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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                       Απόσπασμα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                              Από το πρακτικό της  25-01-2021 

          συνεδρίασης του Δ.Σ. 
Αριθμός Απόφασης: 9/2021       
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης Κοινωνικών-Εκπαιδευτικών - Αθλητικών-Πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και προγραμμάτων για το έτος 2021. 
 
Σήμερα, 25 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνεδρίασε σε δια περιφοράς 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την 1109/21-01-2021 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  

28 Μύθυμη Ελένη 28  

 
 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 
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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 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης κάθε χρόνο υλοποιεί κοινωνικές- εκπαιδευτικές- αθλητικές - πολιτιστικές 

εκδηλώσεις και αντίστοιχα προγράμματα. Σύμφωνα με το άρθρο 158 παράγραφος 3 περίπτωση Α, Β & Γ του 

Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση των εκδηλώσεων-προγραμμάτων. 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο: 

Να εγκρίνει την υλοποίηση των παρακάτω κοινωνικών – εκπαιδευτικών – αθλητικών και 

πολιτιστικών  εκδηλώσεων- προγραμμάτων  που έχουν καθιερωθεί ως θεσμοί   

Κοινωνική  Προστασία: 

  Ενημέρωση των πολιτών σε θέματα υγείας με εστίαση στην πρόληψη (πχ δράσεις και εκδηλώσεις 

ενημέρωσης και πρόληψης για διατροφικά θέματα, διάφορα νοσήματα, εξαρτήσεις κλπ.) 

  Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, ενημέρωση, ενδυνάμωση και υποστήριξη των κοινωνικά 

ευάλωτων πολιτών (δράσεις και εκδηλώσεις σχετικά με τον οικογενειακό προγραμματισμό, τον οικονομικό 

προϋπολογισμό, τις τεχνικές ενδυνάμωσης και εύρεσης εργασίας κλπ) 

 Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και  εξάλειψη φαινομένων βίας και ρατσισμού (δράσεις και 

εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα, τα ενδοοικογενειακά προβλήματα, τον σχολικό 

εκφοβισμό κλπ) 

 Λοιπές εκδηλώσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια τους έτους 

 

Παιδεία 

 Απρίλιος – Παγκόσμια Ημέρα βιβλίου 

 Εκδήλωση σχολείων Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης- γιορτή Τριών Ιεραρχών 

 Βράβευση εισαχθέντων μαθητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 «Πάμε Ανακύκλωση» για Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία και Γυμνάσια του Δήμου  

 «ΠοδηλατίΖΩ με ασφάλεια», για την ορθή και ασφαλή χρήση του ποδηλάτου στο αστικό οδικό δίκτυο από 

παιδιά και έφηβους. 

 Εκδηλώσεις στις βιβλιοθήκες του Δήμου 

 Λοιπές εκδηλώσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια τους έτους 

 

Αθλητισμός: 

 Εκδήλωση Κοπής Βασιλόπιτας. 

 Εθνικές εορτές 

 15ος Διεθνής Μαραθώνιος «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και δρόμος υγείας 10χλμ.  

 Ποδηλατικοί αγώνες – Λαϊκή Ποδηλατοδρομία 
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 Διεθνές τουρνουά JUDO 

 Λαϊκός Δρόμος – Τρέχω για τα Στρατόπεδα 

 Τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3Χ3 

 Τουρνουά Ποδοσφαίρου  

 Τουρνουά πετοσφαίρισης, Street Volley 3Χ3  

 Τελικές επιδείξεις όλων των αθλητικών τμημάτων διαφόρων αθλημάτων (ενόργανης, προσχολικής, tae-

kwon-do, ρυθμικής, στίβου, τένις, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, ποδοσφαίρου, τρίτης ηλικίας, παιδικού 

aerobic)  

 Παιδί και θάλασσα 

 Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 

 Διαδημοτικές εκδηλώσεις και συμμετοχή σε τουρνουά άλλων  φορέων (ομοσπονδιών, ενώσεων, αθλητικών 

σωματείων κ.λ.π)  

 

 Τουρνουά καλαθοσφαίρισης στη μνήμη των Θ. Μπακιρτζόγλου & Ν. Χαραλαμπάκη 

 Διάφορα σεμινάρια – ημερίδες αθλητικού περιεχομένου 

 Λοιπές εκδηλώσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια τους έτους 

 

Πολιτισμός: 

 Εκδήλωση Κοπής Βασιλόπιτας. 

 Αποκριάτικες εκδηλώσεις για παιδιά και ενήλικες 

 Οπερέτες  

 Ανοιξιάτικες – Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 

 Μουσικές συναυλίες- αφιερώματα 

 Μουσικά φεστιβάλ (π.χ. φεστιβάλ Νέων – χορωδιών – έθνικ) 

 Πάσχα - εκδηλώσεις 

 Τελικές εκδηλώσεις πολιτιστικών τμημάτων 

 Μουσική καλοκαιρινή νύχτα  

 Κλήδονας 

 Παλαιολόγεια 

 Εκθέσεις ζωγραφικής 

 Αύγουστος - Σεπτέμβριος, εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς Εύξεινος 

Πόντος Μενεμένης, Αναγέννηση Αγ. Νεκταρίου, Ένωση Ποντίων Αμπελοκήπων, Μικρασιατικός Σύλλογος 

Μενεμένης Αμπελοκήπων «Αγία Παρασκευή», », Άγιος Θεόδωρος Γαβράς, Σύλλογος Μανδρακιωτών «ο 

Βιότοπος», πολιτιστικός σύλλογος Κ. Παλαιολόγος, τμήματα παραδοσιακών χορών Νεανικών Εστιών των 

Ενοριών του Δήμου μας. 

 Επετειακές εκδηλώσεις 

 Χαλκίδεια πολυήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις  

 Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις (π.χ. άναμμα δένδρου κ.λ.π.) 

 Διάφορες ημερίδες ενημέρωσης – ειδικά αφιερώματα 

 Κινηματογραφικές προβολές, Ντοκιμαντέρ, θεατρικές παραστάσεις, παιδικές θεατρικές παραστάσεις, 

παραστάσεις θεάτρου σκιών. 

 Λοιπές εκδηλώσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια τους έτους (ποικίλες μουσικές εκδηλώσεις 

εντός ή εκτός θεάτρων, εκδηλώσεις θρησκευτικού περιεχομένου, χορευτικές εκδηλώσεις εντός ή εκτός 

θεάτρων σε συνεργασία και με άλλους φορείς ευρείας αποδοχής ιδιωτικούς ή δημόσιους κλπ). 

 Παγκόσμιες ημέρες (Ημέρα της γυναίκας , του παιδιού, του θεάτρου, της ποίησης κ.α.) 

 Στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλους Δήμους και φορείς , για λόγους εξωστρέφειας, συντήρησης της 

παράδοσης και  ανάπτυξης του πολιτισμού, μετακινήσεις –ανταλλαγές των τμημάτων μας. 
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Η υλοποίηση των παραπάνω εκδηλώσεων και προγραμμάτων εξαρτάται από τα εθνικά 

επιδημιολογικά δεδομένα και τα  έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις 

σχετικές διατάξεις,  

                             

                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 

                                                              Επί των καταμετρούμενων 

Α) Εγκρίνει την υλοποίηση των παρακάτω κοινωνικών – εκπαιδευτικών – αθλητικών και πολιτιστικών  

εκδηλώσεων- προγραμμάτων  που έχουν καθιερωθεί ως θεσμοί   

Κοινωνική  Προστασία: 

  Ενημέρωση των πολιτών σε θέματα υγείας με εστίαση στην πρόληψη (πχ δράσεις και εκδηλώσεις 

ενημέρωσης και πρόληψης για διατροφικά θέματα, διάφορα νοσήματα, εξαρτήσεις κλπ.) 

  Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, ενημέρωση, ενδυνάμωση και υποστήριξη των κοινωνικά 

ευάλωτων πολιτών (δράσεις και εκδηλώσεις σχετικά με τον οικογενειακό προγραμματισμό, τον οικονομικό 

προϋπολογισμό, τις τεχνικές ενδυνάμωσης και εύρεσης εργασίας κλπ) 

 Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και  εξάλειψη φαινομένων βίας και ρατσισμού (δράσεις και 

εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα, τα ενδοοικογενειακά προβλήματα, τον σχολικό 

εκφοβισμό κλπ) 

 Λοιπές εκδηλώσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια τους έτους 

 

Παιδεία 

 Απρίλιος – Παγκόσμια Ημέρα βιβλίου 

 Εκδήλωση σχολείων Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης- γιορτή Τριών Ιεραρχών 

 Βράβευση εισαχθέντων μαθητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 «Πάμε Ανακύκλωση» για Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία και Γυμνάσια του Δήμου  

 «ΠοδηλατίΖΩ με ασφάλεια», για την ορθή και ασφαλή χρήση του ποδηλάτου στο αστικό οδικό δίκτυο από 

παιδιά και έφηβους. 

 Εκδηλώσεις στις βιβλιοθήκες του Δήμου 

 Λοιπές εκδηλώσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια τους έτους 

 

Αθλητισμός: 

 Εκδήλωση Κοπής Βασιλόπιτας. 

 Εθνικές εορτές 

 15ος Διεθνής Μαραθώνιος «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και δρόμος υγείας 10χλμ.  

 Ποδηλατικοί αγώνες – Λαϊκή Ποδηλατοδρομία 

 Διεθνές τουρνουά JUDO 

 Λαϊκός Δρόμος – Τρέχω για τα Στρατόπεδα 

 Τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3Χ3 

 Τουρνουά Ποδοσφαίρου  

 Τουρνουά πετοσφαίρισης, Street Volley 3Χ3  

 Τελικές επιδείξεις όλων των αθλητικών τμημάτων διαφόρων αθλημάτων (ενόργανης, προσχολικής, tae-

kwon-do, ρυθμικής, στίβου, τένις, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, ποδοσφαίρου, τρίτης ηλικίας, παιδικού 

aerobic)  

 Παιδί και θάλασσα 

 Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 
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 Διαδημοτικές εκδηλώσεις και συμμετοχή σε τουρνουά άλλων  φορέων (ομοσπονδιών, ενώσεων, αθλητικών 

σωματείων κ.λ.π)  

 

 Τουρνουά καλαθοσφαίρισης στη μνήμη των Θ. Μπακιρτζόγλου & Ν. Χαραλαμπάκη 

 Διάφορα σεμινάρια – ημερίδες αθλητικού περιεχομένου 

 Λοιπές εκδηλώσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια τους έτους 

 

Πολιτισμός: 

 Εκδήλωση Κοπής Βασιλόπιτας. 

 Αποκριάτικες εκδηλώσεις για παιδιά και ενήλικες 

 Οπερέτες  

 Ανοιξιάτικες – Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 

 Μουσικές συναυλίες- αφιερώματα 

 Μουσικά φεστιβάλ (π.χ. φεστιβάλ Νέων – χορωδιών – έθνικ) 

 Πάσχα - εκδηλώσεις 

 Τελικές εκδηλώσεις πολιτιστικών τμημάτων 

 Μουσική καλοκαιρινή νύχτα  

 Κλήδονας 

 Παλαιολόγεια 

 Εκθέσεις ζωγραφικής 

 Αύγουστος - Σεπτέμβριος, εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς Εύξεινος 

Πόντος Μενεμένης, Αναγέννηση Αγ. Νεκταρίου, Ένωση Ποντίων Αμπελοκήπων, Μικρασιατικός Σύλλογος 

Μενεμένης Αμπελοκήπων «Αγία Παρασκευή», », Άγιος Θεόδωρος Γαβράς, Σύλλογος Μανδρακιωτών «ο 

Βιότοπος», πολιτιστικός σύλλογος Κ. Παλαιολόγος, τμήματα παραδοσιακών χορών Νεανικών Εστιών των 

Ενοριών του Δήμου μας. 

 Επετειακές εκδηλώσεις 

 Χαλκίδεια πολυήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις  

 Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις (π.χ. άναμμα δένδρου κ.λ.π.) 

 Διάφορες ημερίδες ενημέρωσης – ειδικά αφιερώματα 

 Κινηματογραφικές προβολές, Ντοκιμαντέρ, θεατρικές παραστάσεις, παιδικές θεατρικές παραστάσεις, 

παραστάσεις θεάτρου σκιών. 

 Λοιπές εκδηλώσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια τους έτους (ποικίλες μουσικές εκδηλώσεις 

εντός ή εκτός θεάτρων, εκδηλώσεις θρησκευτικού περιεχομένου, χορευτικές εκδηλώσεις εντός ή εκτός 

θεάτρων σε συνεργασία και με άλλους φορείς ευρείας αποδοχής ιδιωτικούς ή δημόσιους κλπ). 

 Παγκόσμιες ημέρες (Ημέρα της γυναίκας , του παιδιού, του θεάτρου, της ποίησης κ.α.) 

 Στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλους Δήμους και φορείς , για λόγους εξωστρέφειας, συντήρησης της 

παράδοσης και  ανάπτυξης του πολιτισμού, μετακινήσεις –ανταλλαγές των τμημάτων μας. 

 

Η υλοποίηση των παραπάνω εκδηλώσεων και προγραμμάτων εξαρτάται από τα εθνικά 

επιδημιολογικά δεδομένα και τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.  

 

-Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σμήλιος Ηλίας μειοψήφησε. 

-Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Καρασαρλίδου Σοφία παρών. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 9/2021. 
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Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

         

  Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα Μέλη 

 

Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 

Αμπελόκηποι  26 - 01 – 2021 

 

      Η  Ειδική  Γραμματέας                                                                                   Ο Πρόεδρος 

 

 

 

     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 
 


