εξάλλου ο Δήμος μας εντάχθηκε στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU με σκοπό την εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία ασύρματο WiFi σε δέκα (10) διαφορετικά σημεία των
Αμπελοκήπων και της Μενεμένης. Το έργο έχει συγκεκριμένα ορίζοντα
ολοκλήρωσης 18 μηνών και η προβλεπόμενη λειτουργία του αναμένεται στο
τελευταίο τρίμηνο του 2020 ενώ θα καλύπτει τους δημοφιλέστερους και
πολυσύχναστους χώρους του Δήμου μας.
Τέλος, πολύ σημαντικό έργο αυτό της Διαλειτουργικότητας
Πληροφοριακών Συστημάτων και χωρικά ενεργοποιημένων μηχανισμών
εύρεσης-διάθεσης δεδομένων. Το έργο αυτό που διενεργείται μέσω
κονδυλίων ΕΣΠΑ έχει συνολικό προϋπολογισμό ένταξης 180.172,00€ και
μέσω αυτού θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:
1. Ο Δήμος θα προμηθευτεί τελευταίας γενιάς Εξυπηρετητές (Servers)
που θα λειτουργούν με το σύστημα των εικονικών μηχανών (virtual machines)
με τεράστια ταχύτητα δεδομένων και πολύ μεγάλη χωρητικότητα μνήμης. Στα
μηχανήματα αυτά θα εγκατασταθούν όλα τα Πληροφοριακά Συστήματα του
Δήμου καθώς και οι επιμέρους εφαρμογές των υπηρεσιών με αποτέλεσμα την
εξοικονόμηση πόρων αλλά και την πιο αποτελεσματική λειτουργία τόσο των
εφαρμογών όσο και των υπηρεσιών.
2. Θα αναβαθμιστεί πλήρως και σε νέα πλατφόρμα η επίσημη
διαδικτυακή
διεύθυνση
του
Δήμου
Αμπελοκήπων-Μενεμενης
(www.ampelokipi-menemeni.gr) ενωματώνοντσς όλες τις σύγχρονες
λειτουργίες και εφαρμογές διαδραστικότητας των υπηρεσιών με τους Δημότες
σε ένα περιβάλλον πιο εύχρηστο και λειτουργικό. Επίσης θα κατασκευαστεί
και ένα δεύτερο portal ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε ένα ασφαλές περιβάλλον
δεδομένων με το οποίο ο πολίτης και ο προμηθευτής χρησιμοποιώντας
κωδικούς TAXISNET θα μπορεί :
- να πιστοποιείται ως χρήστης,
- ελέγχει τις πληρωμές του ηλεκτρονικά προς το Δήμο,
- να πραγματοποιεί με ασφάλεια ηλεκτρονικές συναλλαγές,
- να κάνει προβολή καρτελών οφειλών και πληρωμών,
- να παρακολουθεί την πορεία των συναλλαγών του,
- να κάνει προβολή του ιστορικού των συναλλαγών του,
- να παρακολουθεί σε ποια σημεία του δήμου εκτελούνται έργα και ποια έργα
είναι αυτά,
- να παρακολουθεί τη λειτουργία του καταστήματος του,
να δημιουργεί για τις συναλλαγές του ταυτότητα πληρωμών.
Το Τμήμα ΤΠΕ του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης αντιμετωπίζει
διαρκώς προκλήσεις στον τεχνολογικό τομέα και παρακολουθεί διαρκώς τις
εξελίξεις προκειμένου ο Δήμος, οι υπηρεσίες και οι Δημότες να βρίσκονται
διαρκώς ενημερωμένοι και μέσα στις εξελίξεις.
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ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
&
ΕΥΡΩΠ.ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ
Συνοψίζοντας τα έργα – δράσεις που πραγματοποίησε το γραφείο κατά το
έτος 2019 έχουμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα:
Ευρωπαϊκά Προγράμματα:
1. Έργο: «IMPACT on ESL» - (Πρόληψη της Πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου)», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής
συνεργασίας URBACT III - 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη
σύσταση δικτύων υλοποίησης δράσεων -.
Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης συμμετέχει ως εταίρος στην
πράξη με τίτλο: «Πρόληψη της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης» στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ανταγωνιστικού Προγράμματος Συνεργασίας
«URBACT Implementation Νetwork»(Β’ φάση). Η πράξη λειτουργεί μέσα
από ένα δίκτυο 9 συνεργαζόμενων πόλεων που είναι οι εξής: Γάνδη - Βέλγιο
ως επικεφαλής εταίρος (Lead Partner – LP) της πράξης, Ταλίν - Εσθονία,
Σόφια - Βουλγαρία, Αμπελόκηποι – Μενεμένη – Ελλάδα, Αβέιρο - Πορτογαλία,
Βερολίνο – Γερμανία, Ναντ – Γαλλία, Γκέτεμποργκ - Σουηδία, Βαρκελώνη –
Ισπανία.
Μετά την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης υλοποίησης του προγράμματος,
εγκρίθηκε η υλοποίηση της Β’ φάσης του έργου με τον τίτλο «Stay tuned», ο
οποίος αποφασίστηκε από τους εταίρους κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Α’
φάσης (ως μια από τις από τις υποχρεώσεις του δικτύου κατά την Α’ φάση). Η
Β’ φάση είναι διάρκειας δύο ετών και ολοκληρώνεται στις 30/06/2019. Ο
συνολικός προϋπολογισμός της πράξης για τη Β’ φάση είναι 600.620,00€.
Κατά το 2018 αντιπροσωπεία από το δήμο επισκέφτηκε πόλεις –
εταίρους στο πλαίσιο διακρατικών συνεδρίων, πραγματοποιήθηκε τον
Οκτώβριο διακρατικό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη που διοργανώθηκε από το
δήμο μας και τέλος έγιναν οι ακόλουθες αναθέσεις:
1. πιλοτική εφαρμογή ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές της α΄ βάθμιας και
της β΄ βάθμιας εκπαίδευσης. Τα τμήματα αυτά θα απευθύνονται σε παιδιά
Ρομά και μη Ρομά, των οποίων όμως οι γονείς αδυνατούν να τα βοηθήσουν
στα μαθήματά τους λόγω έλλειψης γνωστικής ικανότητας – αγράμματοι- ή
γνώσης της ελληνικής γλώσσας και έτσι υπάρχει κίνδυνος να διακόψουν το
σχολείο.
2. διεξαγωγή πιλοτικής μελέτης – έρευνας για την πρόωρη σχολική διαρροή
στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης
3. συγγραφή και παραγωγή τριών οδηγών εκπαίδευσης για γονείς, μαθητές
και εκπαιδευτικούς
4. προβολή των δράσεων του δήμου μας, για την αντιμετώπιση της πρόωρης
σχολικής διαρροής».
Κατά το έτος 2019, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αποπληρωμή
και το κλείσιμο του έργου.
2. Έργο: «Multi sport - Multi-disciplinary modules for an healthy, safe
and comprehensive approach to sport – Διεπιστημονικές ενότητες για
μια υγιή, ασφαλή και ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον αθλητισμό »,
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Sport – Small
Collaborative.
Η πράξη υλοποιείται από 7 εταίρους που είναι οι εξής: δήμος Castelnovo ne΄
Monti Ιταλία ως επικεφαλής εταίρος της πράξης, Quadrifoglio Association
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Ιταλία, LG Competition Ιταλία, Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, δήμος
Κροατίας, Rijeka sports association for persons with disabilities (Αθλητικό
σωματείο για άτομα με ειδικές ανάγκες Κροατία), δήμος ΑμπελοκήπωνΜενεμένης.
Η διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 18 μήνες και ολοκληρώνεται στις
30/06/2019, ο συνολικός προϋπολογισμός είναι: 60.000,00€. Η πράξη αφορά
σε δράσεις με σκοπό την εκπαίδευση εντός και μέσω του αθλητισμού, με
ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και προληπτικών δράσεων για
την προστασία των αθλητών, ιδίως των νεότερων, από τους κινδύνους που
συνδέονται με την υγεία και την ασφάλεια.
Κατά το 2018 πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις αντιπροσωπείας του δήμου σε
πόλεις – εταίρους του προγράμματος και πραγματοποιήθηκε διακρατική
σύσκεψη στο δήμο μας που είχε και την ευθύνη διοργάνωσης.
Κατά το έτος 2019, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αποπληρωμή
και το κλείσιμο του έργου.
3. Συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα JustRom2, που έχει στόχο την
ενίσχυση της πρόσβασης των γυναικών ROMA στην δικαιοσύνη, μέσω του
οποίου έχει δημιουργηθεί ένα γραφείο δωρεάν νομικής υποστήριξης στο
συνοικισμό του Αγ. Νεκταρίου- Δενδροπόταμος.
4. Αδελφοποίηση Στάρι-Γκραντ.
Διευθέτηση ζητημάτων για την:
 Φιλοξενία αντιπροσωπείας του δήμου μας από τον αδελφοποιημένο
δήμο Stari grad της Σερβίας στο πλαίσιο εορτασμού της «The
Municipality Day-Slava Cveti».
5. Συμμετοχή του δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης στο θεσμό BRAVO 2019
και ειδικότερα στο Bravo Cities & Regions 2019.
Μέσω του θεσμού Bravo:
• Γνωστοποιούνται οι πρωτοβουλίες-δράσεις των Οργανισμών σε ένα ευρύ
δίκτυο Κοινωνικών Εταίρων και Ενεργών Πολιτών.
• Συνδέονται με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
• Καταγράφονται στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, τον εθνικό
μηχανισμό καταγραφής όλων των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στην
Ελλάδα.
• Αναδεικνύονται στην ετήσια εκδήλωση του Θεσμού & στην Ετήσια
Έκδοση της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ
• Αναπτύσσονται ειδικές έρευνες που αποτυπώνουν την ωρίμανση των
φορέων στα θέματα υλοποίησης ενεργειών βιώσιμης ανάπτυξης, τα
αποτελέσματα των οποίων παραδίδονται στους θεσμικούς φορείς ως
εργαλείο εκπόνησης πολιτικής.
Κάθε χρόνο στο Θεσμό Bravo συμμετέχουν 160 Οργανισμοί, 230
Κοινωνικοί Εταίροι και περισσότεροι από 35.000 Ενεργοί Πολίτες.
Ο δήμος μας συμμετείχε με την παρουσίαση της πράξης με τίτλο: «IMPACT
on ESL (Πρόληψη της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης)».
Προγράμματα ΕΣΠΑ
6. ‘Έργο : «Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών
δεξιοτήτων για Ρομά του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης», ΟΠΣ
5036184, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09Β «Προώθηση της
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κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π.
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ( ΕΚΤ), και την επιλογή σαράντα οκτώ (48) εξ
’αυτών, είκοσι άτομα (20) για το τμήμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας
και είκοσι οκτώ (28) για το τμήμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων.
7. Έργο: «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση
περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»
στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της
Μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων», του Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20142020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ. Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της οικολογικής
συνείδησης των κατοίκων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης μέσω α)
Δράσεων ενημέρωσης & εθελοντισμού, Β) Δημιουργία ηλεκτρονικού
περιβαλλοντικού οδηγού, γ) Δημιουργία πλατφόρμας, δ) δράσεων
δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων και ε) Προβολή – διαφήμιση των δράσεων.
8. Έγκριση υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Διαλειτουργικότητα
Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και
Χωρικά Ενεργοποιημένοι Μηχανισμοί Εύρεσης Διάθεσης Δεδομένων»,
στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ02 «Βελτίωση της πρόσβασης, της
χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των
επικοινωνιών», του Ε.Π.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το ΕυρωπαϊκόΤαμείο Περιφερειακής ΑνάπτυξηςΕΤΠΑ.
9. Συμμετοχή του Δήμου στη δράση « ενίσχυση των υπηρεσιών
διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης
Μεταναστών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (κωδικός
πρόσκλησης 161.9iv).
Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση υπηρεσιών διαπολιτισμικής
μεσολάβησης μέσω της πρόσληψης, κατάρτισης και διάθεσης για
απασχόληση σε Κέντρα Κοινότητας (ΚΚ)/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών
(ΚΕΜ), Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών σε επιλεγμένους Δήμους, εννέα (9)
Περιφερειών της χώρας.
Η εν λόγω Δράση που περιλαμβάνει διαδικασία πρόσληψης και κατάρτισης
Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών, απαιτείται να υλοποιηθεί με ενιαίο τρόπο και
σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από
έναν κεντρικό φορέα με διαμορφωμένη και δοκιμασμένη πολύχρονη σχέση με
τους φορείς της Αυτοδιοίκησης και του Κεντρικού Κράτους, όπως η Ελληνική
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Η
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., ως θεσμοθετημένος τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία στη διαχείριση
ανάλογων προγραμμάτων καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό για την
αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησής τους.
10. Υποβολές προτάσεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ
Υποβολή αιτήματος τροποποίησης της υπ’ αριθ.7783/04-11-2016 απόφασης
ένταξης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης με Παράρτημα ΡΟΜΑ», με κωδικό ΟΠΣ
5001675,του Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020. Η τροποποίηση
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αφορά το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό της πράξης. Η διάρκεια
της ανωτέρω πράξης παρατείνεται για τρία επιπλέον έτη, δηλαδή μέχρι τις
24/05/2023. Προβλέπεται αύξηση προσωπικού της δομής, με την πρόσληψη
δύο Κοινωνικών Λειτουργών στο Κέντρο Κοινότητας και την πρόσληψη ενός
συμβούλου απασχόλησης (πτυχιούχο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Οικονομικής
Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων) στο παράρτημα Ρομά.
11.Επικαιροποίηση Διαχειριστικής Ικανότητας του Δήμου σε κάθε
υποβολή πρότασης.
12.Μετάφραση από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική και από την
ελληνική γλώσσα στην αγγλική των διοικητικών εγγράφων των
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και του επιχειρησιακού προγράμματος του
δήμου.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η Χρονιά του 2019 ήταν μια χρονιά γεμάτη με πολιτισμό. Μέσα από ένα
πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα υψηλού επιπέδου καταφέραμε να
διατηρήσουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα διανθίζοντας την με σύγχρονες
πινελιές στις πολυποίκιλες εκδηλώσεις που μας ψυχαγώγησαν
προσφέροντας χαρά και ποιότητα.
Πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις που έχουν καθιερωθεί ως θεσμός στο Δήμο
μας «Ανθοέκθεση», «Μαϊος- Ιούνιος», «Χαλκίδεια», Χριστουγεννιάτικες,
Αποκριάτικες, Παγκόσμιες ημέρες (Γυναίκα, Χορού, Θεάτρου, Παιδικού
βιβλίου, Ποίησης, Μουσικής κ.α.).
Ενδεικτικά αναφέρω:
Τις Απόκριες γιορτάσαμε με «Χάλκινα στη Χαλκίδη» και με τα τμήματα
χορευτικών του Δήμου και πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου μας.
Απολαύσαμε παραδοσιακούς χορούς της Μακεδονίας, με κυκλωτικούς
χορούς, με πατινάδες χαρήκαμε και διασκεδάσαμε. Οι μικροί μας φίλοι δεν
έμειναν παραπονεμένοι καθώς ανιματέρ, κλόουν, ξυλοπόδαροι και μάγος
τους διασκέδασαν με παιχνίδια και χορό. Παράλληλα στη Μενεμένη στήθηκε
γαϊτανάκι ενώ διασκεδαστές και ξυλοπόδαροι διασκέδασαν τα παιδιά που
παραβρέθηκαν. Ακολούθησε μουσική συναυλία. Επίσης παρακολουθήσαμε
και δυο θεατρικές παραστάσεις «Αποκριάτικο πάρτι με τη Μίνι και τον Μίκυ»
στο κινηματοθέατρο «Α. Μινωτής» και στο κινηματοθέατρο «Άστρον»
αντίστοιχα.
Την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας πραγματοποιήσαμε δύο ξεχωριστές
εκδηλώσεις στους Αμπελόκηπους και στη Μενεμένη. Τιμήσαμε στη θεατρική
σκηνή «Σοφία Βέμπο» την Βούλα Πατουλίδου, Άννα Μυκωνίου και Μαρία
Μερεχούγια. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε μουσικά από τους «Νέους Μουσικούς
χωρίς Σύνορα». Στη Μενεμένη στο κιν/θεατρο «Άστρον» τιμήσαμε την Μαρία
Μήτσιου και την Μαρία Χρυσάνθου καθώς και τις αριστούχες μαθήτριες της
τρίτης Λυκείου. Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η ορχήστρα Νέων
Μενεμένης του Δημοτικού μας Ωδείου.
Στην Ανθοέκθεση συμμετείχαν 50 πολιτιστικοί φορείς με χορευτικά και
χορωδίες. Καθώς και μουσικά σχήματα με λαϊκά, έντεχνα και ρεμπέτικα
τραγούδια.
Δόθηκαν πολλές θεατρικές παραστάσεις με μεγάλη επιτυχία καθώς η
προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη στις θεατρικές μας σκηνές «Α.Μινωτής»
και «Σοφία Βέμπο».
Οι θεατρικές ομάδες «θεατροκάπηλοι» και «Σκηνοβάτες» μας παρουσίασαν
το θεατρικό έργο «Συμπέθεροι από τα Τίρανα» και «Ζαμπόν, τυρί,
μαγιονέζα». Η παιδική - εφηβική ομάδα μας παρουσίασε το θεατρικό έργο
«Μικρός πρίγκιπας».
Θεατρικές ερασιτεχνικές ομάδες μας παρουσίασαν τις παρακάτω θεατρικές
παραστάσεις, «Αχ αυτές οι μάνες μας», «Η βεγγέρα», «Πέθανε η θεία;»,
«Όρνιθες», «Μάντεψε ποιος», «Όποιος δουλεύει πάει μπροστά με μέσο»,
«Ποιός σκότωσε τον Ουίλιαμ», «Ένα βότσαλο στη λίμνη», «Τα Χριστούγεννα
του τεμπέλη» «Το χωρίο μου η Ελλάς», «Ειδήσεις είναι θα περάσουν»,
«Ξύπνα Βασίλη», «Τα Χριστούγεννα του Καρυοθραύστη», «Ρίζα μου
ξεριζωμένη σ΄ άλλο τόπο φυτεμένη» σε συνεργασία με το Μικρασιατικό
σύλλογο Μενεμένης κ.α.
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Αξίζει να σταθούμε και στον κινηματογράφο. Ο κινηματογράφος ήταν μια
πολύ πετυχημένη δράση με μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Οι ταινίες που
προβάλλαμε ήταν Α΄ προβολής και ικανοποίησαν το ευρύ κοινό καθώς
απολαύσαμε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, περιπέτειες, θρίλερ, κοινωνικά,
δράσης, κωμωδίες. Επίσης με το πρόγραμμα «παιδιά πάμε σινεμά»
καταφέραμε να διασκεδάσουμε και τους μικρούς μας σινεφίλ με τις προβολές
μεγάλων κινηματογραφικών επιτυχιών (frozen II,Οι απίθανοι2, toy story4,
LION KING, Το κορίτσι και το λιοντάρι και η Πεντάμορφη και το Τέρας).
Επετειακές εκδηλώσεις αφιερώματα (Παύλος Μελάς), θρησκευτικές
εκδηλώσεις από το «Πάθος στην Ανάσταση» από τα ΚΑΠΗ του Δήμου υπό τη
Διεύθυνση του κ. Γιώργου Μπαλάσκα, «Ω Γλυκύ μου Έαρ» με τον γνωστό
καλλιτέχνη Δημήτρη Μπάση υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Τσάμη καθηγητή
του Δημοτικού μας Ωδείου στη Μονή Λαζαριστών, αφιέρωμα στη Σοφία
Βέμπο για το 1940, Μακεδονικός Αγώνας, 100 χρόνια από τη Γενοκτονία των
Ποντίων, «Μνήμες μέσα από τις φλόγες» για τη Μικρασιατική καταστροφή.
Καλοκαιρινές εκδηλώσεις «Παίζοντας και τραγουδώντας στις γειτονιές του
Δήμου μας». Πολλές εκδηλώσεις έλαβαν χώρα στις μικρές πλατείες του
Δήμου μας, μουσικές συναυλίες θεατρικές παιδικές παραστάσεις και θέατρο
σκιών για τα παιδιά.
Επίσης πραγματοποιήθηκαν μουσικά αφιερώματα στους μεγάλους συνθέτες
της χώρας μας Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Χατζηδάκη, Μάνο Λοΐζο και Σταύρο
Ξαρχάκο από την ομάδα μουσικής έκφρασης καθώς και το μουσικό αφιέρωμα
με γνωστά Ελληνικά τραγούδια «Η αγάπη θέλει δυο».
«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΦΩΣ» Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με το Άναμμα
των Χριστουγεννιάτικων Δέντρων των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης.
Ανιματέρ διασκέδασαν τους μικρούς μας φίλους, έκλεισαν οι δρόμοι στους
Αμπελόκηπους στη Βενιζέλου στη Γ.Χαλκίδη στη Μ. Αλεξάνδρου, μουσικά
σχήματα με διαφορετικές μουσικές έδωσαν μελωδικές νότες χαράς, με τζαζ
μουσική στη Βενιζέλου και σε άλλο σημείο με ροκ μουσική, ρεμπέτικα
τραγούδια στη Μ.Αλεξάνδρου και έντεχνα πάνω από τη Φιλιππουπόλεως και
λαϊκά τραγούδια στη Χαλκίδη. Μια μεγάλη γιορτή, μια μεγάλη βόλτα γεμάτη
μουσικές και χρώματα χάρηκαν οι Δημότες μας. Το άναμμα του
χριστουγεννιάτικου δέντρου από το Δήμαρχο με τη συμμετοχή των μικρών
παιδιών, η ρήψη πυροτεχνημάτων και ως αποκορύφωμα η μεγάλη συναυλία
του γνωστού μουσικού συγκροτήματος «ΟΝΙΡΑΜΑ» θα μας μείνει
πραγματικά αξέχαστη. Στη Μενεμένη Ανιματέρ διασκέδασαν τους μικρούς
μας φίλους μοίρασαν παιχνίδια και ακολούθησε το Άναμμα του δέντρου από
το Δήμαρχο με κάλαντα από τη παιδική χορωδία της Αγίας Παρασκευής. Η
βραδιά έκλεισε με μουσική συναυλία από το Νίκο Ζιώγαλα και τους on the
road. Οι μικροί μας φίλοι από τις περιοχές του Αγίου Νεκταρίου και της
Ν.Καζαντζάκη στη Μενεμένη απήλαυσαν παιδικές θεατρικές παραστάσεις τις
ημέρες των Χριστουγέννων αλλά και των Αποκριών, στο 3ο Δημοτικό σχολείο
στο 5ο στο 2ο νηπιαγωγείο Αγίου Νεκταρίου με τη συμμετοχή και των παιδιών
του παιδικού σταθμού και του 6ου νηπιαγωγείου Μενεμένης. Στο τέλος των
εκδηλώσεων τους μοιράστηκαν δώρα.
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Φιλαρμονική του Δημοτικού Ωδείου
Η κορωνίδα του Δήμου μας. Δυνατή παρουσία στο χώρο της μουσικής με 60
ενεργά μέλη και φυτώριο. Με πολλές συμμετοχές σε εκδηλώσεις του Δήμου
αλλά και εκτός, σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα τμήματα παραδοσιακών χορών
Με παρουσίες στις εκδηλώσεις του Δήμου μας και σε αλλά μέρη της Ελλάδας
που συμμετέχουν κατόπιν προσκλήσεως. Απαριθμούνται από 180 μέλη και
χωρίζονται σε τμήματα παιδικά, ενηλίκων, αρχαρίων και προχωρημένων. Σε
άψογη συνεργασία με το Λαογραφικό Πολιτιστικό Όμιλο Αμπελοκήπων, το
επίλεκτο τμήμα συμμετέχει σε διάφορα φεστιβάλ της Ελλάδας και σε διεθνή
φεστιβάλ του εξωτερικού, με διακρίσεις σε διαγωνιστικά φεστιβάλ και αφήνουν
όπου εμφανιστούν τις καλύτερες των εντυπώσεων.
Τμήματα ζωγραφικής παιδιών και ενηλίκων
Λειτουργούν τμήματα ζωγραφικής παιδιών και ενηλίκων που μας εκπλήσσουν
ευχάριστα, με τις όμορφες δημιουργίες τους. Στο τέλος της χρονιάς ακολουθεί
η καθιερωμένη έκθεση στον αύλειο χώρο της Δημοτικής βιβλιοθήκης
«Αμπελοκήπων» με μεγάλη επιτυχία.
.
Χορωδίες
Η Χορωδία του Δημοτικού μας Ωδείου Αμπελοκήπων, της Μενεμένης αλλά
και του Αγίου Νεκταρίου στο Δενδροπόταμο έχουν πολλές παρουσίες σε
εκδηλώσεις του Δήμου μας αλλά και σε άλλες περιοχές εντός της
Θεσσαλονίκης και εκτός.
Παράρτημα
του
Δημοτικού
Ωδείου
στη
Μενεμένη
Νεανική Ορχήστρα της Μενεμένης, αριθμεί 30 μέλη κι έχει πάρει μέρος σε
πολλές εκδηλώσεις στο Δήμο μας, Χριστουγεννιάτικες, «Χαλκίδεια», «ΜάιοςΙούνιος» κ.α.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ο Δήμος μας, έθεσε ως πρώτη επιλογή την επένδυση στη γνώση με την
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου και ποιοτικού συστήματος τόσο
στα εκπαιδευτικά θέματα όσο και στα κτιριακά. Ως δημοτική αρχή βάλαμε σαν
στόχο από την πρώτη μέρα ανάληψης της διοίκησης του Δήμου μας, την
παιδεία στην κορυφή.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του το Γραφείο Παιδείας:
 Φρόντισε για την καθαριότητα, βελτίωση, συντήρηση και φύλαξη των
κτιριακών υποδομών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 Παρείχε κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές
(Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια) για την εύρυθμη λειτουργία τους και την
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
 Συνεργάστηκε με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ), την οποία και
ενημέρωνε για θέματα της αρμοδιότητάς της και της παρείχε κάθε αναγκαία
υποστήριξη για τη λειτουργία της.
 Συνεργάστηκε με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για τις ανάγκες των
σχολικών κτιρίων.
 Σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και τους διευθυντές των σχολείων,
εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη διάθεση χώρων των σχολικών κτιρίων
για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων
κοινού ενδιαφέροντος σε ώρες και μέρες που τα σχολεία δε λειτουργούν.
 Βραβεύσεις εισακτέων μαθητών σε σχολές.
 Μερίμνησε σε συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τη λειτουργία και εφαρμογή
προγραμμάτων κατάρτισης ενηλίκων σε χώρους σχολείων.
 Σε συνεργασία με το Γραφείο Δημάρχου προσπάθησε και προσπαθεί για την
ανέγερση σχολικού κτιρίου για τη στέγαση του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου –
Λυκειακές τάξεις.
Σχεδίασε μερίμνησε και υποστήριξε δράσεις σχολείων, τάξεων ή μαθητών
όπως:
1. Υποστήριξε την πρωτοβουλία του διευθυντή του 8ου Δημοτικού
Αμπελοκήπων, το οποίο συμμετείχε στο 4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου
Θεάτρου του Δήμου Αχαρνών μέσω ζωντανής αναμετάδοσης. Στην αίθουσα
του θεάτρου του Καραπάντσειου Πολιτιστικού Κέντρου, δόθηκε η θεατρική
παράσταση «Ιππείς» του Αριστοφάνη, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά με
υψηλή ανάλυση μέσω διαδικτύου και προβλήθηκε στο θέατρο του Δήμου
Αχαρνών.
2. Πραγματοποιήθηκε στο Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων η
εκδήλωση βράβευσης των δημοτικών σχολείων (13 σε αριθμό) του Δήμου
μας για τη συμμετοχή τους στον Σχολικό Διαγωνισμό «Πάμε Ανακύκλωση». Ο
Σχολικός Διαγωνισμός υλοποιήθηκε από τον Δήμο μας υπό την αιγίδα της
Διεύθυνσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με
τον ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, την ΕΕΑΑ, το πρόγραμμα ανακύκλωσης
αλουμινίου «Κάθε Κουτί Μετράει» και την ΑΦΗΣ Α.Ε, στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας followgreen. Συμμετείχαν 13 Δημοτικά Σχολεία, 2.548 μαθητές
και 105 εκπαιδευτικοί, με στόχο τη συλλογή και ανακύκλωση 3 υλικών, το
χαρτί, το αλουμίνιο και τις μπαταρίες. Όλοι οι συμμετέχοντες επιβραβεύθηκαν
με επαίνους και δώρα συμμετοχής για τις σχολικές τους μονάδες. Στην
εκδήλωση τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της
ανακύκλωσης συμμετέχοντας βιωματικά:
• στην εκπαιδευτική ψυχαγωγική δράση «Λούνα Παρκ» της Ανακύκλωσης
Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2019

54

• στις δράσεις του προγράμματος ανακύκλωσης αλουμινίου «Κάθε Κουτί
Μετράει»
• στα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά παιχνίδια Followgreen.
4. Με αφορμή την κήρυξη της 3ης Ιουνίου ως Παγκόσμιας Ημέρας
Ποδηλάτου από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ο Δήμος μας
προγραμμάτισε σειρά δράσεων για να προωθήσει τη χρήση ποδηλάτου.
Προκειμένου να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί η ευάλωτη ομάδα των
παιδιών, ξεκίνησε ήδη εκπαιδευτικό πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής και
οδικής ασφάλειας σε σχολεία του δήμου, με τίτλο «ΠοδηλατίΖΩ με ασφάλεια»,
για την ορθή και ασφαλή χρήση του ποδηλάτου στο αστικό οδικό δίκτυο από
παιδιά και έφηβους. Στην πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος
απευθύνθηκε σε μαθητές/τριες Δ’, Ε’, ΣΤ’ δημοτικών σχολείων, ενώ στην
επόμενη φάση θα συμπεριλάβει και μαθητές/τριες των τριών τάξεων
γυμνασίου και των τάξεων Α’ & Β’ λυκείου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«ΠοδηλατίΖΩ με ασφάλεια», εγκεκριμένο από το ΥΠΕΘ, και κατάλληλα
προσαρμοσμένο στις ηλικιακές ομάδες που απευθύνεται, περιλαμβάνει
θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε
Δημοτικά μας Σχολεία, με μεγάλη ανταπόκριση από μαθητές/τριες.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Οι βιβλιοθήκες των δύο Κοινοτήτων του Δήμου μας συνδέονται μεταξύ τους
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Ο δανεισμός και η αναζήτηση βιβλίων γίνεται
τόσο με φυσική παρουσία αλλά και ηλεκτρονικά. Οι δημότες μπαίνοντας στην
αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του Δήμου στην ενότητα Δανειστική Δημοτική
Βιβλιοθήκη, μπορούν να αναζητήσουν συγκεκριμένο βιβλίο είτε με το όνομα
του συγγραφέα είτε με τον τίτλο του και να ανακαλύψουν εάν υπάρχει στη
συλλογή και από ποια βιβλιοθήκη μπορούν να το δανειστούν. Τα μέλη των
βιβλιοθηκών είναι κοινά. Οι αναγνώστες μπορούν να εξυπηρετηθούν με την
ίδια κάρτα μέλους από τις βιβλιοθήκες και των δύο κοινοτήτων.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΒΙΒΛΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
29858
Α΄ ΠΑΙΔΙΚΗ
6.807
B’ ΠΑΙΔΙΚΗ
4.421
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
41.086
Η Αριστοτέλειος Δημοτική Βιβλιοθήκη λειτουργεί σε εξαήμερη βάση Δευτέρα
μέχρι και το Σάββατο σε δωδεκάωρη βάρδια και σε οκτάωρη βάρδια η Α΄
παιδική, εκτός από την περίοδο του καλοκαιριού (Ιούλιο και Αύγουστο) που
λειτουργούν μόνο σε πρωινό κύκλο.
Η συλλογή των Βιβλιοθηκών περιλαμβάνει βιβλία που αφορούν όλο το φάσμα
της ανθρώπινης γνώσης και συγκεκριμένα υπάρχουν βιβλία από τους
παρακάτω τομείς:
Φιλοσοφία,
Θρησκεία,
Κοινωνιολογία,
Τέχνες,
Γλωσσολογία, Φυσικές Επιστήμες, Εφαρμοσμένες Επιστήμες, Λογοτεχνία,
Ιστορία και Γεωγραφία. Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στο πληροφοριακό τμήμα
τους, το οποίο περιλαμβάνει εγκυκλοπαίδειες και λεξικά για χρήση από τους
νεαρούς αναγνώστες – μαθητές και φοιτητές για διεκπεραίωση των εργασιών
τους.
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Η παιδική Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει στη συλλογή της βιβλία τα οποία
απευθύνονται σε μαθητές Δημοτικών και των δύο πρώτων τάξεων του
Γυμνασίου. Η συλλογή των Βιβλιοθηκών επεκτείνεται συνεχώς τόσο με
αγορές όσο και με δωρεές. Κατά τη διάρκεια του έτους 2019 η συλλογή της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης αυξήθηκε κατά εκατό τριάντα επτά (137) τίτλους
βιβλίων από δωρεά. Το έτος 2019 δεν έγινε αγορά βιβλίων. Αντίστοιχα η
συλλογή των παιδικών βιβλιοθηκών αυξήθηκε κατά (69) τίτλους βιβλίων από
δωρεά επίσης. Αξίζει να τονιστεί ότι λόγω των οικονομικών συνθηκών, έχει
αυξηθεί η προσέλευση των αναγνωστών και ο αντίστοιχος δανεισμός βιβλίων
τουλάχιστον κατά 20%.
Στο χώρο της Αριστοτελείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης υπάρχει και λειτουργεί
ηλεκτρονικός υπολογιστής για πρόσβαση των αναγνωστών – χρηστών στο
Διαδίκτυο, για έρευνα και ενημέρωσή τους, σχετικά με τα τρέχοντα θέματα
αλλά και βοήθεια για ηλεκτρονική αναζήτηση διεκπεραίωσης εργασιών των
σπουδαστών και φοιτητών.
Επίσης σε τακτά διαστήματα πραγματοποιούνται επισκέψεις από τάξεις
σχολείων της περιοχής Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων, αλλά και
τμημάτων της Α΄ Λυκείου, για ενημέρωση και επαφή του μαθητόκοσμου με το
χώρο των Βιβλιοθηκών και τον κόσμο του βιβλίου. Στον πίσω αύλειο χώρο
πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις των αντίστοιχων υπηρεσιών του
Δήμου.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ( ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)
Η Βιβλιοθήκη της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης λειτουργεί στο χώρο του
Πολιτιστικού Κέντρου στον 2Ο όροφο από το 2009 (Ν.Βότση 15). Το Μητρώο
μελών της ανέρχεται γύρω στα 7100 μέλη το οποίο είναι κοινό με την
Βιβλιοθήκη των Αμπελοκήπων λόγω του Δικτύου που εφαρμόζεται από το
2014.Η συλλογή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει γύρω στους 12123 τίτλους.
Μέσα στο 2019 προστέθηκαν διακόσια εβδομήντα τέσσερα (274) βιβλία από
δωρεές. Το έτος 2019 δεν έγινε αγορά βιβλίων. Η βιβλιοθήκη εκτός από
δανειστική λειτουργεί και ως αναγνωστήριο. Επίσης υπάρχει διαθέτει και
υπολογιστή με ελεγχόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο (εργασίες σχολείου κτλ.).
Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί και ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων ( εκθέσεις,
παρουσιάσεις βιβλίων κτλ.). Στη Βιβλιοθήκη μας, για το έτος 2019
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σχολείων καθώς και έκθεση δημιουργιών
από τα παιδιά του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Μενεμένης.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η σημερινή πραγματικότητα αποτελεί πρόκληση για τους Δήμους και τις
Κοινωνικές Υπηρεσίες τους για την ενεργοποίηση, ανάδειξη και εξέλιξη των
παρεχόμενων υπηρεσιών τους ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελος των
εξυπηρετούμενων πολιτών. Στόχος μας η υλοποίηση δράσεων και η
διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών με στόχο την υποστήριξή και την
αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητάς τους. Στο πλαίσιο
άσκησης κοινωνικής πολιτικής ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι δράσεις:
Εξυπηρέτηση πολιτών για Κοινωνικά Προγράμματα
Οι πολίτες του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης είχαν τη δυνατότητα να
λάβουν έγκυρη, έγκαιρη και εξειδικευμένη πληροφόρηση σε θέματα που
αφορούν Κοινωνικά Προγράμματα όπως το Κοινωνικό Εισόδημα
Αλληλεγγύης, το Επίδομα Στέγασης, το εφάπαξ ειδικό βοήθημα για
ληξιπρόθεσμες οφειλές ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.
Περισσότεροι από 5.900 πολίτες απευθύνθηκαν στο αρμόδιο τμήμα για να
ενημερωθούν σχετικά με τις παροχές, τις προβλεπόμενες διαδικασίες καθώς
και την υποβολή αιτήσεων.
Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά
Το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά λειτουργεί από τις 25 Μαΐου 2017
και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2010, Άξονας 09Β- Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας. Η λειτουργία του Κέντρου
Κοινότητας περιλαμβάνει τρεις κεντρικούς άξονες:
1. Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών (Πληροφόρηση,
παραπομπή και ένταξη των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και
κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό
επίπεδο όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους, κλπ).
2. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές.
3. Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων. Η δομή το έτος
2019 εξυπηρέτησε 1.310 πολίτες.
Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου
Ο Δήμος μας έχει προχωρήσει σε δημιουργία Δομής Κοινωνικού
Παντοπωλείου στα πλαίσια του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
2014-2020 (Άξονας Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμησης της φτώχειας»). Η δράση συγχρηματοδοτείται από την
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός του Κοινωνικού Παντοπωλείου
είναι η κάλυψη βασικών αναγκών επιβίωσης συμπολιτών του Δήμου,
που πλήττονται από τις συνέπειες της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής
κρίσης. Το έτος 2019, στους 106 δικαιούχους της δομής διανεμήθηκαν σε
μηνιαία βάση, και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου,
είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης, παιχνίδια και είδη ψυχαγωγίας όπως
βιβλία, cd – dvd.
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Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (FEAD)
Ο Δήμος μας συμμετέχει στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ/FEAD μέσω της Κοινωνικής
Σύμπραξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης Δυτικό Τμήμα. Το πρόγραμμα ΤΕΒΑ
πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης. Το σύνολο των ωφελούμενων του προγράμματος στο Δήμο
Αμπελοκήπων- Μενεμένης για το έτος 2019 είναι 2.606 ενώ ο συνολικός
αριθμός ωφελούμενων συμπεριλαμβανομένων των μελών ανέρχεται σε
5.282 άτομα. Το Πρόγραμμα συνδράμει τους ωφελούμενους με τη διανομή
τροφίμων, Βασικής Υλικής Συνδρομής καθώς και την παροχή συνοδευτικών
μέτρων και δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση.
Κατά τη διάρκεια του έτους η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου κατέβαλλε
συντονισμένες προσπάθειες για την έγκαιρη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των
πολιτών, την οργάνωση και την αποθήκευση προϊόντων και τη διανομή τους
στους ωφελούμενους. Ειδικότερα, εντός του 2019 πραγματοποιήθηκαν 7
διανομές για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ. Επίσης ο Δήμος συμμετείχε σε
συνοδευτικά μέτρα που αφορούσαν την επιμόρφωση των ωφελούμενων στην
Αγγλική γλώσσα καθώς και την ενημέρωσή τους σε θέματα όπως η
κοινωνικοποίηση των παιδιών, η υγεία και η υγιεινή διατροφή.
Πρόγραμμα Urbact
Ενεργή συμμετοχή στελεχών του τμήματος στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος «URBACT III, Implementation Νetwork» με τίτλο «STAY
TUNED-Πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου».
Το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε άτομο.
Παράλληλα έχει αποδειχθεί ότι η πρόωρη σχολική εγκατάλειψη αποτελεί ένα
σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Η βασική αυτή αρχή στάθηκε αφορμή για τη
συμμετοχή του δήμου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν
συνολικά 9 πόλεις οι οποίες ήταν: Γάνδη / Βέλγιο ως επικεφαλής εταίρος,
Ταλίν / Εσθονία, Σόφια /Βουλγαρία, Αμπελόκηποι – Μενεμένη / Ελλάδα,
Αβέιρο /Πορτογαλία, Βερολίνο / Γερμανία, Ναντ / Γαλλία, Γκέτεμποργκ /
Σουηδία, Βαρκελώνη /Ισπανία). Στόχος του προγράμματος ήταν κάθε
συμμετέχουσα πόλη να βελτιώσει την υλοποίηση των στρατηγικών της και να
μεταβεί από τη συζήτηση, τη θεωρία και τον προγραμματισμό, στο πεδίο της
δέσμευσης πόρων και έναρξης ανάληψης δράσεων στρατηγικών για τη
διαχείριση του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση,
τόσο για τους μαθητές όσο και για τους ενήλικες. Τα αποτελέσματα του
‘Έργου για το Δήμο μας συνοπτικά είναι:
Η μαθησιακή υποστήριξη των μαθητών Δημοτικού, Γυμνασίου και
Λυκείου, μέσα από τη λειτουργία Τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (στην
περιοχή του Αγίου Νεκταρίου και τη Μενεμένη).
Η δημιουργία Εκπαιδευτικών Οδηγών (για μαθητές, γονείς και
εκπαιδευτικούς).
Η επανένταξη των ενηλίκων στην Εκπαίδευση και η αύξηση των
ενηλίκων με απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου.
Η ίδρυση και λειτουργία αυτόνομου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας του
Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης στον οικισμό Αγίου Νεκταρίου
Η προώθηση Ρομά αποφοίτων Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
(Υποτροφίες ΕΑΠ).
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Η επικαιροποίηση ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την διαχείριση
του φαινομένου της σχολικής εγκατάλειψης.
Η βελτίωση της τεχνογνωσίας των στελεχών του Δήμου και η δημιουργία
ισχυρής ομάδας δράσης.
Η εξωστρέφεια και η δικτύωση του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης
(τοπική, εθνική, διακρατική).
Εποπτεία Φιλανθρωπικών Σωματείων και Βρεφικών-Παιδικών Σταθμών
Το Τμήμα Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής έχει αναλάβει την
αρμοδιότητα εποπτείας των τριών φιλανθρωπικών σωματείων που
δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου. Ταυτόχρονα είναι αρμόδιο
για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και την εποπτεία 10
δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.
Διενέργεια 20 κοινωνικών ερευνών για πολίτες του Δήμου μας, οι οποίοι
κατέθεσαν διάφορα αιτήματα που αφορούσαν κυρίως την χορήγηση εφάπαξ
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και την κάλυψη των εξόδων ταφής απόρων
πολιτών. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μεγάλη αύξηση όσον αφορά
τα παραπάνω αιτήματα.
Διενέργεια 85 κοινωνικών ερευνών κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών κυρίως από το Τμήμα Ανηλίκων με σκοπό την προστασία
ανηλίκων. Επίσης, κοινωνικές έρευνες διενεργήθηκαν για διερεύνηση
περιστατικών που σχετίζονταν με την ανάγκη ακούσιας νοσηλείας πολιτών σε
ψυχιατρικά ιδρύματα καθώς και για την εισαγωγή πολιτών σε κλινικές χρόνιων
παθήσεων.
Δημοτική Τράπεζα Ρούχων
Η Τράπεζα Ρούχων με τη βοήθεια των εθελοντών δέχτηκε μεγάλο αριθμό
προϊόντων που προσέφεραν οι συνδημότες μας, μέρος των οποίων διατέθηκε
σε πάνω από 150 πολίτες με ανάγκες σε ένδυση και υπόδηση.
Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων
Η υπηρεσία μας σε εφαρμογή του Ν.4039/2012 καθώς και του Ν. 4235/2014
έχει προβεί κατά τη διάρκεια του 2019 στις κάτωθι αναφερόμενες ενέργειες:
 Σύναψη σύμβασης με κτηνίατρο με σκοπό αφενός την περίθαλψη των
τραυματισμένων και άρρωστων αδέσποτων ζώων, αφετέρου την υλοποίηση
ενός προγράμματος στειρώσεων και εμβολιασμών σκύλων και γατών. Τα
ζώα αποπαρασιτώνονται, εμβολιάζονται και σημαίνονται ηλεκτρονικά.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στείρωση των θηλυκών ζώων ώστε να μπορεί να
ελεγχθεί ο ρυθμός αναπαραγωγής τους.
 Σύναψη σύμβασης με ιδιώτη, ο οποίος αναλαμβάνει την περισυλλογή,
μεταφορά και φιλοξενία ζώων σε νόμιμα λειτουργούσα εγκατάσταση
κυνοτροφείου. Με τη συνεργασία αυτή ο δήμος μπορεί να ανταποκριθεί στις
περιπτώσεις που απαιτείται σύλληψη ζώου ύποπτου για λύσσα από
εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και απομόνωσή και παρακολούθησή του
για δύο εβδομάδες για τυχόν εκδήλωση της ασθένειας (ΚΥΑ 331/10301/ΦΕΚ
198 τ. Β’/5-2-2013).
 Συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του
προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με το
άρθρο 46, παρ. 6 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32Α/11-2-2014).
Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2019

59

 Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και ανάρτηση αφισών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την προστασία του ανθρώπου από
την εμφάνιση κρουσμάτων λύσσας. Συγκεκριμένα, το έτος 2019
πραγματοποιήθηκαν 106 εμβολιασμοί, 62 στειρώσεις σκύλων και 88
στειρώσεις γατών.
Παγκόσμια Ημέρα Ζώων
Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων, που εορτάζεται κάθε χρόνο
στις 4 Οκτωβρίου, ο Δήμος μας πραγματοποίησε ενημερωτική δράση στην
πλατεία Επταλόφου με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματα
των ζώων καθώς και για τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών τους. Ταυτόχρονα
ενημερωτικές αφίσες και έντυπα μοιράστηκαν και σε σχολεία του Δήμου μας
ώστε να εξοικειωθούν με το θέμα και να ευαισθητοποιηθούν και οι μικροί
μαθητές.
Δωρεάν εξετάσεις για HIV, Ηπατίτιδα B και C
Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο PRAKSIS.
πλαίσιο της παραπάνω δράσης, οι πολίτες είχαν την ευκαιρία
προσέρχονται στο χώρο του Δημοτικού Πολυιατρείου Αμπελοκήπων και
Πολυκεντρου Αγίου Νεκταρίου όπου διεξάγονταν γρήγορα, ανώνυμα
ανώδυνα οι παραπάνω εξετάσεις.

Στο
να
του
και

Δωρεάν τεστ ΠΑΠ
Η δράση πραγματοποιήθηκε στο Πολύκεντρο Αγίου Νεκταρίου σε συνεργασία
με το Κέντρο Υγείας Εύοσμου. Οι γυναίκες-κάτοικοι της περιοχής είχαν την
ευκαιρία να πραγματοποιήσουν δωρεάν την εν λόγω εξέταση καθώς και
ψηλάφηση μαστού, ενώ ενημερώθηκαν για τη σπουδαιότητα διεξαγωγής του
τεστ καθώς και για διάφορα άλλα γυναικολογικά ιατρικά θέματα.
Δωρεάν μέτρηση οστικής πυκνότητας
Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας οστικής πυκνότητας
πραγματοποιήθηκε δράση του δήμου μας για δωρεάν μέτρηση οστικής
πυκνότητας στο Πολύκεντρο Αγίου Νεκταρίου. Από τις μετρήσεις που
πραγματοποιήθηκαν, σε όσους πολίτες είχαν παθολογικές ενδείξεις έγινε
παραπομπή στο θεράποντα ιατρό τους για περαιτέρω διερεύνηση.
Εκδήλωση για το Μητρικό Θηλασμό
Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού
ο Δήμος μας σε συνεργασία με το Κοινωνικό Φαρμακείο και το Δημοτικό
Πολυϊατρείο του Δήμου καθώς και το Σύλλογο Μαιών και Μαιευτικών
Θεσσαλονίκης διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα το «Μητρικό
Θηλασμό και τη Διατροφή του Νεογνού». Η δράση είχε στόχο να ενημερώσει
τους κατοίκους του Δήμου για τη σπουδαιότητα του θηλασμού και να
καταρρίψει μύθους, ανακρίβειες και ταμπού σχετικά με το θηλασμό.
Εκδήλωση για το Σακχαρώδη Διαβήτη
Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας για το Σακχαρώδη Διαβήτη (14/11/2019)
πραγματοποιήθηκε ενημερωτική διάλεξη στο Δημοτικό Πολυϊατρείο. Στόχος
της δράσης που διοργάνωσαν το Δημοτικό Πολυϊατρείο και το Κοινωνικό
Φαρμακείο ήταν η ενημέρωση των πολιτών για τη σημασία της πρόληψης, της
έγκαιρης διάγνωσης αλλά και αντιμετώπισης της συγκεκριμένης πάθησης.
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Εκδήλωση για την Παιδική Παχυσαρκία
Ο Δήμος μας σε συνεργασία με το 2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, τη
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και το Κέντρο
Αγωγής Υγείας του Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» παρουσίασαν την παράσταση
«Ιμάμ Ντολμά Μπαϊλντί, όλη η ιστορία» με θέμα την πρόληψη της
παχυσαρκίας για παιδιά και ενήλικες στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο "Αλέξης
Μινωτής". Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση μαθητών ηλικίας 4
έως 12 χρονών, γονέων, παιδαγωγών αλλά και πολιτών.
Εκδήλωση για τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Χρόνιας Αποφρακτικής
Πνευμονοπάθειας διεξήχθη ενημερωτική διάλεξη στο Δημοτικό Πολυϊατρείο.
Στόχος της δράσης που διοργάνωσε το Δημοτικό Πολυϊατρείο σε συνεργασία
με το Κοινωνικό Φαρμακείο ήταν η ενημέρωση των πολιτών για τη σημασία
της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης της νόσου.
Eκστρατεία ενημέρωσης κατά του AIDS
Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του AIDS,
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου μας και του Κοινωνικού
Φαρμακείου του Δήμου, σε συνεργασία με την Κινητή μονάδα εξέτασης και
ενημέρωσης της Praksis εκστρατεία ενημέρωσης κατά του AIDS στο
Καραπάντσειο Πολιτιστικό Κέντρο. H εκστρατεία αφορούσε τη διεξαγωγή
γρήγορου ανώνυμου και δωρεάν τεστ για HIV και Ηπατίτιδες B και C. Έγινε
διανομή ενημερωτικού υλικού από το ΚΕΕΛΠΝΟ και πληροφόρηση των
πολιτών για τους τρόπους μετάδοσης και τους τρόπους προφύλαξης από τον
ιό HIV.
Δημοτικό Πολυιατρείο Αμπελοκήπων
Το Δημοτικό Πολυιατρείο Αμπελοκήπων είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα
ιατρικά μηχανήματα (καρδιολογικός υπέρηχος, γυναικολογικός-μαιευτικός
υπέρηχος, υπέρηχος άνω-κάτω
κοιλίας, μηχάνημα μέτρησης οστικής
πυκνότητας, βιοχημικός και αιματολογικός αναλυτής, σπιρόμετρο) καθώς και
αυτόματους απινιδωτές. Υπηρεσίες προσέφεραν 11 γιατροί. Συγκεκριμένα,
λειτούργησαν τα ιατρεία οκτώ ειδικοτήτων και εξυπηρετηθήκαν συνολικά
11.180 πολίτες. Παρακάτω αναφέρονται τα ιατρεία και ο αριθμός των
πολιτών που εξυπηρετήθηκαν αντίστοιχα: Γενικής Ιατρικής: 1.330 άτομα,
Γυναικολογικό: 970 άτομα, Καρδιολογικό: 1.710 άτομα, Ορθοπεδικό: 533
άτομα, Ουρολογικό: 553 άτομα, Παθολογικό: 4.403 άτομα, Παιδιατρικό: 624
παιδιά και Πνευμονολογικό: 835 άτομα. Στο μικροβιολογικό εργαστήριο
προσήλθαν 2.580 άτομα για αιμοληψία. Οι 254 αιμοληψίες έγιναν κατ’ οίκον
λόγω προβλημάτων μετακίνησης των πολιτών.
Στα
πλαίσια
της
πρωτοβάθμιας
νοσηλευτικής
φροντίδας,
πραγματοποιήθηκαν: μέτρηση αρτηριακής πίεσης σε 1.078 άτομα, μέτρηση
σακχάρου από το δάκτυλο σε 101 άτομα, περιποίηση τραύματος σε 42 άτομα,
ενεσοθεραπείες σε 107 άτομα και αντιγριπικός εμβολιασμός σε 16 άτομα.
Επίσης, κατόπιν εντολής γιατρού έγιναν 737 καρδιογραφήματα, 1.560
υπέρηχοι καρδιάς, 4 τοποθετήσεις καταγραφικού Holter ρυθμού και 970
γυναικολογικοί υπέρηχοι ενώ παραπέμφθηκαν 12 άτομα στα εξωτερικά
ιατρεία των νοσοκομείων της πόλης μας, για ειδικές εξετάσεις. Τέλος, ύστερα
από καρδιολογικό έλεγχο, χορηγήθηκαν βεβαιώσεις υγείας σε 986 παιδιά.
Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2019

61

Επίσης εκδόθηκαν πιστοποιητικά υγείας για εργασία σε 496 κατοίκους και
δημότες του Δήμου μας.
Δημοτικό Πολυιατρείο Πολυκέντρου Αγίου Νεκταρίου
Υπηρεσίες προσέφεραν 3 γιατροί. Συγκεκριμένα, λειτούργησαν τα ιατρεία
τριών ειδικοτήτων και εξυπηρετηθήκαν συνολικά 3.006 άτομα. Παρακάτω
αναφέρονται αναλυτικά τα ιατρεία
και ο αριθμός των πολιτών που
εξυπηρετήθηκαν αντίστοιχα : Ορθοπεδικό: 128 άτομα. Παθολογικό: 3.006
άτομα. Παιδιατρικό: 582 παιδιά. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 373
εμβολιασμοί και μετρήσεις λιπιδίων (σακχάρου, χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων)
σε 233 άτομα.
Λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου
Ο Δήμος μας έχει προχωρήσει σε δημιουργία Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου
στα πλαίσια του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (Άξονας
Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της
φτώχειας»). Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κοινωνικό Φαρμακείο εντάσσεται στο πλαίσιο της
στρατηγικής του Δήμου μας για την ανάπτυξη της δημοτικής κοινωνικής
πολίτικης σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικά
ομάδων.
Στόχος του είναι η φαρμακευτική περίθαλψη απόρων, αναξιοπαθούντων που
ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινωνικό
Φαρμακείο παρείχε για το 2019 στους 105 ωφελούμενους του δωρεάν
φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία
εξασφάλισε μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών, με φαρμακοβιομηχανίες και
τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από την συμμετοχή και
κινητοποίηση συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών.
Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί
Οι τέσσερις Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου μας, παρέχουν ποιοτικές
και σύγχρονες υπηρεσίες. Το 2019 φιλοξένησαν 110 παιδάκια σ’ ένα όμορφο
και παιδαγωγικό περιβάλλον με εξειδικευμένο προσωπικό. Λειτουργούν
παιδικά τμήματα για ηλικίες 2, 5 έως 4 ετών.
Κέντρα
Ανοιχτής
Προστασίας
Ηλικιωμένων
(Κ.Α.Π.Η.)
Στο Δήμο μας λειτουργούν συνολικά τέσσερα ΚΑΠΗ (Αμπελόκηποι,
Μενεμένη)και οι ωφελούμενοι ξεπερνούν τα 2.500 άτομα. Σκοπός του ΚΑΠΗ
είναι να παρέχει υπηρεσίες στους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας, έτσι
ώστε να παραμένουν ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. Κατά τη διάρκεια
του έτους συμμετείχαν σε εκδρομές (τουριστικές –Προσκυνηματικές), σε
εκδηλώσεις και ομάδες που λειτουργούν για την ψυχαγωγία τους όπως:
χορωδίας, γυμναστικής, παραδοσιακών χορών, εργοθεραπείας και
γυναικών.Επίσης
παρέχονται
δωρεάν
υπηρεσίες
από
ιατρούς,
φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτή, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσοκόμους
σε όλους τους ωφελούμενους των ΚΑΠΗ του Δήμου μας.

Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2019

62

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης
(ΚΔΕΔΑΜ)
Η ΚΔΕΔΑΜ προωθεί και ενισχύει την πολιτιστική ανάπτυξη και παρέχει
κοινωνικό έργο. Τομέας Πολιτισμού : Λειτουργούν τμήματα ζωγραφικής και
κεραμικής που απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες κάθε επιπέδου.
Λειτουργούν επίσης τμήματα παραδοσιακού χορού, μπαλέτου, μοντέρνου
χορού,
λάτιν
καθώς
και
τμήματα
θεατρικής
αγωγής
που
απαρτίζονται από παιδιά και εφήβους. Επιπλέον λειτουργεί στο
κινηματοθέατρο «Α. Μινωτής» θερινός και χειμερινός κινηματογράφος. Στα
πλαίσια του πολιτιστικού τομέα διοργανώνονται και οι ετήσιες εκδηλώσεις
«Ανθοέκθεση», «Πολιτιστικός Μάιος – Ιούνιος», «Χαλκίδεια» και Απόκριες.
Τομέας Αθλητισμού: Λειτουργούν τμήματα αθλητισμού προσχολικής ηλικίας,
ενόργανης γυμναστικής, αεροβικής, στίβου, ακαδημίες βόλεϊ, μπάσκετ, τένις,
γυμναστική για ηλικιωμένους και για άτομα με ειδικές ανάγκες. Επίσης
διοργανώνονται εκδρομές για υπαίθριες δραστηριότητες, προγράμματα
εκμάθησης σκι καθώς και προγράμματα «Παιδί & Θάλασσα» σε συνεργασία
πάντα με τον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου και με τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού.
Τομέας Παιδικών και βρεφικών σταθμών & Κ.Δ.Α.Π.: Λειτουργήσαμε τη
«Χαρά του Παιδιού» έναν νέο σύγχρονο βρεφικό σταθμό. Λειτουργούμε δυο
βρεφονηπιακούς σταθμούς «Ηλιαχτίδες» και τα «Αστεράκια» και τους
Παιδικούς Σταθμούς «Ζιζάνια», «Τρενάκια» και «Μικροί εξερευνητές». Τρία
Κ.Δ.Α.Π. (περιοχή Αμπελοκήπων και στην περιοχή Μενεμένης). Όλα τα
παραπάνω είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2007 -2013.
Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας: Λειτουργούν τρία τμήματα «Βοήθεια στο
Σπίτι» (περιοχή Αμπελοκήπων, Μενεμένης και Αγ. Νεκταρίου) στα οποία 10
άτομα, δέχονται καθημερινή φροντίδα κατ’ οίκον με χρηματοδότηση από
Εθνικούς Πόρους. Επίσης λειτουργεί Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων για άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν (Α’ΚΑΠΗ).
Τμήμα Ωδείου : Λειτουργούν τμήματα εκμάθησης της μουσικής παιδείας
καθώς και όλων των μουσικών οργάνων για παιδιά και ενήλικες. Η
Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. εκτός από τις παραπάνω δράσεις έχει και άλλες μόνιμες και
περιστασιακές δραστηριότητες, οι οποίες της αποδίδουν έσοδα. Λειτουργεί
τμήμα μοντέρνου χορού με εξωτερικό συνεργάτη και ποσοστό επί των
συνολικών εσόδων. Το Πολυϊατρείο που στεγάζεται στο κτίριο του Β’ ΚΑΠΗ
και αποδίδει στην Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. το σύνολο των εισπράξεων από τους
ωφελούμενους δημότες.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων λειτουργεί από το 2001,
με την υποστήριξη και χρηματοδότηση του Δήμου Αμπελοκήπων. Το Γραφείο
λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή και οι ώρες για την εξυπηρέτηση του
κοινού είναι 10.00 – 14.00, στο «ΣΤΕΚΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» του Α’ ΚΑΠΗ
Αμπελοκήπων, στη συμβολή των οδών Βύρωνος & Κέννεντυ.
Ενημέρωση ανέργων για:

Εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΔ και στα προγράμματά του.Οι άνεργοι
ενημερώνονται για την εγγραφή τους στα μητρώα του ΟΑΕΔ και πως
μπορούν να εκδώσουν κάρτα ανεργίας. Επίσης προωθούνται στον εργασιακό
σύμβουλο του ΟΑΕΔ, ώστε να συμπληρώνουν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
Επιπλέον, γίνεται ενημέρωση για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ
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Προσανατολίζουμε όσους δεν έχουν απολυτήριο Γυμνασίου προς το
Εσπερινό Γυμνάσιο και το Σχολείο Β΄ ευκαιρίας και τους παλιννοστούντες για
την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και την λήψη ισοτιμίας των τίτλων
σπουδών τους που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή.

Καθημερινή αναδημοσίευση-ανάρτηση αγγελιών στον χώρο μας,
προϊόν αποδελτίωσης, από διάφορα sites για τους ανθρώπους που δεν έχουν
πρόσβαση σ’ αυτό.

Καθημερινή ανάρτηση των αγγελιών στο διαδικτυακό ιστότοπο του
Δήμου μας.

Συντάσσουμε βιογραφικά σημειώματα και συνοδευτικές επιστολές.
Παράλληλα, στέλνουμε βιογραφικά μέσω email για όσους δεν έχουν
πρόσβαση ή γνώση του ιντερνέτ, και μέσω φαξ, όπου μας ζητείται.

Ενημερώνουμε για νέα προγράμματα επιδοτούμενα ή μη, σεμινάρια και
προκηρύξεις του Δημοσίου, των ΟΤΑ και άλλων οργανισμών.

Επεξεργασία και υποβοήθηση στη σωστή συμπλήρωση και αποστολή
αιτήσεων σε προκηρύξεις μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ.

Με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των άνεργων συμπολιτών μας και
την άμεση πληροφόρησή τους αναρτούμε ανακοινώσεις και δελτία τύπου
μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου μας (www.ampelokipi-menemeni.gr), για την
πλήρη ενημέρωση τους.

Ενημερώνουμε για τις υπόλοιπες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου
στις περιπτώσεις που απαιτείται.

Ηλεκτρονική Ανανέωση της κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ και εκτύπωση
βεβαιώσεων για τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο
Το 2019 έγιναν 222 νέες εγγραφές. Εξυπηρετήσαμε ωστόσο μεγαλύτερο
αριθμό ατόμων από αυτούς που απογράφηκαν το 2019, διότι σημαντικός
αριθμός εγγεγραμμένων από τα προηγούμενα έτη είτε εξακολουθούν να είναι
άνεργοι είτε βρίσκουν στο ενδιάμεσο εργασία αλλά απολύθηκαν και
εξακολουθούν να διατηρούν επαφή με τη δομή. Εξυπηρετήθηκαν και
προωθήθηκαν πολλά άτομα όχι μόνο σε μερικές από τις εκατοντάδες
αγγελίες που είχαμε για το 2019 αλλά και σε ολοκληρωμένα προγράμματα
απασχόλησης που συμμετείχε ο Δήμος και σε προκηρύξεις άλλων φορέων.
Η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων ανέργων είναι ηλικίας έως 35 ετών και τα
επαγγέλματα στα οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον κατά το πλείστον είναι
οδηγοί, αποθηκάριοι, εργάτες, καθαριστές-τριες, φροντίδα ηλικιωμένων,
οικοδομικές ή χειρωνακτικές εργασίες. Ωστόσο, το γραφείο επισκέπτονται κ
άνεργοι με αυξημένα τυπικά προσόντα αναζητώντας θέσεις εργασίας ως
υπάλληλοι γραφείου. Λόγω της οικονομικής κρίσης τα στατιστικά εμφανίζουν
μεγάλες διαφορές από τις προηγούμενες χρονιές. Πιο αναλυτικά, τα ποσοστά
ανεργίας σε άτομα 18 έως 35 είναι μεγαλύτερα από το ποσοστό ανέργων άνω
των 35 ετών. Το ποσοστό των άνεργων γυναικών είναι μεγαλύτερο από αυτό
των ανδρών και το μεγαλύτερο πρόβλημα ανεργίας αντιμετωπίζουν οι
απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ακολουθούν οι απόφοιτοι
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τρίτοι στη σειρά οι απόφοιτη τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων (ΚΠΝ) αποτελούν δομές που λειτουργούν
με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν ως κύριο στόχο να φέρουν
τους νέους σε επαφή με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας
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και την παροχή έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης σε τομείς ενδιαφέροντος
των νέων (εκπαίδευση, ευρωπαϊκά προγράμματα, επαγγελματική κατάρτισηευκαιρίες καριέρας για τους νέους, πρακτική άσκηση, υποτροφίες,
προπτυχιακές-μεταπτυχιακές σπουδές, ελεύθερος χρόνος κ.λ.π.).
Το κοινό ενημερώνεται για τα προγράμματα τα οποία είναι σε εξέλιξη, μέσω
της ιστοσελίδας του Δήμου και της ομάδας (YOUTH CENTER OF
AMPELOKIPI
–ΚΕΝΤΡΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ
ΝΕΩΝ
ΔΗΜΟΥ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) στο facebook με συχνά δελτία τύπου. Τελευταία δράση
που υλοποιήθηκε ήταν το 2013 με την αποστολή δύο εθελοντών στην
Ισπανία και τη Πολωνία μέσω του προγράμματος European Voluntary
Service (EVS). Από το 2014 το πρόγραμμα μετονομάστηκε σε Erasmus Plus.
ΣΤΕΚΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Το Στέκι Νεολαίας είναι ένας πολυχώρος ο οποίος αγκαλιάζει όλους τους
δημότες – κατοίκους. Φιλοξενούνται δραστηριότητες και εκδηλώσεις:
μουσικές, χορευτικές θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις και ομιλίες λόγου και
τέχνης, που διοργανώνουν ο δήμος, σύλλογοι και φορείς. Το Στέκι είναι ένας
χώρο έκφρασης και διασκέδασης – ψυχαγωγίας για τον καθένα μας. Σήμερα
όσο ποτέ, χρειαζόμαστε τέτοιους χώρους που προωθούν την συντροφικότητα
και την επικοινωνία και αποτελούν μία ευχάριστη διέξοδο. Αυτή άλλωστε είναι
και η αποστολή του. Ο χώρος παρέχει δωρεάν χρήση Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Internet. Στις εγκαταστάσεις του λειτουργεί και το Κέντρο
Πληροφόρησης Νέων και το Γραφείο Ανέργων και Επιχειρήσεων. Το 2019 η
αίθουσα χρησιμοποιήθηκε για εκδηλώσεις από το τμήμα προσχολικής και
ενόργανης γυμναστικής Αμπελοκήπων καθώς και από το 10ο Νηπιαγωγείο
Αμπελοκήπων.
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
Πραγματοποιήθηκε και το 2019 το κατασκηνωτικό πρόγραμμα για τα
παιδιά του Δήμου μας. Το πρόγραμμα υλοποιείται κάθε καλοκαίρι με μεγάλη
συμμετοχή. Το 2019 συμμετείχαν συνολικά 54 παιδιά του δήμου μας και οι
μικροί κατασκηνωτές έμειναν με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΑμΕΑ)
Υλοποιούμε το πρόγραμμα Δημιουργικής απασχόλησης των Α.μ.Ε.Α.. Το
Πρόγραμμα λειτουργεί σε καθημερινή βάση (Δευτέρα έως Παρασκευή),
απογευματινές ώρες και έχοντας σημείο έναρξης και λήξης ένα σχολικό έτος.
Συγκεκριμένα για το έτος 2019 λειτούργησαν τα εξής τμήματα:
τμήμα θεατρικού παιχνιδιού, τμήμα ζωγραφικής, τμήμα φυσικής
αγωγής, ομάδα συζήτησης, λέσχη ψυχαγωγίας. Αξίζει να επισημανθεί ότι
ο Δήμος μας εξασφαλίζει για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, τη
συμμετοχή τους σε κατασκηνώσεις χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Εθελοντισμός
Ως Δήμος προσπαθούμε και ενισχύουμε την ομάδα εθελοντών μας, η οποία
αποτελείται από ανθρώπους ανιδιοτελείς οι οποίοι προσφέρουν με όλες τους
τις δυνάμεις. Πραγματοποιήθηκαν διάφορες δράσεις κοινωνικής στήριξης
όπως: διενέργεια φιλανθρωπικών εράνων, ενίσχυση αναξιοπαθούντων
δημοτών μας στις οποίες οι εθελοντές μας είναι πάντοτε παρών. Τους
ευχαριστούμε.
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΆΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
Πραγματοποιήθηκαν όπως κάθε χρόνο τα προγράμματα «Άθληση για
όλους» που γίνονται σε συνεργασία και συγχρηματοδότηση με τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Εργάστηκαν 29 Καθηγητές Φυσικής Αγωγής.
Τα προγράμματα «Άθληση για όλους» διαχωρίζονται στα παρακάτω:
Αθλητισμός για παιδιά προσχολικής ηλικίας: απευθύνεται σε παιδιά 3,5 6 ετών. Το πρόγραμμα αυτό μυεί τα παιδιά στον αθλητισμό, αυξάνει τη
φαντασία και τη δημιουργικότητα τους και αναπτύσσει τις κινητικές τους
δεξιότητες. Υλοποιούνται στα Δημοτικά γυμναστήρια και στις δύο κοινότητες.
Αθλητισμός για παιδιά και εφήβους: απευθύνεται σε όλα τα παιδιά
ανεξαρτήτως δυνατοτήτων και επιδόσεων, που έχουν το δικαίωμα
συμμετοχής, επαφής και γνωριμίας με τα σπορ και τις αθλητικές
δραστηριότητες.
Τα τμήματα που λειτούργησαν ήταν: γυμναστική προσχολικής ηλικίας,
εφηβικής ηλικίας, ενόργανη, ρυθμική, τένις, στίβος, tae – kwon- do, ακαδημίες
μπάσκετ και βόλεϊ αγοριών και κοριτσιών και ακαδημία ποδοσφαίρου. Τα
προγράμματα πραγματοποιούνται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου
μας.
Άθληση και γυναίκα: τα τμήματα αεροβικής, σουηδικής, ορθοσωμικής
γυμναστικής, fitness, Yoga, Fuctional, Body challenge, Pilates, Zumba, TotalFit, Body Total, Abs-Hips, Yoga, Yogilates, Tabata, Tae-bo, Pilardio,
Dynamic,απευθύνονται σε γυναίκες 18-55 ετών. Τα προγράμματα
υλοποιούνται στα τρία δημοτικά γυμναστήρια που βρίσκονται στο Α΄ Κ.Α.Π.Η.
και Β΄ Κ.Α.Π.Η. Αμπελοκήπων και στο Α΄ΚΑΠΗ Μενεμένης.
Άσκηση ενηλίκων: τμήματα τένις και φυσικής ενδυνάμωσης (βάρη).
Υλοποιούνται σε κλειστούς και ανοιχτούς δημοτικούς αθλητικούς χώρους.
Άσκηση στην Τρίτη ηλικία : προγράμματα που απευθύνονται στους
απόμαχους της ζωής και τους βοηθούν να παραμείνουν φυσικά δραστήριοι,
ικανοί να αντεπεξέλθουν σε προγράμματα γυμναστικής, παραδοσιακών
χορών και περιπάτων αναψυχής. Τα προγράμματα υλοποιούνται στα τρία
δημοτικά γυμναστήρια που βρίσκονται στο Α΄ Κ.Α.Π.Η. και Β΄ Κ.Α.Π.Η.
Αμπελοκήπων και στο Α΄ΚΑΠΗ Μενεμένης.
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Mε τη συνεργασία κατά ένα μικρό ποσοστό της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού πραγματοποιήθηκε και το πρόγραμμα « Αθλητισμός και ειδικό
παιδί » που απευθύνεται σε άτομα με κινητικές και διανοητικές αναπηρίες.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
Στην αρχή του καλοκαιριού και με το τέλος της σχολικής χρονιάς υλοποιείται
το πρόγραμμα Παιδί και θάλασσα μικρής διάρκειας 4 εβδομάδων. Παιδιά
ηλικίας 6 – 13 ετών μαθαίνουν να επιπλέουν με ασφάλεια ώστε να μπορούν
να αντιμετωπίζουν τη θάλασσα με οικείο και φιλικό τρόπο. Συμμετέχουν πάνω
από 300 παιδιά. Το πρόγραμμα χαρίζει αξέχαστες ώρες αναψυχής και
αποτελεί μία δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά που μένουν στην πόλη
και δεν έχουν τη δυνατότητα διακοπών ή συμμετοχή σε κατασκηνώσεις. Το
πρόγραμμα «Παιδί και θάλασσα» πραγματοποιήθηκε από την Αντιδημαρχία
Αθλητισμού του Δήμου μας σε συνεργασία με την Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. σε δύο
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περιόδους με τη συμμετοχή δεκάδων παιδιών από τους Αμπελόκηπους, τη
Μενεμένη και τον Άγιο Νεκτάριο.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
Πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση για την κοπή της
Βασιλόπιτας των αθλητικών τμημάτων του Δήμου μας την οποία
παρακολούθησε πλήθος κόσμου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε η
βράβευση αθλητών των τοπικών συλλόγων και των σχολείων μας.
ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ & ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΗΣ
ΑΦΗΣ ΦΛΟΓΑΣ
Διεξήχθη η Υποδοχή της Αλεξανδρείου Φλόγας στα πλαίσια του 14ου
Διεθνούς Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» - bwin. O Δήμαρχος
Αμπελοκήπων – Μενεμένης κ. Λάζαρος Κυρίζογλου μαζί με διακεκριμένους
αθλητές μετέφεραν την Αλεξάνδρειο φλόγα τα τελευταία μέτρα της διαδρομής
και στη συνέχεια άναψαν το βωμό που είχε στηθεί στην Πλατεία Επταλόφου.
Το πρόγραμμα πλαισίωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αμπελοκήπων
«Κωνσταντίνος Παλαιολόγος».
14Ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ «Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ΠΕΛΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεξήχθη ο 14ος Διεθνής Μαραθώνιος «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» - bwin και οι
παράλληλοι Δρόμοι Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος 5.000μ., 10.000μ. και
1.000μ Μαθητών Δημοτικών Σχολείων. Ο τελικός αριθμός των
εγγεγραμμένων δρομέων σε όλους τους δρόμους ήταν και φέτος
εντυπωσιακός και έφτασε τους 18.265. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων
δρομέων που συμμετείχαν στον Δρόμο Υγείας 10.000μ που ξεκίνησε από το
Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων «Κ. Καραμανλής» ήταν 3.467. Στην
πραγματικότητα, οι συμμετέχοντες ήταν πολύ περισσότεροι σε αριθμό καθώς
αρκετοί ήταν οι ενδιαφερόμενοι της τελευταίας στιγμής, που δεν πρόλαβαν να
δηλωθούν εγκαίρως και έτρεξαν αυθόρμητα στο πλευρό των υπόλοιπων
δρομέων χωρίς να έχουν τον αγωνιστικό εξοπλισμό. Την εκκίνηση του αγώνα
έδωσε ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης κ. Λάζαρος Κυρίζογλου ο
οποίος ευχαρίστησε θερμά όλους όσους συμμετείχαν ενεργά στη διοργάνωση
αλλά και όλους τους αθλητές και συμμετέχοντες, οι οποίοι ανέδειξαν για
ακόμη μια φορά το Διεθνή Μαραθώνιο σε κορυφαίο αθλητικό γεγονός της
Βορείου Ελλάδος.
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
Πραγματοποιήθηκαν αγώνες ποδηλασίας Mountain Bike και ανοιχτός Λαϊκός
Αγώνας Ποδηλατοδρομίας με μεγάλη συμμετοχή κόσμου με την υποστήριξη
του Δήμου μας σε συνεργασία με τα καταστήματα ‘’ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ‘’. Πλούσιο
θέαμα πρόσφεραν οι αθλητές που συμμετείχαν για ακόμη μία χρονιά στο
πρώην στρατόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος». Ο αγώνας τύπου σιρκουί που έχει
έντονα χαρακτηριστικά αγώνα δρόμου, χαρακτηρίζεται για την ταχύτητά του
μιας που έχει μηδενική ανωφέρεια με μόνα τεχνικά σημεία τα λοφάκια που
έχει διαμορφώσει ο Δήμος για τη διεξαγωγή του αγώνα. Ακολούθησε λαϊκή
ποδηλατοδρομία για τα παιδιά. Σε όλους τους συμμετέχοντες της Λαϊκής
Ποδηλατοδρομίας μοιράστηκαν αναμνηστικά μπλουζάκια.
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3Χ3 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Πραγματοποιήθηκε το ετήσιο αθλητικό τουρνουά μπάσκετ «3 on 3» σε
συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Στο τουρνουά
έλαβαν μέρος αγόρια και κορίτσια ηλικίας 8 - 18 ετών σε ομάδες από σχολεία
ή σωματεία ή απλά μία παρέα. Φέτος η μαζικότητα των συμμετεχόντων
ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Πάνω από 500 παιδιά αθλήθηκαν και πέρασαν
ένα όμορφο σαββατοκύριακο μεταφέροντας το μήνυμα ότι σημασία έχει η
διασκέδαση και όχι η διάκριση. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε με διαγωνισμούς
τρίποντων και ελευθέρων βολών, με πλούσια δώρα και μετάλλια για τους
νικητές, αλλά και διπλώματα για όλα τα παιδιά. Ευχαριστούμε την ομάδα
πρώτων βοηθειών ΠΡΟΤΕΚΤΑ για την πολύτιμη βοήθειά τους κατά την
διάρκεια του Τουρνουά.
10o ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ 13 «Κ. ΜΙΓΚΟΤΖΙΔΗΣ»
Πραγματοποιήθηκε το 10ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ προπαιδικών
τμημάτων «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΓΚΟΤΖΙΔΗΣ». Στο τουρνουά συμμετείχαν
110 παιδιά. Στα παιδιά μοιράστηκαν και τις δύο ημέρες του τουρνουά νερά και
στο τέλος της εκδήλωσης δόθηκαν σε όλα τα παιδιά μετάλλια και διπλώματα
συμμετοχής και κύπελλα στους τρείς πρώτους νικητές.
Στο τουρνουά συμμετείχαν :
1.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠ/ΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
2.
Α.Ε. ΑΜΠ/ΠΩΝ
3.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ
4.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠ/ΠΩΝ
5.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠ/ΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΑΓ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
6.
ΟΛΥΜΠΟΣ ACADEMY
Στον τελικό αγώνα του τουρνουά νικήτρια ήταν η ομάδα του ΑΣΤΕΡΑ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ που κέρδισε την Α.Ε. Αμπελοκήπων 2-1.
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ «ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ»
Χιλιάδες δρομείς έτρεξαν στον καθιερωμένο αγώνα που συνδιοργανώθηκε
στα πρώην στρατόπεδα Μεγάλου Αλεξάνδρου, Παύλου Μελά, Καρατάσιου,
από τους Δήμους Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Παύλου Μελά υπό την
αιγίδα της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης και με την υποστήριξη του Α.Σ.
Ολυμπιακή Δομή. Για 5η χρονιά μεμονωμένοι δρομείς αλλά και οικογένειες,
παρέες, πολυπληθείς ομάδες και σύλλογοι συμμετείχαν στο κορυφαίο
αθλητικό γεγονός της δυτικής Θεσσαλονίκης στον αγώνα δρόμου «Τρέχω για
τα στρατόπεδα μαζί με τη Λάμψη». Όλοι μαζί έστειλαν ξεκάθαρα μηνύματα
προς όλες τις κατευθύνσεις. Συγκεκριμένα:
1. Τα στρατόπεδα και η δημόσια γη δεν χαρίζονται και δεν τεμαχίζονται
υπέρ ιδιωτών ανήκουν στους πολίτες, στην τοπική κοινωνία και μπορούν να
αξιοποιηθούν ως ελεύθεροι χώροι πρασίνου, πολιτισμού, αθλητισμού και
αναψυχής.
2. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί, καθώς όλο και περισσότερα παιδιά
επιτυγχάνουν αυτόν το στόχο, μεγαλώνουν και γίνονται υγιείς ενήλικες. Ο
αγώνας στηρίζει το έργο του Συλλόγου «Λάμψη» ο οποίος ιδρύθηκε το 1987
από Γονείς της Βορείου Ελλάδας που τα παιδιά τους έτυχε να πάσχουν από
νεοπλασματική ασθένεια.
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3. Οι ουσιαστικές και στοχευμένες διαδημοτικές συνεργασίες, δίνουν
δύναμη στη διεκδίκηση, αυξάνουν τις πιθανότητες για λύσεις και
διασφαλίζουν πιο εύκολα ένα καλύτερο αύριο για όλους. Ο Δήμαρχος
Αμπελοκήπων – Μενεμένης κ. Λάζαρος Κυρίζογλου ευχαρίστησε θερμά
όλους όσους συμμετείχαν στην ετήσια γιορτή του αθλητισμού επισημαίνοντας
την ανάγκη για ενότητα και συνέχιση του αγώνα για την απόδοση όλων των
στρατοπέδων στους δήμους, μόνο για χρήσεις κοινής ωφέλειας. Αξίζει να
αναφέρουμε
ότι ο μεγαλύτερος σε ηλικία δρομέας ήταν ο 83χρονος
Λαζαρίδης Θεόδωρος. Πολυπληθέστερη ομάδα ήταν οι Αετοί Πολίχνης με 84
συμμετέχοντες. Διπλώματα συμμετοχής δόθηκαν σε όλους τους δρομείς.
9ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΙΝΙ ΒΟΛΕΪ 3Χ3
Πραγματοποιήθηκε το 9ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ STREET VOLLEY ΑΓΟΡΙΩΝ &
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ που συνδιοργανώσαμε με την Ε.ΠΕ.Σ.Θ. και την υποστήριξη των
τοπικών σωματείων Α.Σ. Ελπίς Αμπελοκήπων και Α.Ε. Αμπελοκήπων.
Στο τουρνουά πήραν μέρος πάνω από 200 παιδιά ηλικίας 2005 - 2010. Στα
πλαίσια των αγώνων δόθηκαν αναμνηστικά διπλώματα, μετάλλια και
αναμνηστικά κύπελλα σε όλες τις ομάδες που συμμετείχαν, γιατί στόχος μας
είναι η συμμετοχή, η διασκέδαση και όχι η διάκριση. Επί της οδού
Μεγάλου Αλεξάνδρου διαμορφώσαμε κατάλληλα, μια σειρά 10 γηπέδων και
το τουρνουά εξελίχθηκε ομαλά για μια ακόμη χρονιά. Την ιατρική κάλυψη της
διοργάνωσης παρείχε το Σώμα Εθελοντών της Προτέκτα.
Στο τουρνουά συμμετείχαν οι παρακάτω ομάδες:
1.
ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
2.
ΑΣ ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
3.
Α.Σ. ΤΙΤΑΝΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
4.
Α.Π.Σ. ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
5.
Ε.Ο. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
6.
Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ
7.
ΗΡΑΚΛΗΣ 2015
ΤΕΛΙΚΗ
ΓΙΟΡΤΗ
ΕΠΙΔΕΙΞEIΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ,
ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ, ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΕΡΟΜΠΙΚ & TAEKWON-DO
Πραγματοποιήθηκε η τελική εκδήλωση των αθλητικών τμημάτων του δήμου
μας στο κατάμεστο ΕΑΚ Αμπελοκήπων με υπέροχα, δημιουργικά και
πρωτότυπα προγράμματα τμημάτων
προσχολικής ηλικίας, ενόργανης,
ρυθμικής και ΤΑΕ-ΚWON- DO παρουσιάζοντας τη δουλειά όλου του χρόνου.
Κατά τη διάρκεια της γιορτής βραβεύτηκε ο Αθλητικός Σύλλογος «Ελπίς
Αμπελοκήπων» για την επιτυχία των τμημάτων του. Συγκεκριμένα το
ανδρικό τμήμα Μπάσκετ για την άνοδο στην Volley league 2018-19 (πρώτη
φορά σύλλογος του δήμου σκαρφαλώνει στη υψηλότερη κατηγορία του
πρωταθλήματος), το Ανδρικό τμήμα Μπάσκετ για την άνοδο στην Γ΄
εθνική κατηγορία της ΕΟΚ 2018-19, το τμήμα Νεανίδων στο Βόλεϊ για την
κατάκτηση της 2ης Πανελλήνιας θέσης της ΕΟΠΕ, το τμήμα Παίδων για την
1η θέση στην ΕΠΕΣΘ, το τμήμα Κορασίδων για την 2η θέση στην ΕΠΕΣΘ,
το τμήμα των Εφήβων για την 3η θέση στην ΕΠΕΣΘ και το τμήμα των
Παμπαίδων για την 3η θέση στην ΕΠΕΣΘ. Στο τέλος της εκδήλωσης
μοιράστηκαν μετάλλια και αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους
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συμμετέχοντες καθώς και συμβολικά δώρα στους Καθηγητές Φυσικής
Αγωγής που δούλεψαν στα προγράμματα «Άθληση για Όλους».
ΓΙΟΡΤΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΟΡΙΩΝ & ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
Το ΕΑΚ Αμπελοκήπων πλημμύρισε από παιδιά που συμμετείχαν όλη τη
χρονιά στα τμήματα Μπάσκετ των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους». Η
γιορτή του Μπάσκετ διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία, οι
μικρές ηλικίες
διαγωνίστηκαν σε σκυταλοδρομίες και lay up. Τα πιο μεγάλα παιδιά έλαβαν
μέρος σε συναγωνισμό 3P και στο knock out. Η εκδήλωση έκλεισε με έναν
πρωτότυπο τρόπο, οι γονείς πήραν τη θέση των παιδιών τους και
διασκέδασαν συμμετέχοντας σε διαγωνισμό ελεύθερων βολών. Στους νικητές
των διαγωνισμών απονεμήθηκαν δώρα.
ΓΙΟΡΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΝΙΣ
Στα νέα γήπεδα τένις, πραγματοποιήθηκε η γιορτή των ακαδημιών τένις
αγοριών-κοριτσιών και Ενηλίκων του Δήμου μας. Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης έγινε ανασκόπηση της αθλητικής χρονιάς του αθλήματος και
πραγματοποιήθηκε βράβευση των νικητών και νικητριών του εσωτερικού
τουρνουά τένις με διπλώματα, μετάλλια και κύπελλα στις κατηγορίες:
Νεανίδων, Νέων, Εφήβων, Ενηλίκων Ανδρών και Ενηλίκων Γυναικών.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και τιμώντας την
Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο ο Δήμος μας σε συνεργασία με τους
όμορους Δήμους του Παύλου Μελά και του Κορδελιού - Ευόσμου
διοργάνωσαν σειρά δράσεων όπως παιχνίδια παντός καιρού, θέατρο δρόμου,
πίστα ηλεκτρικών ποδηλάτων κ.α. στον κεντρικό δρόμο της Θωμά
Χατζίκου ο οποίος ήταν κλειστός «χωρίς αυτοκίνητα».
Η πορεία ξεκίνησε από το Δημαρχείο, ενώθηκε με την ποδηλατοπορεία του
Δήμου Παύλου Μελά
και κατέληξε στο στρατόπεδο του Μεγάλου
Αλεξάνδρου. Εκεί συναντήθηκε με την ποδηλατοπορεία του Δήμου Κορδελιού
– Ευόσμου και αφού έγιναν οι ομιλίες των τριών Αντιδημάρχων Αθλητισμού
των τριών Δήμων η πορεία κατέληξε στην οδό Θωμά Χατζίκου όπου μικροί
και μεγάλοι διασκέδασαν και δοκίμασαν τις ικανότητες στους σε ειδικά
διαμορφωμένες πίστες. Ένας τυχερός μάλιστα κέρδισε και ένα ποδήλατο
χορηγία των καταστημάτων «ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ» που βοήθησε στην οργάνωση
της όλης εκδήλωσης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ποδηλάτες αλλά και
πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών, αποδεικνύοντας εμπράκτως την
ευαισθησία τους σε περιβαλλοντικά θέματα. Ο Δήμος μας έχει ως στόχο κάθε
χρόνο να γιορτάζει την συγκεκριμένη μέρα με την Ποδηλατοπορεία ώστε να
συμβάλλει ως Φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Παγκόσμια αυτή
πρωτοβουλία, περιορίζοντας την κυκλοφορία των μηχανοκίνητων &
ενθαρρύνοντας τη χρήση βιώσιμων μέσων μεταφοράς.
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
Πραγματοποιήθηκε ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
στη μνήμη των Θεόδωρου Μπακιρτζόγλου και Νίκου Χαραλαμπάκη. Ο
αγώνας πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Εθνικής ομάδας βετεράνων
καλαθοσφαίρισης και της μεικτής ομάδας βετεράνων του Δήμου μας. Τιμητική
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πλακέτα παρέλαβαν οι δύο οικογένειες των εκλιπόντων καθώς και η Εθνική
ομάδα βετεράνων καλαθοσφαίρισης.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δημοτικό Στάδιο «Κ. Καραμανλής»

Ετήσιες προγραμματισμένες εργασίες
συντήρησης στο γήπεδο
ποδοσφαίρου χλοοτάπητας.

Συντήρηση οργάνων μυϊκής ενδυνάμωσης.

Αλλαγή στα δίχτυα των εστιών.

Συντήρηση στα μηχανήματα ήχου του σταδίου.

Συντήρηση - επισκευή αρδευτικού για το πότισμα του χόρτου.

Ετήσια προγραμματισμένη συντήρηση και αντικατάσταση σε λάμπες
στους πυλώνες.

Εργασίες συντήρησης των εμποδίων.

Προγραμματισμένη συντήρηση στους λέβητες του σταδίου.

Τοποθέτηση πάγκων στο χώρο των βαλβίδων σφαιροβολίας.

Συντήρηση των κλιματιστικών σε όλους τους χώρους.

Αντικατάσταση δύο (2) κλιματιστικών στο γραφείο αθλητισμού & νέας
γενιάς.

Βάψιμο σε κεντρικές εισόδους του σταδίου, σε τοίχους και κάγκελα.

Τοποθέτηση φωτοκύτταρου στα W.C των ανδρών.

Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού προστατευτικού πλέγματος
στην πόρτα και στα παράθυρα της αποθήκης.

Βάψιμο σε σκάλες κερκίδων.
Κλειστό προπονητήριο στίβου «Α.Κελεσίδου»

Γενικός καθαρισμός.

Ηλεκτρολογικός έλεγχος μπουτόν και μηχανισμούς από τα στόρια.

Retoping στο ταρτάν τοπική αντικατάσταση.
Δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου «Απ. Αστρεινίδης»

Έλεγχος ηλεκτρολογικός – υδραυλικός.

Αλλαγή στα δίχτυα των εστιών.

Αλλαγή κομματιών και συντήρηση χλοοτάπητα.

Συντήρηση στα συρματοπλέγματα περίφραξης και στις μεταλλικές
πόρτες από σιδεράδες.

Επισκευή σε μεταλλικές πόρτες αλλαγή σε κλειδαριές και χερούλια.

Συντήρηση - αντικατάσταση σε λάμπες στους πυλώνες.
Δημοτικό Στάδιο Ποδοσφαίρου Μενεμένης «Α. Καραφώτης»

Ετήσια προγραμματισμένη συντήρηση χλοοτάπητα.

Αποξήλωση των χόρτων περιμετρικά εσωτερικά του Σταδίου.

Ηλεκτρολογικός - υδραυλικός έλεγχος.

Εργασίες συντήρησης σε μεταλλικές πόρτες και τοποθέτηση
κλειδαριών.

Αγορά πετρελαίου ενός τόνου.

Ετήσια προγραμματισμένη συντήρηση καυστήρα.

Αλλαγή στα δίχτυα των εστιών.
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Συντήρηση στην αντλία νερού.

Ηλεκτρολογικός έλεγχος στις ηλεκτρολογικές χελώνες.

Εργασίες συντήρησης - εγκατάστασης φωτισμού στους πυλώνες του
γηπέδου.
Δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου «Κ. Μιγκοτζίδης»

Ηλεκτρολογικός – υδραυλικός έλεγχος.

Συντήρηση σε πόρτες παράθυρα αλουμινίου.

Εργασίες συντήρησης στην περίφραξη.

Συντήρηση πλαστικού χλοοτάπητα.

Τοποθέτηση παγκάκια στον εξωτερικό χώρο.

Συντήρηση, αλλαγή σε λάμπες στους προβολείς των πυλώνων.

Συντήρηση και επιδιόρθωση πόρτας του 1ου αποδυτηρίου.

Ετήσια προγραμματισμένη συντήρηση στα κλιματιστικά.

Συντήρηση και επιδιόρθωση σε πόρτες αποδυτηρίων σε χερούλια και
κλειδαριές.

Συντήρηση στους περιμετρικούς τοίχους, βάψιμο.
Κλειστό γυμναστήριο αθλοπαιδιών «Ι. Λεμονίδης»

Ηλεκτρολογικός - υδραυλικός έλεγχος.

Συντήρηση έλεγχος στο δάπεδο.

Συντήρηση εξωτερικά οροφής πάνω από τα αποδυτήρια μόνωση.

Βάψιμο εξωτερικά κεντρικής εισόδου, αποδυτηρίων, WC.

Τοποθέτηση στρωμάτων στα κάγκελα.

Εργασίες συντήρησης στα αποδυτήρια, βάψιμο.
Διαδημοτικό κλειστό γυμναστήριο Μενεμένης-Ευόσμου

Ηλεκτρολογικός και υδραυλικός έλεγχος του χώρου.

Εργασίες συντήρησης στην κεντρική μεταλλική πόρτα.

Υδραυλική αποκατάσταση κεντρικής παροχής.

Καθαρισμός εξωτερικού χώρου περιμετρικά.

Κλείσιμο δρόμου από την πίσω πλευρά με μπάρες.
Δημοτικό γυμναστήριο ενόργανης (προπονητήριο) Δημαρχείο

Ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες.

Εργασίες συντήρησης στους μηχανισμούς των παραθύρων.

Τοποθέτηση αντικατάσταση σπασμένου καθρέφτη.

Καθαρισμός γενικός όλου του χώρου και βάψιμο.
Δημοτικό γυμναστήριο Α΄ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων

Υδραυλικός - ηλεκτρολογικός έλεγχος.

Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων γυμναστηρίου.

Αγορά και τοποθέτηση ελλειπτικού μηχανήματος.

Αγορά και τοποθέτηση μηχάνημα ήχου.

Συντήρηση σήτας στα παράθυρα και στην κεντρική πόρτα.

Τοποθέτηση μεταλλικών βάσεων TRX .

Βάψιμο στους τοίχους των αποδυτηρίων.

Τοποθέτηση τηλεφωνικής γραμμής και τηλέφωνο.
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Τοποθέτηση κλιματισμού σε αίθουσες γυμναστικής και στο διάδρομο.
Βάψιμο εξωτερικού διαδρόμου και στην είσοδο του γυμναστηρίου.

Δημοτικό γυμναστήριο Β΄ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων

Συντήρηση μηχανημάτων γυμναστικής.

Συντήρηση στις μπάρες γυμναστικής μέσα στην αίθουσα αερόμπικ.

Βάψιμο στις αίθουσες γυμναστικής και του διαδρόμου.

Υδραυλικός - ηλεκτρολογικός έλεγχος.

Συντήρηση σε παράθυρα.

Τοποθέτηση παραθύρου με ανάκληση στην αίθουσα βαρών.

Συντήρηση στη μονάδα κλιματισμού.

Τοποθέτηση μεταλλικών βάσεων TRX.
Αίθουσα Μπαλέτου Β΄ ΚΑΠΗ

Υδραυλικός - ηλεκτρολογικός έλεγχος.

Τοποθέτηση τέντας εξωτερικά στην ταράτσα του μπαλέτου.
Δημοτικό γυμναστήριο ΚΑΠΗ Μενεμένης

Βάψιμο εσωτερικά όλου του χώρου.

Υδραυλικός - Ηλεκτρολογικός έλεγχος στο χώρο.

Συντήρηση έλεγχος στα ηχεία του γυμναστηρίου.

Επισκευή ξύλινου πατώματος στον χώρο της γυμναστικής (Λόγω
πλημμύρας).

Κατασκευή καινούριου παραθύρου με ανάκληση στην αίθουσα
γυμναστικής.

Αγορά C.D player στην αίθουσα ανόργανης.

Απομάκρυνση διαφόρων αντικειμένων από το λεβητοστάσιο.
Κλειστό γυμναστήριο γυμναστικής TΑΕ-ΚWON-DΟ «Καμελίας»

Υδραυλικός - ηλεκτρολογικός έλεγχος.

Αντικατάσταση σπασμένου καθρέφτη στην αίθουσα tae kwon do.

Τοποθέτηση καινούριου παραθύρου.

Ετήσια προγραμματισμένη συντήρηση καυστήρα.

Βάψιμο στοκάρισμα στην αίθουσα αναμονής και tae kwon do.
Γηπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5 «Β. Μαυρουδάκη»

Συντήρηση επισκευή περίφραξης.

Ηλεκτρολογικός – υδραυλικός έλεγχος.

Υδραυλική αποκατάσταση ζημιάς κεντρικού αγωγού.

Συντήρηση στο πλαστικό χλοοτάπητα.

Επισκευή στις προστατευτικές τέντες.

Αντικατάσταση παλιού κλιματιστικού.

Επισκευή στα παράθυρα και στόρια.
Λεωφόρος Δενδροποτάμου

Επισκευή σε εστίες 1ου γηπέδου ποδοσφαίρου εξαιτίας βανδαλισμού.

Αίτημα προς τεχνική υπηρεσία για το γήπεδο μπάσκετ βόλεϊ.
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Απομάκρυνση εστιών 2ου γηπέδου ποδοσφαίρου για αποφυγή
ατυχήματος.

Επισκευή περίφραξης 1ου γηπέδου ποδοσφαίρου.
Γήπεδα Τένις Αγίου Παντελεήμονα

Καθαρισμός περίφραξης από χόρτα.

Καθαρισμός σε φρεάτια και σχάρες αποχέτευσης όμβριων.

Ηλεκτρολογικός έλεγχος πρόβλημα στο χρονοδιακόπτη.
Γήπεδα Τένις Λεωφόρος Δενδροποτάμου

Καθαρισμός σε φρεάτια και σχάρες αποχέτευσης όμβριων.

Ηλεκτρολογικός έλεγχος στα φώτα.

Τοποθέτηση καινούργιου προστατευτικού ανεμόπανου.

Έλεγχος και επισκευή περίφραξης.
Αξίζει να επισημάνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η συντήρηση των
αθλητικών εγκαταστάσεων από το Τμήμα συντήρησης του Δήμου μας και
όλες οι επιδιορθώσεις όπου απαιτούνταν. Παραδώσαμε στους πολίτες μας
προς χρήση καθαρές και ασφαλείς εγκαταστάσεις. Παρείχαμε και
προμηθεύσαμε με καινούργιο - σύγχρονο αθλητικό υλικό τα γυμναστήριά μας
και όλα τα τμήματα εκμάθησης διαφόρων αθλημάτων.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου, τους Αντιδημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους
Προέδρους και τους Συμβούλους των Κοινοτήτων, τα μέλη των Συμβουλίων
των Νομικών Προσώπων του Δήμου, τους προϊστάμενους Διευθύνσεων και
Τμημάτων, όλους τους εργαζόμενους του δήμου και τους συνεργάτες μου που
εργάσθηκαν και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.
Διαβάζοντας αυτόν τον σύντομο απολογισμό θυμηθήκαμε την τόσο
διαφορετική πραγματικότητα που ζούσαμε μέχρι πριν λίγο καιρό. Κανείς ίσως
δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το έτος που θα ακολουθούσε θα μας
συγκλόνιζε με την πανδημία η οποία παραμόρφωσε και επηρέασε ριζικά όλες
τις εκφάνσεις της ζωής μας αλλά και την αυτοδιοικητική μας λειτουργία.
Συνεχίζουμε όλοι μαζί. Καταφέρνουμε στις δύσκολες μέρες που διανύουμε να
κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για τον τόπο μας και τους πολίτες.
Συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια συλλογικά με δύναμη και ελπίδα, με οδηγό
την αγάπη μας για τον τόπο μας και την προσφορά μας προς τον
συνάνθρωπο. Σας ευχαριστώ.

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης
Λάζαρος Κυρίζογλου
Α΄ Αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
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