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Η ΔΕΘ είναι θεσμός που όντως κάθε χρόνο γίνεται το επίκεντρο της
οικονομικής και πολιτικής ζωής της χώρας με… τα φώτα αναμμένα. Όταν
τελειώνουν οι εργασίες της και … σβήσουν τα φώτα, τότε οι πολλοί
λόγοι και οι μεγάλες και βαρύγδουπες εξαγγελίες ατονούν έως και
λησμονούνται. Ωστόσο εμείς ως Αυτοδιοίκηση θα θέτουμε τα ζητήματα και
θα εμμένουμε διεκδικητικά για την επίλυσή τους, ευχόμενοι και
ευελπιστώντας, όπως κάθε χρόνο, να έχουμε θετική εξέλιξη και έκβαση.
Η Διοικητική Μεταρρύθμιση του συνόλου του Διοικητικού Συντάγματος της
Χώρας (Κράτος, Περιφέρειες, Δήμοι) και η πρακτική εφαρμογή της
συνταγματικής επιταγής για την οργάνωση της διοίκησης του Κράτους
σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα (άρθρο 101) ήταν διαχρονικά και
εξακολουθεί να είναι το μέγα ζητούμενο. Περισσότερη αποκέντρωση του
πιο
συγκεντρωτικού
κράτους
της
Ευρώπης,
περισσότερες
αρμοδιότητες με πόρους στους δήμους για αποτελεσματικότερη και
καλύτερη άσκησή τους προς όφελος των πολιτών των τοπικών
κοινωνιών. Οι δυσμενείς συνέπειες της οικονομικής κρίσης της
πανδημίας του κορωνοϊού, της μεγάλης αύξησης της ανεργίας, της
συρρίκνωσης των πόρων της Αυτοδιοίκησης και του μεταναστευτικού,
έχουν αρνητική επίπτωση στους δήμους και τις τοπικές κοινωνίες.
Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον καλούμαστε να λειτουργήσουμε και να
πετύχουμε. Οι δήμοι το αποδείξαμε. Αντέξαμε μέσα στην κρίση.
Λειτουργήσαμε τις υπηρεσίες μας και στηρίξαμε τους πολίτες με τις
κοινωνικοπρονοιακές
μας δομές (ΚΕΠ, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Ιατρεία,
φυσικοθεραπευτήρια, Βοήθεια στο Σπίτι, Κοινωνικά Φαρμακεία, Κοινωνικά
Παντοπωλεία, Κέντρα Κοινότητας, Παιδικοί και Βρεφικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ,
ΚΔΑΠ/ΜΕΑ, Παιδί και Θάλασσα, Κατασκηνώσεις κ.λπ.).
Η Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα: συγκοινωνίες, ΟΑΣΘ,
Μετρό, Ανατολική Περιφερειακή Οδός (Thessaloniki Flyover),
Δυτικό
Θαλάσσιο Μέτωπο, Αξιοποίηση πρώην Στρατοπέδων για έργα κοινής
ωφέλειας, πολιτιστικών αθλητικών και κοινωνικών υποδομών, Σχολική Στέγη,
αθλητικές υποδομές. Η Θεσσαλονίκη μετά την παρατεταμένη οικονομική
κρίση (περίοδος μνημονίων), λόγω των δυσμενών επιπτώσεων της
πανδημίας COVID-19 στην οικονομία και την απασχόληση (μεγάλη αύξηση
της ανεργίας) αλλά και λόγω της ακύρωσης της ΔΕΘ, χρειάζεται έμπρακτη
στήριξη άμεσα.
Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, ως δήμος της Δυτικής Θεσσαλονίκης,
λόγω της σύνθεσης του πληθυσμού του, έχει υποστεί πολύ έντονα τις
συνέπειες της οικονομικής κρίσης (λουκέτα, ανεργία, φυγή νέων στο
εξωτερικό). Ωστόσο σήμερα ένας ισχυρός οικονομικά (δεν χρωστάει) και

διοικητικά δήμος (παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες).
Έχουμε κατασκευάσει 18 νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Θέτουμε
την Παιδεία και την Εκπαίδευση στην κορυφή. Διαθέτουμε πολλές και
σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις (ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλλεϋ, beach
volley, τέννις, πάλης, όργανα ελεύθερα αθλουμένων, γυμναστήρια ανοικτού
στίβου και κλειστού στίβου και χώρους πολιτισμού (Θέατρα, Βιβλιοθήκη κλπ.)

Ήδη, μετά την άρση των περιορισμών του κορωνοϊου, προχωρήσαμε στην
ολική ανακατασκευή (11) παιδικών χαρών και στην ανακαίνιση αθλητικών
εγκαταστάσεων. Σε συντηρήσεις των διδακτηρίων για τη νέα σχολική περίοδο
2020-2021. Προχωρούμε στην προμήθεια δυο λεωφορείων (μεγάλο, μικρό),
δυο ηλεκτροκίνητων επιβατικών, ενός μικρού ανυψωτικού, ενός μικρού
απορριματοφόρου και στην αντικατάσταση όλων των οχημάτων (επιβατικά,
ημιφορτηγά κ.λπ.) του δήμου.
Έχουν εκτελεσθεί πρόσφατα ή βρίσκονται σε εξέλιξη τα εξής σημαντικά για το
δήμο μας έργα : Ειδικό Χωρικό Σχέδιο π. Στρατοπέδου Μ. Αλέξανδρος,
Μελέτη Ειδικού Χωρικού Σχεδίου Παράκτιου Μετώπου, Τοπικό Χωρικό Σχέδιο
Δήμου, Πράσινο Δώμα 4ου Δ. Σχολείου Μενεμένης, Προμήθεια μηχανημάτων
έργου, Ανάπλαση Ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων συνοικισμού Αγίου
Νεκταρίου, Αντικατάσταση ταρτάν Δημοτικού Σταδίου «Κωνσταντίνος
Καραμανλής», Αναβάθμιση πρασίνου Εργατικών Κατοικιών ΔαβάκηΠαπαφλέσσα-Γευγελή-Πλαστήρα, Δημιουργία Χώρων Πρασίνου μεταξύ των
οδών Καραντινού - Ρόδων (Μενεμένη), Πράσινες αυλές σχολείων (1ο
Γυμνάσιο Μενεμένης), Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γυμνάσιου – 1ου ΕΠΑΛ και
αύλειου χώρου 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων, αναβάθμιση Καλλιτεχνικού
Σχολείου, Δημιουργία Πράσινου Σημείου, Στέγαστρα Στάσεων Λεωφορείων,
Πράσινες διαδρομές, Ανάπλαση νησίδας 28ης Οκτωβρίου, ΑνάπλασηΜονοδρόμηση οδού Μ. Αλεξάνδρου και Γ. Χαλκίδη, Προμήθεια εξοπλισμού
Βιοαποβλήτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ανωτέρω έργων και
μελετών ανέρχεται σε 16.675.000€.
Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε και τις εργασίες ασφαλτοστρώσεων
(1,2 εκ. ευρώ) και την αναθεώρηση της Μελέτης για την κατασκευή του
κολυμβητηρίου.
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