
 

 

 
                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                             Απόσπασμα  

Τηλέφωνο       :  2313-313690                         Από το πρακτικό της  04-05-2022 

                                                                                                          συνεδρίασης του Δ.Σ. 

Αριθμός Απόφασης: 58/2022       

 

ΘΕΜΑ: «Απότιση φόρου τιμής στον Βασίλειο Μεζίκη, λόγω του αδόκητου θανάτου του» 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η του μήνα Μαΐου έτους 2022, 
ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με την υπ ́ αρ. 18318/13-03-2020 και 163/29-05-2020 
εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α /́11-03-2020), μετά από τη με Α.Π. 9655/29-04-2022 
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  οι είκοσι  (20) και απόντες οι δεκατρείς (13). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1 Κωνσταντίνου Κυριάκος 

2 Κουσενίδης Αλέξανδρος 2 Καρράς Ευστράτιος 

3 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 3 Μανωλόπουλος Βασίλης 

4 Σεμερτζίδου Αγγελική 4 Καζαντζίδης Γεώργιος 

5 Κουσίδης Γεώργιος 5 Σουσλόγλου Νικόλαος 

6 Σιδηρόπουλος Σάββας 6 Κυριλλίδης Γεώργιος 

7 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 7 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία 

8 Κεσόγλου Παύλος 8 Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή 

9 Αποστολίδου Μαρία 9 Μύθυμη Ελένη 

10 Φουκίδης Απόστολος 10 Νοτάκης Ιωάννης 

11 Ζυγανιτίδης Απόστολος 11 Τσομπανοπουλου Μελίσα 

12 Γρούγιος Ηλίας 12 Καρασαρλίδου Σοφία 

13 Παπαδήμας Αναστάσιος 13 Σμήλιος Ηλίας 

14 Αβραμίδης Μωυσής   

15 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος   

16 Κατζικάς Γεώργιος   

17 Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία   

18 Γυμνόπουλος Κοσμάς   

19 Ράπτου Όλγα   

 20 Γκαλέτσης Αθανάσιος   

 

Στην συνεδρίαση  κλήθηκε επίσης, κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, και ήταν παρών και ο 
Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

Πρακτικά τήρησε η ορισθείσα ως υπεύθυνη για τον σκοπό αυτό, τακτική υπάλληλος του Δήμου, κα. 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 

 

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

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



 

 

Επίσης κλήθηκαν, κατά την παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης κα. Παληκαρίδου 

Αναστασία οι οποίοι απουσίαζαν. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο 
 θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης. Ο Δήμαρχος θέλοντας να αποτίσει φόρο 

τιμής στον εκλιπόντα συνάδελφο, φίλο, συνεργάτη, στον  επί 6 συνεχείς τετραετίες δημοτικό σύμβουλο (1994-

2019) αρχικά στον (πρώην) Δήμο Αμπελοκήπων και μεταγενέστερα στον νυν στον Δήμο Αμπελοκήπων-

Μενεμένης,  Βασίλη Μεζίκη, είπε τα εξής: 

«Σήμερα αλλά και πάντοτε τιμάμε και θα τιμάμε πάντοτε τον φίλο, τον συνάδελφο, τον δάσκαλο-

παιδαγωγό, τον συνεργάτη, τον άνθρωπο Βασίλη, τον ενεργό πολίτη, τον εθελοντή στα κοινά, τον αυθεντικό 

συνδικαλιστή, την εργασία του στην εκπαίδευση, την πολύτιμη προσφορά του στον δήμο Αμπελοκήπων-

Μενεμένης. «Έφυγε» πρόωρα σε ηλικία 65 ετών. Πενθούμε την απώλειά του. Όμως, φεύγοντας μας αφήνει 
το παράδειγμά του στους τομείς (που δεν ήταν και λίγοι) που εργάστηκε- δραστηριοποιήθηκε και στη ζωή 

που έζησε.  

            Ο Βασίλης αγαπούσε τον τόπο του, τους Αμπελόκηπους. Αγαπούσε την πατρίδα μας, την Ελλάδα. 

Ήταν μια προσωπικότητα που αγωνιζόταν για ό,τι αγαπούσε, που τιμούσε ό,τι συνδέεται με την Παιδεία, την 

Ιστορία, την Παράδοση, τη Γλώσσα, τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό και την πρόοδο του τόπου μας. Ήταν 

ένας άξιος δάσκαλος με έμπρακτη αφοσίωση στη δημόσια εκπαίδευση και αγάπη προς τους μαθητές του, 

όλα τα χρόνια της υπηρεσίας του σ’ αυτήν. Ήταν αγαπητός στους μαθητές, στους γονείς και στους 

συναδέλφους του. Ένας ακούραστος, εργασιομανής, ειλικρινής και υπεύθυνος προς όλους, πιστός και 
πολύτιμος φίλος. Είχε δύναμη χαρακτήρα και αγωνιστικό σθένος. 

            Συμπεριφέρθηκε σε οποιονδήποτε συνάδελφο βρέθηκε στον δρόμο του ως ίσο, χωρίς διακρίσεις 

προσφέροντας την πλήρη υποστήριξή του. Γι’ αυτό τιμήθηκε με την ψήφο των συναδέλφων επί πολλά έτη 

και διετέλεσε πρόεδρος του Ζ’ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θεσσαλονίκης «Ο Φίλιππος», αιρετός 

εκπρόσωπος στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Δυτικής 

Θεσσαλονίκης, εκλεγμένος σύνεδρος στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) επί σειρά ετών. 

Εξελέγη επί 6 συνεχείς τετραετίες δημοτικός σύμβουλος (1994-2019) αρχικά στον (πρώην) Δήμο 

Αμπελοκήπων και μεταγενέστερα στον νυν στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης και διετέλεσε Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Πρόεδρος της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας. Πολύτιμος σύμβουλος και συνεργάτης μου στην επιμέλεια του 

Προγράμματος Δημοτικής Δράσης της «Δημοτικής Συνεργασίας» σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. 

            Ο Βασίλης από τα νεανικά του χρόνια αγάπησε τον αθλητισμό και μεγάλη αγάπη του υπήρξε το 

ποδόσφαιρο. Διακρίθηκε ως ποδοσφαιριστής της Αθλητικής Ένωσης Αμπελοκήπων (ΑΕΑ) και του ΠΑΟΚ 

Αμπελοκήπων. 

Σήμερα τον αποχαιρετούμε. 

Καλό Παράδεισο! Ο Κύριος να αναπαύσει την ψυχή του! 

Αιωνία η μνήμη του! Χριστός Ανέστη». 

  
Στην συνέχεια ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος πρότεινε: 
1) Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. 
2) Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια στην οικογένειά του. 
3) Να δημοσιευθεί η παρούσα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο 

απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.  

 

 

 



 

 

                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

- Τηρεί ενός λεπτού σιγή. 

-Εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια και τη βαθιά θλίψη του προς την οικογένεια του εκλιπόντος Βασιλείου 

Μεζίκη.  

-Τη δημοσίευση της παρούσης. 

   

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 58/2022. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

        

  Ο Πρόεδρος 

   

Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 

Αμπελόκηποι  05 - 05 – 2022 

 

Η υπεύθυνη τήρησης πρακτικών                                                                  Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                        Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 

 

 

 

 


