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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                       Απόσπασμα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                              Από το πρακτικό της  13-01-2021 

          συνεδρίασης του Δ.Σ. 
Αριθμός Απόφασης: 1/2021       

 
ΘΕΜΑ: Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ό,τι αφορά την οικονομική 
κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης 
έτους 2019. (άρθρο 217 του Ν. 3463/06).     
 

Σήμερα, 13 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, συνεδρίασε δια περιφοράς ΕΙΔΙΚΗ 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 23703/28-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ.Σ. κ. Κουσενίδη Αλέξανδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις 
αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019 καθώς και τις αρ. 18318/13-03-2020 και 
40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 

(33) μελών ήταν παρόντες και οι τριάντα τρείς (33) και απόντες ουδείς. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1  

2 Κεσόγλου Παύλος 2  

3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3  

4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4  

5 Μανωλόπουλος Βασίλης 5  

6 Κωνσταντίνου Κυριάκος 6  

7 Κατζικάς Γεώργιος 7  

8 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 8  

9 Κουσίδης Γεώργιος 9  

10 Καζαντζίδης Γεώργιος 10  

11 Αβραμίδης Μωυσής 11  

12 Σιδηρόπουλος Σάββας 12  

13 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 13  

14 Γυμνόπουλος Κοσμάς 14  

15 Σεμερτζίδου Αγγελική 15  

16 Αποστολίδου Μαρία 16  

17 Παπαδήμας Αναστάσιος 17  

18 Φουκίδης Απόστολος 18  

19 Καρράς Ευστράτιος 19  

20 Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία 20  

21 Γρούγιος Ηλίας 21  

22 Ζυγανιτίδης Απόστολος 22  

23 Σουσλόγλου Νικόλαος 23  

24 Γκαλέτσης Αθανάσιος 24  

25 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία 25  

26 Κυριλλίδης Γεώργιος 26  

27 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 27  

 

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 
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28 Μύθυμη Ελένη 28  

29 Καρασαρλίδου Σοφία    29  

30 Ράπτου Όλγα 30  

31 Σμήλιος Ηλίας 31  

32 Τσομπανοπούλου Μελίσα 32  

33 Νοτάκης Ιωάννης 33  

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεμένης κα. Παληκαρίδου Αναστασία. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Στην Συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύμφωνα με το άρθρο 95,παράγραφος 5 
του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών αναλυτικά σε 

όλους τους τομείς τον απολογισμό δράσης της Διοίκησης για το έτος 2019. 
 
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών. 
 
Ο κ. Κυριλλίδης Γεώργιος επικεφαλής της παράταξης «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ » 

δηλώνει καταψηφίζουμε εν συνόλω τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής αναφέροντας συνοπτικά  ότι : 1. 
ουδέποτε έγινε απολογισμός πεπραγμένων ενώπιον των πολιτών από την διοίκηση , ώστε να κριθεί άμεσα 
από αυτούς 2. διαφωνούμε κάθετα με την στόχευση της πολιτικής της δημοτικής αρχής η οποία διακατέχεται 
από άφθονο λαϊκισμό , περισσότερη επικοινωνία και λιγότερη ουσία 3. αδρανεί σε πλήθος προβλημάτων 
καθημερινότητας των πολιτών 4. λαμβάνει εν κρυπτώ αποφάσεις εν αγνοία του δημοτικού συμβουλίου που 
είναι το κυρίαρχο όργανο 5. δεν είναι αποτελεσματική και δεν μας πείθουν οι μηχανισμοί προπαγάνδας που 
χρησιμοποιεί .Πολλά περισσότερα και αναλυτικά δια ζώσης σε επόμενο συμβούλιο.   

 
Ο κ. Νοτάκης Ιωάννης επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» δηλώνει ότι  ο απολογισμός 

αποτελεί ένα πολιτικό κείμενο αποτίμησης της δράσης της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής, όπως και της 
συνολικότερης κατάστασης, καθώς ως Δήμος δεν  είμαστε αποκομμένοι από τη γενικότερη κατάσταση στη 
χώρα. Η Δημοτική Αρχή αποδέχτηκε και εφάρμοσε την επιβαλλόμενη πολιτική χωρίς αντιδράσεις, αποδέχτηκε 
δηλαδή την μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, εφάρμοσε την ανταποδοτικότητα στα τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, δεν έφερε καμία αντίδραση στην αλλαγή των εργασιακών 
σχέσεων ούτε διεκδίκησε μόνιμο προσωπικό με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, ενίσχυσε την 
ιδιωτικοποίηση τομέων λειτουργίας του δήμου με τις εργολαβίες, οι οποίες εν τέλει κοστίζουν περισσότερα στους 
δημότες, αποδέχτηκε τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του κεντρικού κράτους στο Δήμο χωρίς καμία μέριμνα για 
χρηματοδότηση και τη γενικότερη λειτουργία τους και πολλά άλλα. Έχει λοιπόν μια αξία να κρίνουμε πολιτικά όλη 
αυτή την κατάσταση. Τα προγράμματα που έχει καταφέρει η δημοτική αρχή, όπως αποτυπώνονται και στον 
απολογισμό πεπραγμένων, να εντάξει στον προγραμματισμό και εκτελούνται, δεν έχουν καμία σχέση με τα λαϊκά 
δικαιώματα και τις λαϊκές ανάγκες αφού λείπουν ενδεικτικά έργα απολύτως απαραίτητα όπως  αυτά της 
αντισεισμικής θωράκισης και της αντιπλημμυρικής προστασίας. 
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Ο κ. Σμήλιος Ηλίας επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» δηλώνει ότι ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής αποτελεί πράξη 
ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας καθώς μπορεί και πρέπει πάντα να συμβάλλει στον σχεδιασμό μιας πολιτικής 
που θα απαντά στις καταγεγραμμένες πραγματικές ανάγκες και θα ικανοποιεί τα κοινωνικά δικαιώματα των 
κατοίκων του Δήμου για τα επόμενα χρόνια, παρεπόμενα δε στον προγραμματισμό των αναγκαίων έργων και 
την διεκδίκηση των σχετικών κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό. ο απολογισμός δεν συνίσταται σε 
μια απλή καταγραφή έργων που σχεδιάζονται, εκτελούνται ή έχουν ολοκληρωθεί μέσα στη συγκεκριμένη 
χρονιά, στοιχείο που δεν αποτελεί πολιτική με συγκεκριμένες στοχεύσεις, την υλοποίηση δηλ. ενός συνολικού 
πολιτικού σχεδίου για την εξυπηρέτηση των αναγκών και των δικαιωμάτων των κατοίκων αλλά ένα απλό 
άθροισμα έργων που ελάχιστα έως καθόλου δεν συμβάλλει στην βελτίωση των συνθηκών της ζωής στο Δήμο 
μας. 

Τελικά και ο παρών απολογισμός έρχεται απλά να λειτουργήσει συμπληρωματικά και να απαντήσει στις 
επιταγές της κεντρικής πολιτικής σκηνής, όπως καθορίζονται από κυβέρνηση και Ε.Ε., ώστε να εξυπηρετούνται 
τα συμφέροντα του μεγάλου ή και μικρού-τοπικού κεφαλαίου. Γι αυτό και θα καταψηφίσουμε τον απολογισμό, 
δεσμευόμενοι ταυτόχρονα στην πάλη για την ανατροπή αυτής της πολιτικής και της διεκδίκησης μιας 
καλύτερης ζωής για τους κατοίκους του Δήμου και του τόπου μας. 

 
Η κ. Καρασαρλίδου Σοφία επικεφαλής της παράταξης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ 

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» δηλώνει ότι ο απολογισμός πεπραγμένων 
της  Δημοτικής Αρχής είναι ο απολογισμός εφαρμογής του προγράμματος της πλειοψηφίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Πρόγραμμα που αποδέχεται την σκληρή λιτότητα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον ασφυκτικό 
έλεγχο του κράτους πάνω στην Αυτοδιοίκηση και τέλος τη ιδιωτικοποίηση σχεδόν όλων των τομέων της. Τα 
πεπραγμένα χαρακτηρίζονται από τα έργα βιτρίνας που είτε εκτελέστηκαν, είτε βρίσκονται εν εξελίξει. Έργα 
που ακόμη κι αν αφορούν πραγματικές ανάγκες είναι έργα ακριβά καθώς δίνονται στο σύνολό τους σε 
εργολάβους και δεν εκτελούνται από το Δήμο, που και πιο φθηνά θα κόστιζαν και προσλήψεις θα γινόντουσαν 
και αξιοπρεπέστερες εργασιακές σχέσεις θα υπήρχαν για τους εργαζόμενους. Ακόμη περισσότερο και ειδικά 
για την ανέγερση σχολικών κτιρίων προωθούνται τα ΣΔΙΤ, που ουσιαστικά παραδίδουν σε ιδιώτες τα σχολικά 
κτίρια.  Η οικονομική κρίση και η δεκαετία των μνημονίων απέδειξαν περίτρανα ότι οι επενδύσεις και η 
ανάπτυξη δεν ήρθαν από τους ιδιώτες παρά τη δραματική συρρίκνωση του εργατικού εισοδήματος και των 
εργατικών δικαιωμάτων. Η όποια ανασυγκρότηση της οικονομίας δεν θα έρθει από τις ιδιωτικοποιήσεις και την 
καταλήστευση από τους ιδιώτες των εσόδων του κράτους που σε συντριπτικό ποσοστό πληρώνουν με την 
άγρια φορολογία οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα ή της δημόσιας περιουσίας. Για την 
επανεκκίνηση της οικονομίας πέρα από άλλα, μόνο ένα γενναίο πρόγραμμα δημόσιων- δημοτικών 
επενδύσεων που θα καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των εργαζόμενων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων  
μπορεί να έχει αποτελέσματα. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές 
διατάξεις,  
                               
                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
                                                           Με ψήφους 23 Υπέρ – 10 Κατά  
Α) Κρίνει ως θετικό τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σε  ότι αφορά την οικονομική 
κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος της Δημοτικής Αρχής κατά το έτος 
2019 (όπως αναλυτικά παρουσίασε και εξειδίκευσε ο Δήμαρχος στην τοποθέτηση του). 

 
-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, Γκαλέτσης Αθανάσιος, 
Μύθυμη Ελένη, Ράπτου Όλγα, Καΐκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου 
Μελίσα, Σμήλιος Ηλίας και Καρασαρλίδου Σοφία μειοψήφησαν. 
 
Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2021. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 
Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα Μέλη 
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Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αμπελόκηποι  14 - 01 – 2021 
 
      Η  Ειδική  Γραμματέας                                                                                   Ο Πρόεδρος 
 

 
     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 
 


