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Πληροφ. : κ.  Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                   Από το πρακτικό της  13 - 5 - 2013 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 181/ 2013 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ψηφίσµατος σχετικά µε την µετεγκατάσταση της ∆.Ε.Θ.   
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 13ην του µήνα Μαΐου έτους 2013 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20ην συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 7181/9-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του 
προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η 
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, 
Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, 
Μπουντούρη Παρασκευή, Κουσενίδης Αλέξανδρος,  Αποστολίδου Μαρία, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, 
Σιώπης Κωνσταντίνος, Καρράς Ευστράτιος,  Πατσιάς Γεώργιος, Ακτσελής Γεώργιος,  Καζαντζίδης 
Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης  
Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα 
Αικατερίνη,  Κυριλλίδης Γεώργιος, Τσακαλίδης Ηρακλής, Λεµονίδου ∆έσποινα, Λαδάς Παράσχος, 
Παπαδήµας Αναστάσιος, Χοΐδης Χαράλαµπος, Κατσαρός Ιωάννης. 
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν 
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά  
δεν παρέστησαν. 

 Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο έκτ.θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆ήµαρχος έθεσε υπ’ όψιν των 
µελών ψήφισµα σχετικά µε το γνωστό ζήτηµα της µετεγκατάστασης της ∆.Ε.Θ. και κάλεσε τα µέλη 
να τοποθετηθούν σχετικά.   
 
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των µελών. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, το ψήφισµα του ∆ηµάρχου 
 
                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                        Κατά πλειοψηφία 
 
Μειοψηφούντος του κ. Βούζα Ηλία, ο οποίος διαφωνεί µε την λογική έκδοσης ψηφισµάτων, θεωρεί 
ότι αρκετά έχουµε αναλωθεί σε αυτή τη λογική της διαµαρτυρίας και είναι ώρα πλέον να 
κινητοποιήσουµε τον κόσµο και να περάσουµε σε µαχητικές µορφές δράσης αν θέλουµε να 
κερδίσουµε κάτι από αυτά που διεκδικούµε. 
  
Α). Εγκρίνει το παρακάτω ψήφισµα του ∆ηµάρχου σχετικά µε το γνωστό ζήτηµα της 
µετεγκατάστασης της ∆.Ε.Θ. το οποίο έχει ως ακολούθως:   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 
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«…..….Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης, κατά την τακτική  

συνεδρίασή του της 13.5.2013, κατόπιν εισήγησης του ∆ηµάρχου κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, 

σχετικά µε το γνωστό ζήτηµα της µετεγκατάστασης της ∆.Ε.Θ., αποφάσισε τα εξής: 

1. Εκφράζουµε την απόλυτη αντίθεση µε την νέα θέση – άποψη της σηµερινής διοίκησης της 

∆.Ε.Θ. σχετικά µε το µέλλον της Έκθεσης, σύµφωνα µε την οποία, λόγω οικονοµικής κρίσης, 

προκρίνεται ως δήθεν προσφορότερη λύση η ανάπλαση της έκτασης των 175 στρεµµάτων του 

υφισταµένου εκθεσιακού κέντρου, µε την παράλληλη δηµιουργία µητροπολιτικού πάρκου στην 

ίδια έκταση. Άλλα χθες, αλλά σήµερα! «Άλλοι παπάδες ήλθανε άλλα Eυαγγέλια φέρανε»! 

2. Η προτεινόµενη λύση δεν λύνει ούτε το πρόβληµα της Έκθεσης αφού µειώνονται οι 

εκθεσιακοί χώροι, ούτε δηµιουργείται Μητροπολιτικό πάρκο σε όλη την έκταση των 175 

στρεµµάτων όπως το Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης προβλέπει. Είναι πρόταση χωρίς 

όραµα, χωρίς προοπτική και οδηγεί την Έκθεση ουσιαστικά στην πράξη σε συρρίκνωση και 

τελικά στον «θάνατό» της. 

3. Θεωρούµε ακραία ανεύθυνη και απαράδεκτη την αλλαγή θέσης επί ενός ζητήµατος στο 

οποίο  υπήρξε, ύστερα από µακροχρόνια δηµόσια συζήτηση, συµφωνία µε όλες τις 

προηγούµενες Κυβερνήσεις για τη µεταφορά της ∆.Ε.Θ. δυτικά. Ζητάµε τη δίκαιη, έντιµη, ηθική 

αντιµετώπιση του δυτικού τµήµατος του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ.), 

κάτι που στην πράξη σηµαίνει ισόρροπη ανάπτυξη δηλαδή τη µεταφορά της ∆.Ε.Θ. δυτικά. 

4. Θεωρούµε ως πλέον ενδεδειγµένη λύση τη µετεγκατάσταση της ∆.Ε.Θ. στην περιοχή των 

Λαχανοκήπων. Πρόκειται για λύση έξω αλλά και πολύ κοντά από το κέντρο της κατοικηµένης 

περιοχή του Π.Σ.Θ., που απαντάει στο δίκαιο αίτηµα για ισόρροπη ανάπτυξη του Π.Σ.Θ., που 

θα οδηγήσει στην εξυγίανση του ρυπαρού δυτικού θαλάσσιου µετώπου. Πρόκειται για την 

ολιγότερο κοστοβόρα λύση. 

Καλούµε την σηµερινή Κυβέρνηση και τη σηµερινή διοίκηση της ∆.Ε.Θ.  να εµµείνουν στην ορθή 

κατά τ’ ανωτέρω λύση». 

 
  Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

                       
           
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 181/2013 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                                           Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                                    Αµπελόκηποι  14 - 5 - 2013 
 
                                                                       Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                          Ο Πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος                           
 


