
 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                    Από το πρακτικό της  27 - 06 - 2016 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :208 / 2016 
 

ΘΕΜΑ: Συζήτηση και πρόταση ψηφίσµατος για την ακολουθούµενη κυβερνητική πολιτική και τις 
δυσµενείς επιπτώσεις της. 

 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 27η του µήνα Ιουνίου έτους 2016, ηµέρα 
της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε 
τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 8102/23-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου,  που 
δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) 
µελών ήταν παρόντες είκοσι δύο(22) και απόντες έντεκα (11) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  
νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Βαλάνος Νικόλαος 1 Αβραµίδης Κυριάκος 
2 Μανωλόπουλος Βασίλης 2 Καρράς Ευστράτιος 
3 Αποστολίδου Μαρία 3 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 4 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
5 Κωνσταντίνου Κυριάκος 5 Εµεινίδης Αναστάσιος  
6 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 6 Λαϊνάκου Αφροδίτη 
7 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 7 Λαδάς Ευάγγελος 
8 Κατζικάς Γεώργιος 8 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
9 Σουσλόγλου Νικόλαος 9 Αβραµίδης Μωϋσής 

10 Σιδηρόπουλος Σάββας 10 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
11 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  11 Κυριλλίδης Γεώργιος 
12 Κεσόγλου Παύλος 12  
13 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 13  
14 Γρούγιος Ηλίας 14  
15 Μεζίκης Βασίλειος 15  
16 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 16  
17 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 17  
18 Καζαντζίδης Γεώργιος 18  
19 Λαδάς Παράσχος 19  
20 Ράπτου Ολγα 20  
21 Νοτάκης Ιωάννης  21  
22 Σµήλιος Ηλίας 22  
23  23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  

 
 

 
 



 
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 η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  

 
Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μενεµένης  κα Παληκαρίδου Αναστασία η οποία και παρέστη και  η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη η οποία απουσίαζε. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆ήµαρχος έθεσε υπ όψη των µελών 
ψήφισµα σχετικό για την ακολουθούµενη κυβερνητική πολιτική και τις δυσµενείς επιπτώσεις της. 

 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. 
την εισήγηση του προέδρου, το κατατεθέν ψήφισµα, τις τοποθετήσεις των µελών   
 

                                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία  
µε ψήφους 16 Υπέρ (Βαλάνος Νικόλαος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Κωνσταντίνου Κυριάκος, 
Γρούγιος Ηλίας, Γυνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Κατζικάς Γεώργιος, Μανωλόπουλος Βασίλης, Μεζίκης Βασίλης, Κεσόγλου Παύλος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Αποχή 2 (Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία, Ζωναρέλη - 
Λαζαρίδου Κυριακή,)Κατά 4(Λαδάς Παράσχος, Ράπτου Ολγα ,Νοτάκης Ιωάννης, Σµήλιος Ηλίας). 

 
Α)Εγκρίνει το ακόλουθο ψήφισµα  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εκφράζει την αντίθεσή του στην ακολουθούµενη από την κυβέρνηση 
πολιτική στην Αυτοδιοίκηση, στην Παιδεία, στην Υγεία, στην Απασχόληση, στην Ανεργία, στη φορολογία, 
στις αποδοχές των εργαζοµένων και των συνταξιούχων. 

Στην αυτοδιοίκηση συνεχίζει την πολιτική των µνηµονίων (δικών της και προηγούµενων) µε 
περικοπές πόρων, παρακρατήσεις και µη έγκαιρη απόδοση θεσµοθετηµένων πόρων. Ο κόσµος περιµένει 
να του λύσουν τα µικρά και µεγάλα προβλήµατα της καθηµερινότητάς του, αφού αδυνατεί να του τα λύσει 
η Κεντρική εξουσία. 

Στη δηµόσια υγεία η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς µε την έλλειψη υγειονοµικών υλικών, 
φαρµάκων, προσωπικού, ασθενοφόρων και οφειλών στις φαρµακευτικές εταιρείες. Οι ασθενείς σε πολλές 
περιπτώσεις παραπέµπονται σε ιδιωτικές κλινικές και ιδιώτες γιατρούς.  

Στην καθηµερινότητα το βιοτικό επίπεδο των πολλών, συνεχώς υποβαθµίζεται και γίνεται όλο 
και πιο δύσκολο. Αύξηση ρεκόρ παρατηρείται στις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο. Τα χιλιάδες 
λουκέτα, οι µαζικές απολύσεις, οι µειώσεις µισθών και συντάξεων, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, οι 
αυξήσεις των τιµών σε υπηρεσίες και προϊόντα, η αύξηση του Φ.Π.Α. στο 24%, επιδεινώνουν το αίσθηµα 
ανασφάλειας, επηρεάζοντας άµεσα, τόσο την ατοµική όσο και την οικογενειακή ζωή. 

Στην παιδεία το πολιτικό σύστηµα οφείλει να καταννοήσει ότι είναι ζήτηµα µέγιστης 
προτεραιότητας, όχι µόνο όσον αφορά τη µεγαλύτερη χρηµατοδότησή της, αλλά γιατί η παιδεία αποτελεί 
θεµελιακό συστατικό στοιχείο προόδου και ανάπτυξης της Ελλάδας. Κυρίως απαιτείται στρατηγικός 
σχεδιασµός  και στόχευση των δράσεων που διαπερνούν όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, µε τη 
συµµετοχή και των εκπαιδευτικών, προκειµένου να διασφαλίζεται η ποιότητα, η συνέχεια και η συνοχή. 

Οικονοµία: Η ελληνική οικονοµία, αποσυναρµολογηµένη και σχεδόν διαλυµένη τα τελευταία 
χρόνια, ξαναβυθίζεται στην ύφεση ενώ οι αλλεπάλληλες αυξήσεις των φόρων οδηγούν τη χώρα σε 
οικονοµικό αδιέξοδο και σταθερά αποκλεισµένη από τις διεθνείς αγορές. Καµία διαπραγµάτευση δεν 
µπορεί να κάνει πλουσιότερη την ελληνική κοινωνία ούτε να υπάρξει αναπτυξιακή προοπτική αν δεν 
προσελκύσουµε µεγάλες επιχειρηµατικές επενδύσεις µε σταθερό φορολογικό περιβάλλον. Είναι γνωστό 
ότι όσο περισσότεροι είναι οι φόροι, τόσο αυξάνονται η φοροαποφυγή, η φοροδιαφυγή και το 
λαθρεµπόριο. Επίσης γίνονται κατασχέσεις µισθών και συντάξεων από τους τραπεζικούς λογαριασµούς 
για οφειλές προς το ∆ηµόσιο. 



Εργασιακά: Η παρατεταµένη κρίση έχει δηµιουργήσει σηµαντικά προβλήµατα στην ελληνική 
κοινωνία και πολλοί συµπολίτες µας βρίσκονται αντιµέτωποι µε την ανεργία και την ανέχεια. Ιδιαίτερα 
µεγάλη είναι στις γυναίκες και στους νέους, οι οποίοι νέοι αναγκάζονται να ξενιτευτούν προκειµένου να 
εργαστούν, θυσιάζοντας τα πτυχία και τα µεταπτυχιακά τους, στο βωµό της επιβίωσης. Καταργούνται 
τριετίες και επιδόµατα (ανθυγιεινό, γάµου, παιδιών). Μισθός 586,00 ευρώ. 

H εφαρµοζόµενη πολιτική της κυβέρνησης δεν έχει καµία απολύτως ηθική νοµιµοποίηση, αφού 
όσα πράττει (ψήφιση µνηµονίων, σκληρά αντιαναπτυξιακά – υφεσιακά και αντεργατικά µέτρα, σύσταση 

υπερταµείου και εκχώρηση σ’ αυτό ακινήτων του ∆ηµοσίου – το µεγαλύτερο πρόγραµµα 
αποκρατικοποιήσεων που έγινε ποτέ σε χώρα της Ευρώπης – ψήφιση νόµων µε τη διαδικασία του 

κατεπείγοντος, πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου κλπ. τα κατήγγειλε στο παρελθόν ως αντιπολίτευση. 
 

       Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 208/2016 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
  

Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα Μέλη 
 
 
Βαλάνος Νικόλαος                                                              Αµπελόκηποι  28 - 06 - 2016 
            
                                               Ακριβές Απόσπασµα 
  
 Η Ειδική Γραµµατέας                                                                   Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                             Βαλάνος Νικόλαος 


