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

 

Πληροφ. :  κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος                        Απόσπασµα 
   κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                 από το πρακτικό της  19 - 11 - 2012 
Τηλ. :   2313 313689-690                  συνεδρίασης του ∆.Σ. 
                       

Αριθµός  Απόφασης : 365/2012 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ψηφίσµατος για ΟΤΑ. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 19η του µήνα Νοεµβρίου του 
έτους 2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20η συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 16692/15-11-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το 
σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Μεζίκης Βασίλειος,Κουσίδης Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης 
Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου 
Μαρία, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα 
Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Αγοραστός 
Κωνσταντίνος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Τσιριγώτης Αρσένιος,  Παυλίδου Λαµπρινή, Κατσαρός 
Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Μπουντούρη Παρασκευή, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς 
Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Σαπρανίδου Σωτηρία. 
 
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 1ο έκτ.  θέµα της ηµερησίας διάταξης και ο ∆ήµαρχος προέβη σε 
αναλυτική ενηµέρωση των µελών σχετικά µε τις εξελίξεις στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι οποίες 
οδηγούν στη συρρίκνωση των δραστηριοτήτων της, στην κατάργηση του Αυτοδιοίκητου και τελικά 
στην πλήρη αποσάρθρωση και διάλυση της.   
 
Ακολούθησαν οι αναλυτικές τοποθετήσεις και κατατέθηκαν οι προτάσεις των µελών 
 
                                                        Α Π Ο  Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
                                                          Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
1. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – Μενεµένης εκφράζει την έντονη αντίθεση του στις 
αποφάσεις της Κυβέρνησης για την διαθεσιµότητα, που είναι ουσιαστικά απολύσεις, στους 
∆ήµους και στο ∆ηµόσιο, κατ’ εντολή των δανειστών, της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ∆.Ν.Τ. οι 
οποίες οδηγούν σε συρρίκνωση βασικών υπηρεσιών και τοµέων, µε απώτερο στόχο την 
ιδιωτικοποίηση τους. Στους 2.000 που απολύονται εφέτος, έρχονται και 35.000 απολύσεις το 
2013.  
 
2. Καλεί  τους εργαζόµενους και όλο το λαό να εκφράσει την απόλυτη αντίθεση του σ’ αυτές τις 
πολιτικές και να υψώσει το ανάστηµα του µέχρι την ανατροπή τους.  
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3. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλεί την Κυβέρνηση να πάρει πίσω τις διαθεσιµότητες – απολύσεις.  
 
4. Αποφασίζει να µην εφαρµόσει την απόφαση για τις διαθεσιµότητες – απολύσεις.  
 
                                                        
5. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο και παρέχει την εξουσιοδότηση για τα παρακάτω: 

 
α. Να µην αποστείλει ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης καµία λίστα ονοµάτων. 
 
β. Η νοµική υπηρεσία να στηρίξει κάθε προσπάθεια αντιµετώπισης του προβλήµατος.  
 
γ. Να συµπαρασταθεί στους κατηγορούµενους εργαζόµενους που αντέδρασαν στις δηλώσεις του 
Γερµανού Υφυπουργού Εργασίας Χ.Φούχτελ.  
 
6. Υιοθετεί τις αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΠΕ∆ΚΜ και αξιώνει: 
 
α. την απόσυρση των αντισυνταγµατικών διατάξεων που αφορούν τη  Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
ουσιαστικά σηµατοδοτούν  την κατάργηση της.  
 
β. Εκφράζει την απόλυτη αντίθεση του για την διαθεσιµότητα, η οποία σύµφωνα και µε την 
τοποθέτηση του ∆ηµάρχου είναι απαράδεκτη όχι µόνο γιατί πλήττει τους εργαζόµενους αλλά και 
επειδή αφαιρεί πολύτιµο προσωπικό από τους ήδη υποστελεχωµένους ∆ήµους. Ταυτόχρονα 
επιβάλλεται στους ∆ήµους να καταβάλλουν στους σε διαθεσιµότητα υπαλλήλους το 75% των 
αποδοχών τους χωρίς να εργάζονται.  
 
γ. η ΚΕ∆Ε να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση σε προσφυγές ενώπιον των Ελληνικών και 
Ευρωπαϊκών Συνταγµατικών ∆ικαστηρίων για τη κατάδειξη της αντισυνταγµατικότητας του Ν.  
4093/12, ο οποίος έρχεται σε αντίθεση µε το Ελληνικό Σύνταγµα και την ΕυρωπαΊκή Χάρτα 
Τοπικής Αυτονοµίας.  
 
δ. την εκπόνηση από την ΚΕ∆Ε άµεσα ενός ολοκληρωµένου επικοινωνιακού προγράµµατος, µε 
στόχο την ενηµέρωση της κοινωνίας και την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά µε την προσφορά 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλους τους τοµείς (Παιδεία, Αθλητισµός, Πολιτισµός Περιβάλλον, 
κ.λπ) η οποία σκόπιµα αποσιωπάται και διαστρεβλώνεται από πολλές πλευρές.  

      
                       Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 365/2012 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 

     Ο πρόεδρος                                                      Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                             Ακριβές  Απόσπασµα                                                 
                                                                   
                                                                     Αµπελόκηποι 20 - 11 -2012  
                                          
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                      Ο Πρόεδρος   
 
     
 Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος  


