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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                  Από το πρακτικό της  27 - 6 - 2011 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621 
 
Αριθ.  Απόφ. 203/ 2011 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ψηφίσµατος για το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής της 
Κυβέρνησης.   
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 27ην του µήνα Ιουνίου του έτους 
2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 8932/23-6-2011 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από 
το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Αρπατζάνη Μαρία, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή, Βαλάνος Νικόλαος, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Κουσενίδης 
Αλέξανδρος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Πατσιάς Γεώργιος, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Αγοραστός 
Κωνσταντίνος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Κατσαρός Ιωάννης, Παυλίδου Λαµπρινή, Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου 
Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.  

     
ΑΠΟΝΤΕΣ :  
 Γρούγιος Ηλίας, Σιώπης Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος. 
 
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 και παρέστησαν οι πρόεδροι των δυο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων των πρώην 
∆ήµων Αµπελοκήπων και Μενεµένης. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο έκτ. θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆ήµαρχος έθεσε υπ’ όψιν των 
µελών ψήφισµα για το µεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής της Κυβέρνησης. Στη 
συνέχεια κατετέθη και από τον κ. Κατσαρό , εκπρόσωπο της παράταξης «Λαϊκή Αντίσταση» 
ανάλογο ψήφισµα και στα πλαίσια της συζήτησης που ακολούθησε επήλθε συµφωνία για 
συγχώνευση των δυο ψηφισµάτων.  

 
Ο κ. Βούζας ζητά να προστεθεί παράγραφος που να ζητά να φύγει η Τρόϊκα, η Κυβέρνηση και το 
Μνηµόνιο καθώς και να κλείσει στις 28 και 29 Ιουνίου ο ∆ήµος, στα πλαίσια της απεργίας της 
ΓΣΣΕ – Α∆Ε∆Υ. Η πρόταση του δεν γίνεται δεκτή και καταψηφίζει.  

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τα κατατεθέντα ψηφίσµατα 
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Με ψήφους 26 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Αρπατζάνη Μαρία, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή, Βαλάνος 
Νικόλαος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Πατσιάς Γεώργιος, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Αγοραστός 
Κωνσταντίνος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Χοϊδης Χαράλαµπος, Κατσαρός Ιωάννης, Παυλίδου 
Λαµπρινή, Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου Σωτηρία) 3 κατά (Κυριλλίδης Γεώργιος, Σάββα 
Αικατερίνη, Βούζας Ηλίας). 
Α). Εγκρίνει το παρακάτω ψήφισµα για το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 
της Κυβέρνησης το οποίο έχει ως ακολούθως: 
 

«To ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης κατά την τακτική 
συνεδρίασή του της 27.6.2011 και ύστερα από εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Λάζαρου 
Κυρίζογλου, καταγγέλλει οµόφωνα το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα που προσπαθεί να 
επιβάλλει η Κυβέρνηση. 
 Το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (Μ.Π.∆.Σ.), µε το οποίο η 
Κυβέρνηση βάζει νέους εισπρακτικούς στόχους κηρύσσει νέο οικονοµικό πόλεµο στους 
ειλικρινείς φορολογούµενους, µε στόχο τα µεσαία και χαµηλά εισοδήµατα και τα δικαιώµατα 
των εργαζοµένων. 
 Το σύνολο των µέτρων υπολογίζεται σε περισσότερα από 30 δις. ευρώ, ενώ µόνο για 
φέτος τα πρόσθετα µέτρα ανέρχονται στο ποσό των 6,75 δις ευρώ. Το γεγονός αυτό θα 
διευρύνει την ύφεση, θα πολλαπλασιάσει τα λουκέτα στην αγορά, θα οδηγήσει στην 
εξαθλίωση χιλιάδες νοικοκυριά και η ανεργία θα ξεπεράσει το 20%. Αυτό το αντιλαϊκό 
περιεχόµενο του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος, οδηγεί το λαό στη λαιµητόµο.   
 Το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα φέρνει µέτρα εξαθλίωσης και εξόντωσης των 
ασφαλιστικών – εργασιακών κατακτήσεων και ξεπούληµα του δηµόσιου πλούτου.  
 Επιταχύνει την πτώχευση του λαού για να περιορίσει τις ζηµιές για τα ελληνικά και 
ευρωπαϊκά µονοπώλια και τις τράπεζες.  
 Κανείς δεν πρέπει να παγιδευτεί από την προπαγάνδα, τους εκβιασµούς και τα 
πολιτικά παιχνίδια, γιατί το µεσοπρόθεσµο της λαϊκής εξαθλίωσης δεν παίρνει βελτίωση. 
 Καλούµε την Κυβέρνηση να συναισθανθεί ότι πίσω από τους αριθµούς υπάρχουν 
άνθρωποι που έχουν ξεπεράσει πλέον τα όρια αντοχής και ανοχής τους.  Άνθρωποι γεµάτοι 
θυµό, οργή, δυστυχία, αγωνία, απελπισία που δηµιουργούν το κοινωνικό µίγµα, που 
εκφράζεται ειρηνικά και αγωνιστικά στις γεµάτες πλατείες. Η Ελληνική κοινωνία ∆ΕΝ 
ΑΝΤΕΧΕΙ ΑΛΛΟ. Αυτός ο δρόµος δεν οδηγεί πουθενά. 
 Τώρα είναι η ώρα ευθύνης και κοινής δράσης. 

 
Β). Αναθέτει  στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
                            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 203/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  30 - 6 - 2011 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                          Ο Πρόεδρος ∆.Σ.   
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                Γεώργιος Ακτσελής                                                                                                                                                                  
 


