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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
                         Αµπελόκηποι 

                                  

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου Κλ.                                                         Από το πρακτικό της 16 -11-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 349/2015 

       ΘΕΜΑ: Συµµετοχή του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης στο ∆ίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων 
(∆ΕΕΠ) και ορισµός εκπροσώπων. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 16ην του µήνα Νοεµβρίου του έτους 
2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00 µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 15474/11 -11 -2015 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, Βαλάνος Νικόλαος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, 
Αποστολίδου Μαρία, Εµεινίδης Αναστάσιος, Κεσόγλου Παύλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γρούγιος 
Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καρράς Ευστράτιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κατζικάς Γεώργιος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου 
Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης 
Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, 
Τσοµπανοπούλου Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Γυµνόπουλος Κοσµάς.  
 
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, η κα Κόπτη 
Ελένη και η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, οι οποίες και παρέστησαν. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης  και ο  Γενικός Γραµµατέας του 
∆ήµου κος  Παπαγεωργίου Αθανάσιος έθεσε υπ΄όψιν των µελών ότι το ∆ίκτυο Ελληνικών 
Πράσινων Πόλεων (∆ΕΠΠ) ιδρύθηκε το 2012 και στις 20/11/2015 πρόκειται να πραγµατοποιηθεί 
Γενική Συνέλευση προκειµένου να ενταχθούν και νέα µέλη. 
Όπως αναφέρεται και στο πληροφοριακό υλικό που αφορά τη σύσταση του δικτύου «Η Ελλάδα 
µετρά ήδη σχεδόν πενήντα χρόνια αλλοίωσης έως και καταστροφής τόσο του βεβαρηµένου 
αστικού χώρου, όσο και των στοιχείων του περιβάλλοντος που εµπεριείχε αυτός ο χώρος ή που 
τον περιέβαλε. Είναι πλέον πιο ξεκάθαρο από ποτέ ότι η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και 
η βιώσιµη ανάπτυξη επιβάλλονται ως βασικοί πυλώνες λειτουργίας και ανάπτυξης της σύγχρονης 
ευρωπαϊκής πόλης, ως βασικές παράµετροι της ποιότητας ζωής – µονόδροµο στην προσέλκυση 
επενδύσεων. Η ποιότητα ζωής µιας πόλης είναι αυτό που την κάνει ανταγωνιστική, φιλική προς 
τους κατοίκους της και την καθιστά πόλο έλξης για επενδύσεις και επισκέπτες. Κοινή πεποίθηση 
είναι ότι απαιτείται ένα νέο µοντέλο αστικής ανάπτυξης βασισµένο στην αξιοποίηση της 
υπάρχουσας γης και των υπαρχόντων υποδοµών, στη βελτίωση του µεταβολισµού της πόλης και 
στην ανακύκλωση. Πιστεύουµε ότι η δηµιουργία ενός δικτύου ελληνικών δήµων, που 
πρωτοστατούν ή επιθυµούν να πρωτοστατήσουν στη βιώσιµη ανάπτυξη και στη βελτίωση του 
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αστικού περιβάλλοντος, θα συµβάλλει σε πολύ µεγάλο βαθµό στην επιτυχία των προσπαθειών για 
τη δηµιουργία οικολογικής συνείδησης σε διοίκηση και πολίτες. Θα βοηθήσει, επίσης, στην 
καλύτερη δικτύωση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοιχείο πολύ σηµαντικό για την 
συµµετοχή των ∆ήµων στις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την παρακολούθηση ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων καθώς και στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και ιδεών.  
Ο κεντρικός ρόλος που κατέχουν οι πόλεις της Ευρώπης στα ζητήµατα της κλιµατικής αλλαγής και 
της βιώσιµης ανάπτυξης γίνεται κατανοητός αν ληφθεί υπ’ όψη ότι τις τελευταίες δεκαετίες οι 
αστικές περιοχές έχουν καταγράψει ραγδαία αύξηση της έκτασης και του πληθυσµού τους µε το 
80% περίπου του ευρωπαϊκού πληθυσµού να συγκεντρώνεται πλέον στις πόλεις. Οι πόλεις έχουν 
εξελιχθεί σε βασικά κέντρα υποδοµών, αγορών, πολιτισµού αλλά και αναψυχής. Η ραγδαία αυτή 
αύξηση του πληθυσµού σε συνδυασµό µε την επέκταση και την ενίσχυση του αστικού 
ιστού, δηµιουργεί κοινωνικά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα και έτσι οι πόλεις 
καλούνται να αντιµετωπίσουν τη συνεχή πρόκληση της βελτίωσης του βιοτικού τους επιπέδου. 
Η ιδέα για τη δηµιουργία ενός ∆ικτύου Πράσινων Ελληνικών Πόλεων γεννήθηκε από τη θετική 
εµπειρία της υποψηφιότητας της Θεσσαλονίκης για «Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2014» 
και την υπογραφή του «Συµφώνου των ∆ηµάρχων» από πολλούς ελληνικούς δήµους. Μέσα από 
αυτή τη διαδικασία και την αξιολόγηση του αστικού περιβάλλοντος των ελληνικών πόλεων, καθώς 
και των µέχρι τώρα εθνικών στρατηγικών και πολιτικών, αλλά και την ενηµέρωση σχετικά µε τις 
δράσεις άλλων δήµων, έγινε αντιληπτό ότι υπάρχει ένα µεγάλο έλλειµµα στην επικοινωνία και τον 
συντονισµό µεταξύ των πόλεων που έχουν πραγµατοποιήσει και πραγµατοποιούν δράσεις που 
συµβάλουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. ∆εδοµένου ότι οι ελληνικές πόλεις 
αντιµετωπίζουν παρόµοιες µεταξύ τους προκλήσεις κατόπιν συνεννοήσεων µε άλλους δήµους, 
δόθηκε το έναυσµα για την έναρξη και τη λειτουργία του ∆.Ε.Π.Π.. Θεωρούµε ότι η βελτίωση του 
αστικού περιβάλλοντος των Ελληνικών πόλεων µπορεί να επιτευχθεί µέσω τοπικών 
πρωτοβουλιών αλλά και µέσω της συνεργασία, έτσι το ∆ΕΠΠ φιλοδοξεί να παρουσιάσει 
προτάσεις και εφαρµόσιµες λύσεις σε προβλήµατα κοινά µεταξύ των ελληνικών πόλεων, όπως 
είναι οι περιορισµένοι ελεύθεροι χώροι, η µόλυνση, η διαχείριση λυµάτων, η περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση κτλ. Πέρα από τη συµµετοχή των ∆ήµων, το ∆ΕΠΠ φιλοδοξεί να προσελκύσει 
επίσης και ΜΚΟ, πανεπιστήµια, ινστιτούτα, και άλλους οργανισµούς για την καλύτερη προώθηση 
των σκοπών του ∆ικτύου.». 
Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης πρωτοστατεί στη βιώσιµη ανάπτυξη, στη βελτίωση του 
αστικού περιβάλλοντος και την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων, µε δράσεις όπως η 
ενεργειακή αναβάθµιση σχολικών κτηρίων, η εξοικονόµηση ενέργειας, η αντικατάσταση – 
απόσυρση των δηµοτικών ρυπογόνων οχηµάτων του τοµέα της καθαριότητας µε νέα 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO-6 οχήµατα, η καθολική αντικατάσταση των καυστήρων 
θέρµανσης πετρελαίου µε φυσικό αέριο σε όλα τα δηµοτικά καταστήµατα και τα σχολεία του 
δήµου, κλπ.  Συµµετέχει επίσης από το 2011 στο Σύµφωνο των ∆ηµάρχων. Στο πλαίσιο αυτό και 
έχοντας υπόψη την αναγκαιότητα οι προσπάθειες αυτές να γίνουν ακόµα πιο οργανωµένα και 
αποτελεσµατικά κρίνεται απαραίτητη η συµµετοχή του µαζί µε άλλους ελληνικούς δήµους στο 
συσταθέν από το 2012 ∆ίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων (∆ΕΠΠ).    
Επισυνάπτεται το καταστατικό του δικτύου. 
 

Λαµβάνοντας υπόψη: 
 

1) Την ανωτέρω εισήγηση.   
2) Το από 29/10/2015 και µε αρ. πρωτ. 15256/6-11-2015 εισερχόµενο έγγραφο του ∆ικτύου 
Ελληνικών Πράσινων Πόλεων (∆ΕΠΠ).    
3) Το Καταστατικό του ∆ικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων (∆ΕΠΠ).    
4) Το άρθρο 221 του Ν.3463/06. 
5) Το νόµο 3852/2010.  
 

Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα: 
 
Α). Η συµµετοχή του δήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης στο ∆ίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων 
(∆ΕΠΠ).  
Β). Να ορισθεί εκπρόσωπος του ∆ήµου στη Γενική Συνέλευση ο ∆ήµαρχος κ. Λάζαρος 
Κυρίζογλου µε αναπληρωµατικό τον Γ.Γ. του ∆ήµου κ. Αθανάσιο Παπαγεωργίου. 
Γ). Η οικονοµική συµµετοχή του ∆ήµου στο ∆ίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων (∆ΕΠΠ)  
όπως αυτή ορίζεται στο καταστατικό του.  
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∆). Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες και να 
υπογράψει ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούµενο έγγραφο. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 
 
                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                Κατά πλειοψηφία 
       Με ψήφους 28 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αρµπατζάνη – 
Τσοµπανόγλου Μαρία, Αποστολίδου Μαρία, Εµεινίδης Αναστάσιος, Κεσόγλου Παύλος, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Μεζίκης Βασίλειος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καρράς Ευστράτιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Κατζικάς Γεώργιος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, 
Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς 
Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα), κατά 3 (Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου 
Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας). 
 
Εγκρίνει: 
Α). Τη συµµετοχή του δήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης στο ∆ίκτυο Ελληνικών Πράσινων 
Πόλεων (∆ΕΠΠ).  
Β). Τον ορισµό ως εκπροσώπου του ∆ήµου στη Γενική Συνέλευση του ∆ηµάρχου κ. Λάζαρου 
Κυρίζογλου µε αναπληρωµατικό τον Γ.Γ. του ∆ήµου κ. Αθανάσιο Παπαγεωργίου. 
Γ). Την οικονοµική συµµετοχή του ∆ήµου στο ∆ίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων (∆ΕΠΠ)  
όπως αυτή ορίζεται στο καταστατικό του.  
∆). Την εξουσιοδότηση στον ∆ήµαρχο να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες και να 
υπογράψει ο ίδιος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούµενο έγγραφο.  
 
Ε).  Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

                       
                            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 349/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 
                         
Βαλάνος Νικόλαος                             Αµπελόκηποι 17 - 11 - 2015 
                                                          
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                              Ο Πρόεδρος   
    
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Βαλάνος Νικόλαος 


