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ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ & 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 
Κατά το έτος 2021 το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε 31 φορές και 
ελήφθησαν 138 αποφάσεις, από τις οποίες οι 85  ήταν ομόφωνες. 
Επίσης η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε 55 φορές και ελήφθησαν 370 
αποφάσεις, από τις οποίες οι 328 ήταν ομόφωνες. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδρίασε  8  φορές και ελήφθησαν  8 
αποφάσεις, από τις οποίες  και οι 7 ήταν ομόφωνες. 
Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδρίασε 4 φορές και ελήφθησαν 6  αποφάσεις 
από τις οποίες και οι 6  ήταν ομόφωνες. 
Η Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδρίασε 1 φορά και ελήφθησαν 2 αποφάσεις 
από τις οποίες καμία δεν ήταν ομόφωνη. 
Επίσης η Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων συνεδρίασε 14 φορές και 
ελήφθησαν 18 αποφάσεις, από τις οποίες και οι 18 ήταν ομόφωνες. 
Τέλος η Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης συνεδρίασε 12 φορές και ελήφθησαν 
14 αποφάσεις, από τις οποίες οι 13  ήταν ομόφωνες. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ - ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
Έργο: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΝΕΡΓ/ΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧ/ΣΗ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓ. ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝ – 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛ» 

Προϋπ/σμός: 385.200,78 € 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου 
του 1ου Γυμνασίου -1ου ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων του Δήμου μας στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» στον Άξονα 
Προτεραιότητας 04 – Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς. Το σχολικό κτίριο 
βρίσκεται στην οδό Πλαστήρα 54 της Δημοτικής Ενότητας Αμπελοκήπων του 
Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 
Κατάσταση: Προς έγκριση τευχών δημοπράτησης. 

 
Έργο: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΝΕΡΓ/ΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. & ΟΡΘΟΛΟΓ. ΔΙΑΧ/ΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 13ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΜΠ/ΠΩΝ» 

Προϋπ/σμός: 362.498,79 € 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του 
κτιρίου του 13ο Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων  του Δήμου Αμπελοκήπων 
- Μενεμένης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική 
Μακεδονία» στον Άξονα Προτεραιότητας 04 – Υποστήριξη της μετάβασης 
προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους 
τομείς. Το σχολικό κτίριο βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 59 & Μ. 
Χατζιδάκη της Δημοτικής Ενότητας Αμπελοκήπων του Δήμου Αμπελοκήπων – 
Μενεμένης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Κατάσταση: Προς 
έγκριση τευχών δημοπράτησης. 
 

Έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ» 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 

Προϋπ/σμός: 610.812,84 € 

Η μελέτη για την αντικατάσταση ταπήτων στο Δημοτικό στάδιο 
’Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ’’ του Δήμου μας, αλλά και στο κλειστό γυμναστήριο στίβου 
Αμπελοκήπων αναφέρεται στην αντικατάσταση α) του συνθετικού τάπητα 
(ταρτάν) για τη διεξαγωγή αγώνων στίβου β) του συνθετικού τάπητα (ταρτάν) 
στο κλειστό γυμναστήριο στίβου. Το συγκεκριμένο στάδιο χρησιμοποιείτε τόσο 
καθημερινά για την προπόνηση αθλητών στίβου, όσο και για την διεξαγωγή 
πανελληνίων και διεθνών αγώνων. Κατάσταση: Υπό εκτέλεση. 
 

Έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΑΘΛΗΣΗΣ» 

Προϋπ/σμός: 610.812,84 €         

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η συντήρηση και βελτίωση των ανοιχτών 
υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας. Η υλοποίηση των 
εργασιών κρίνεται αναγκαστική και επείγουσα ουσιαστικά και χρονικά, καθότι 
αφορά την ασφαλή και σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς, λειτουργία των 
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εν λόγω αθλητικών εγκαταστάσεων. Οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται σε 
κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 
1. Ανακαίνιση-συντήρηση υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων στο αθλητικό 
κέντρο «Θεόδωρος Ριζόπουλος», επί της οδού Κυρίμη.  
2. Ανακαίνιση-συντήρηση υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων επί της 
οδού Γ. Γεννηματά.  
3. Προβλέπεται η κατασκευή γηπέδου πετοσφαίρισης επί άμμου («Beach 
volley») διαστάσεων αγωνιστικού χώρου (26x18 m) επί της οδού Ελευθερίας, 
Δ.Κ. Αμπελοκήπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, σε υφιστάμενο χώρο 
άθλησης δίπλα στο 12ο Νηπιαγωγείο. Δηλαδή συντήρηση και ανακατασκευή – 
βελτίωση υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων, προμήθεια και τοποθέτηση 
αθλητικού εξοπλισμού. 
4. Επέκταση κερκίδων κλειστού γυμναστηρίου «Ι. Λεμονίδης». Κατάσταση: 
Υπό εκτέλεση. 
 

Έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» 

Προϋπ/σμός: 502.000,00 €         

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να ανακατασκευαστούν, αύλειοι χώροι σε 
σχολεία, w.c. σχολείων, επισκευές  σκάλας, δημιουργία ράμπας και να 
επιδιορθωθούν τυχών ρωγμές, αρμοκάλυπτρα κ.α. σε σχολικά συγκροτήματα 
του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.  Οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται 
σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

1. Κατασκευή αυλής 1ου – 4ου Νηπιαγωγείων. 
2. Κατασκευή αυλής 3ου Νηπιαγωγείου. 
3. Κατασκευή αυλής 11ου-13ου Νηπιαγωγείων. 
4. Κατασκευή αυλής 4ου Δημοτικού Σχολείου. 
5. Κατασκευή αυλής 8ου Δημοτικού Σχολείου. 
6. Ανακατασκευή W.C.  8ου Δημοτικού Σχολείου. 
7. Ανακατασκευή W.C.  5ου Δημοτικού Σχολείου. 
8. Ανακατασκευή W.C. 3ου - 4ου Νηπιαγωγείου. 
9. Ανακατασκευή W.C.  2ου Γυμνασίου. 
10. Στο 1ο Γυμνάσιο Δ.Κ. Αμπελοκήπων που βρίσκεται στην οδό 

Κουντουριώτη πρόκειται να γίνει επέκταση της σκάλας εισόδου του σχολείου. 
11. Στο 1ο ΕΠΑΛ Δ.Κ. Αμπελοκήπων πρόκειται να δημιουργηθούν δύο 

νέα παράθυρα στα εργαστήρια του σχολείου. 
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο. Βεβαίωσης 
περάτωσης 26.04.2021. 
 

Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ  «Α. ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ» 

Προϋπ/σμός: 71.250,57 € 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να ανακατασκευαστεί η περίφραξη του 
Δημοτικού Σταδίου «Αντώνης Καραφώτης». Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το 
φυσικό αντικείμενο. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
01.03.2021.  
 

Έργο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ  

Προϋπ/σμός: 73.565,31 € 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να ανακατασκευαστούν, αίθουσες σε 
σχολεία και w.c. σχολείων, σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Αμπελοκήπων 
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-Μενεμένης. Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο. Περάτωση 
εργασιών στις 11.10.2020.  

 
 
 

Έργο: ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 

Προϋπ/σμός: 73.780,00 € 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να ανακατασκευαστούν, αίθουσες και w.c. 
των παιδικών  σταθμών στην οδό Μενελάου 3 της Δ.Κ. Αμπελοκήπων και στον 
παιδικό σταθμό στην οδό Γραβιάς με Δενδροποτάμου της Δ.Κ. Μενεμένης, του 
Δήμου μας. Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε. 

 
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ 

Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΗ» 

Προϋπ/σμός:  320.057,84 € με ΦΠΑ 

Η εν λόγω μελέτη αφορά τμήματα: (α) Μ. Αλεξάνδρου, μεταξύ της οδού 
Φιλιππουπόλεως και Ελ. Βενιζέλου, και (β) Γ. Χαλκίδη μεταξύ της οδού Ελ. 
Βενιζέλου και Γ. Γεννηματά  της Κοινότητας Αμπελοκήπων του Δήμου μας, γ) 
την πλατεία Επταλόφου και δ) Ο.Τ. 136Γ χώρος πλατείας και χώρος παιδικής 
χαράς με τον περιμετρικό πεζόδρομο που βρίσκονται στην περιοχή της 
Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων. Η πλατεία Επταλόφου αποτελεί κεντρικό 
σημείο της Κ. Αμπελοκήπων, με κυρίαρχη χρήση γης τις κεντρικές λειτουργίες 
πόλης. Κατά μήκος των υπό εξέταση οδών, επίσης, αναπτύσσονται κεντρικές 
λειτουργίες πόλης, καθώς και ειδικές χρήσεις γης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
ΓΠΣ Αμπελοκήπων (ΦΕΚ 410Δ΄/1989, ΦΕΚ 1153Δ΄/1992 και ΦΕΚ 
1249Δ΄/2005). Οι υπό εξέταση οδοί χαρακτηρίζονται από το Γ.Π.Σ. ως 
συλλεκτήριες. Κατάσταση: Προς Σύμβαση. 

 
  
Έργο: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΩ 

ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 
(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ)»                

Προϋπ/σμός:  2.207.200,00 € (με Φ.Π.Α.) 

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων κατά την διάρκεια του περασμένου 
έτους προκλήθηκαν φθορές στην οδοποιία και στα υφιστάμενα ρέματα του 
Δήμου μας. Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην 
αποκατάσταση αυτών και συγκεκριμένα: α) στη συντήρηση των οδών του 
Δήμου, εντός και εκτός σχεδίου πόλεως, οι οποίοι χρήζουν αποκατάσταση λόγω 
φθορών του οδοστρώματος (επικίνδυνες λακκούβες, ανώμαλο 
οδόστρωμα/τροχαυλακώσεις ασφαλτοτάπητα, καθιζήσεις) με αποτέλεσμα να 
δυσχεραίνεται η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων και β) στον καθαρισμό των 
κοιτών των ρεμάτων γνωστών στο Δήμο με την ονομασία «ΡΕΜΑ ΧΑΡΜΠΑΛΗ» 
και «ΡΕΜΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ» από την αυτοφυή βλάστηση και από τα φερτά 
υλικά ή απορρίμματα εντός των ρεμάτων που έχουν συσσωρευτεί και ενέχουν 
τον κίνδυνο πλημμύρας σε παρακείμενες εκτάσεις και οικισμούς. Κατάσταση: 
Έναρξη εργασιών 1/03/2021 (Σύμβαση). 
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Έργο: «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»                

Προϋπ/σμός:  42.463,49 € με ΦΠΑ 

Στη παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες ανακατασκευής, λόγω έντονων 
ρηγματώσεων του δαπέδου, στο πολυγήπεδο επί της Λεωφόρου 
Δενδροποτάμου.  
Οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται αφορούν το δάπεδο αλλά και την βάση 
και υπόβαση του πολυγηπέδου και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.  
Οι κυριότερες εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν στο πολυγήπεδο είναι:  

 Χωματουργικές εργασίες και καθαιρέσεις.  

 Τοποθέτηση γεωυφάσματος.  

 Κατασκευή βάσης υπόβασης από θραυστά διαβαθμισμένα υλικά λατομείου.  

 Διάστρωση με σκυρόδεμα.  

 Επιστρώσεις με βιομηχανικό δάπεδο και ακρυλικό υλικό.  

 Αποκατάσταση των μεταλλικών διατομών και του συρματοπλέγματος της 
περίφραξης που καθαιρέθηκαν. Κατάσταση: Έναρξη εργασιών 5/04/2021 
(Σύμβαση). 
 

Έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ» 

Προϋπ/σμός: 73.565,31 € 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να ανακατασκευαστούν, αίθουσες σε 
σχολεία και w.c. σχολείων, σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου μας. 
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο. Περάτωση εργασιών 
στις 11.10.2020. 
 

Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
Η΄ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ» 

Προϋπ/σμός: 66.485,08 € €     ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ    

Η παρούσα αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρων στάσεων 
αστικής συγκοινωνίας στο Δήμο μας για την εξυπηρέτηση των επιβατών, 
αποσκοπώντας στην ασφαλή κατά το δυνατόν μετακίνησή τους και στην 
προστασία τους από τις επικρατούσες κάθε φορά καιρικές συνθήκες. Μετά από 
την αυτοψία επιλέχτηκαν δεκαοκτώ (18) συνολικά υφιστάμενες στάσεις στις 
οποίες, ανάλογα με το πλάτος του πεζοδρομίου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
δύο (2) τύποι στεγάστρων. Στέγαστρο τύπου Α σε επτά (7) υφιστάμενες στάσεις 
και στέγαστρο τύπου Β σε έντεκα (11) υφιστάμενες στάσεις, σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΥΠΟΣ 

1 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΟΝΤΟΥ Α 

2 ΒΟΣΠΟΡΟΣ 2 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Β 

3 ΒΟΣΠΟΡΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Β 

4 ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Α 

5 ΕΒΑΜ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Α 

6 
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Α 

7 ΚΤΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ Β 

8 ΜΑΜΙΔΑΚΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Β 
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9 ΜΕΒΓΑΛ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Β 

10 ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΠΟΝΤΟΥ Β 

11 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Β 

12 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α 

13 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Β 

14 
ΠΑΛΑΙΟ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Α 

15 ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Α 

16 
ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΧΑΛΚΙΔΗ Β 

17 ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Β 

18 ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ Β 

Για τις στάσεις που επιλέχτηκαν δόθηκε  η απαραίτητη γνωμοδότηση από τον 
ΟΑΣΑ κατόπιν αιτήματος συνοδευόμενου από: 
1. Συνοπτική τεχνική περιγραφή και προϋπολογισμό του προτεινόμενου έργου-
προμήθειας. 
2. Σκαριφήματα τοποθέτησης στεγάστρων επιβατών ανά στάση με 
φωτογραφική τεκμηρίωση. 
3. Χάρτη των διαδρομών και θέσεων των προτεινόμενων στάσεων.  
Κατάσταση : Υπό εκτέλεση. 
 

Έργο: «Μικροκατασκευές σε δημοτικά κτίρια» 
 

Το έργο περιλαμβάνει : Κατασκευή ράμπας και ανακατασκευή εξωτερικής σκάλας 
στο Β΄ ΚΑΠΗ της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων επί της οδού Ελευθερίας 
στην συμβολή της με την λεωφόρο 28ης

 Οκτωβρίου. Η κατασκευή ράμπας και 
ανακατασκευή σκάλας θα γίνουν στην πρασιά της Β.Α. πλευράς του κτιρίου που 
γειτνιάζει με την πλατεία Εμμανουήλ Παπά. Η ανάγκη υλοποίησης των 
παραπάνω παρεμβάσεων προέκυψε προκειμένου: να εφαρμοσθούν οι 
προδιαγραφές ως προς την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ στο κτίριο και ειδικά στο 
υπερυψωμένο ισόγειο του κτιρίου όπου στεγάζεται εντευκτήριο και λειτουργεί 
κυλικείο όπου βρίσκουν συντροφιά και απασχόληση τα μέλη του ΚΑΠΗ. Να 
αναβαθμιστεί λειτουργικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά με τις κατάλληλες 
επεμβάσεις και κατασκευές ο υπαίθριος χώρος της πρασιάς του κτιρίου ο οποίος 
αποτελεί προέκταση της διαμορφωμένης πλατείας Εμμανουήλ Παπά. 
Ανακατασκευή των w.c. που βρίσκονται στο ισόγειο του Δημαρχείου 
Αμπελοκήπων (Π. Γρηγορίου Ε΄, αρ. 12) προκειμένου να κατασκευαστεί  w.c. για 
ΑΜΕΑ και να γίνουν οι  απαραίτητες τροποποιήσεις και ο εκσυγχρονισμός των 
υφισταμένων.  Κατάσταση: Σε εξέλιξη. 
 

 

Έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
– ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 

Προϋπ/σμός: 174.675,39€ 

Απαιτούμενες ενέργειες για την κτιριακή αναβάθμιση:  
Α. Κτίριο Γυμνασίου: μετατροπή υπόγειας αποθήκης σε αίθουσα διδασκαλίας 
θεάτρου. Προμήθεια και τοποθέτηση έτοιμου δαπέδου τύπου «laminate». 
Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών. Συντήρηση της εγκατάστασης 
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εξαερισμού και τοποθέτηση νέου ανεμιστήρα. Προμήθεια και τοποθέτηση δύο 
(2) κλιματιστικών μονάδων. Προμήθεια κινητής πτυσσόμενης κερκίδας. 
Προμήθεια εξέδρας αλουμινίου (σκηνής). Βελτίωση ακουστικής της υπόγειας 
αίθουσας πολυχώρου εκδηλώσεων με τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών panels 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα αντίστοιχης μελέτης  και εξοπλισμού τεχνικής 
σκηνής, αυλαία, φωτισμός. Μετατροπή υπόγειας αίθουσας σε αίθουσα 
διδασκαλίας κινηματογράφου, ανακαίνιση των βαφών. Βελτίωση υποδομών της 
αίθουσας χορού, προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου με αποξήλωση 
υφιστάμενου. Βελτίωση αίθουσας διδασκαλίας κινηματογράφου, ανακαίνιση των 
βαφών.Ανακαίνιση χρωματισμών του κτιρίου εξωτερικά και εσωτερικά. 
Κατάσταση : Υπό εκτέλεση. 
 

Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ  
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 
 

Προϋπ/σμός: 13.097,13 € 

Το έργο αφορά  προμήθεια  και εγκατάσταση πτυσσόμενων ηχομονωτικών 
διαχωριστικών για τη διαμόρφωση αιθουσών διδασκαλίας σε υφιστάμενους  
χώρους του Καλλιτεχνικού Γυμνάσιου Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται στη 
οδό Πανταζοπούλου 12 στη Δ.Κ. Αμπελόκηπων και των Λυκειακών τάξεων 
αυτού στο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Έλλης Αλεξίου και Κουντουριώτη στο 
Δ.Κ. Μενεμένης του Δήμου μας. Συγκεκριμένα : 
1. Προμήθεια  και εγκατάσταση πτυσσόμενου  ηχομονωτικού διαχωριστικού για 
την διαμόρφωση αίθουσας  διδασκαλίας, σε τμήμα του χώρου του καθιστικού 
στον Α΄ όροφο του κτιρίου, που στεγάζεται το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο 
Αμπελοκήπων. 
2. Προμήθεια  και εγκατάσταση πτυσσόμενου  ηχομονωτικού διαχωριστικού για 
την διαμόρφωση μικρής αίθουσας  διδασκαλίας,  σε τμήμα γραφείου στο  
ισόγειο του κτιρίου, που στεγάζεται το Καλλιτεχνικό Λύκειο Μενεμένης. 
Κατάσταση : Αποπερατωμένο (10.2021). 
 

Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ  
1.ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
2.ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 
 

Προϋπ/σμός: 94.345,40€ 

Η προμήθεια αφορά στον εξοπλισμό επίπλων: για τα γραφεία καθηγητών,  τις 
αίθουσες  διδασκαλίας  και τα εργαστήρια,  το  αποδυτήριο, το αναρρωτήριο,  το 
βεστιάριο και των κοινόχρηστων χώρων του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου 
Θεσσαλονίκης και του Καλλιτεχνικού Λυκείου Θεσσαλονίκης. Επίσης κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών των  κτιρίων του Δήμου. Κατάσταση : Υπό εκτέλεση. 
 

Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ» 
 

Προϋπ/σμός: 4.500,00€ 

Η παρούσα προμήθεια αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) 
στεγάστρων στάσεων αστικής συγκοινωνίας στο Δήμο μας, για την εξυπηρέτηση 
των επιβατών, αποσκοπώντας στην ασφαλή κατά τον δυνατόν μετακίνησή τους 
και στην προστασία τους από τις επικρατούσες κάθε φορά καιρικές συνθήκες. 
Τα στέγαστρα θα τοποθετηθούν στις στάσεις: Αγία Βαρβάρα (οδός 
Καλοχωρίου), ΚΤΕΛ (οδός Δενδροποτάμου). Κατάσταση : Υπό εκτέλεση. 
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ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  
Το έτος 2021 το τμήμα Συντήρησης Έργων & Αποθήκης Υλικών δέχθηκε 580 

αιτήματα στο 4mycity που αφορούσαν κυρίως προβλήματα ηλεκτροφωτισμού και 
ύδρευσης, τόσο σε δημοτικά όσο και σε σχολικά κτίρια αλλά και σε κοινόχρηστους 
χώρους (πάρκα, πλατείες, οδούς, κλπ). Πολλά επίσης αιτήματα αφορούσαν 
προβλήματα σε πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, λακκούβες σε οδούς, 
αποκαταστάσεις ρείθρων αλλά και σε ελαιοχρωματισμούς σχολικών και δημοτικών 
κτιρίων, σε προβλήματα υγρομονώσεων και συντήρηση μεταλλικών κατασκευών.  

Από το τμήμα συντάχθηκαν 16 νέες μελέτες προμήθειας υλικών και ανάθεσης 
εργασιών προκειμένου να συντηρηθούν οι εγκαταστάσεις (ανελκυστήρες, 
λεβητοστάσια, κλιματιστικές μονάδες, υποσταθμοί, αντλιοστάσια) των δημοτικών 
κτιρίων και των δημοτικών χώρων γενικότερα, αλλά και να γίνει η προμήθεια των 
υλικών για τις εργασίες που εκτελέστηκαν από συνεργεία του τμήματος. Το σύνολο 
των μελετών που συντάχθηκαν και επιβλέφθηκαν από το τμήμα  φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα. 

 

α/α ΤΙΤΛΟΣ  
ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

       
12.682,39    

2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

         
5.453,52    

3 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

         
5.622,16    

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

       
14.426,16    

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

       
13.795,00    

6 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

         
8.579,75    

7 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

         
7.388,34    

8 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

         
2.302,25    

9 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 

17.713,40  

10 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

16.764,80  

11 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 

       
19.821,40    

12 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

       
22.055,88    

13 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ & 
ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

       
23.984,18    

14 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ  

       
23.785,68    
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15 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

       
23.255,58    

16 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ  

       
37.200,00    

 
Εκτός από τη καθημερινή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των 
κτιριακών και λοιπών υποδομών του Δήμου, οι κυριότερες εργασίες που 
εκτελέστηκαν είτε από το προσωπικό του τμήματος (μόνιμοι υπάλληλοι & 
ωφελούμενοι κοινωφελούς εργασίας) είτε μέσω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους 
είναι συνοπτικά οι ακόλουθες: 

 Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 1ο Γυμνάσιο – ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων. 

 Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 2ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων. 

 Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 3ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων. 

 Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 1ο Λύκειο Αμπελοκήπων.  

 Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 2ο Λύκειο Αμπελοκήπων. 

 Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. 

 Εξωτερικές βαφές του κτιρίου του Γυμναστηρίου στο 1ο Λύκειο και 5ο 
Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. 

 Εξωτερικές βαφές του Γυμναστηρίου ”ΛΕΜΟΝΙΔΗ’’ στο 4ο Γυμνάσιο 
Αμπελοκήπων. 

 Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης.  

 Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης. 

 Εσωτερικές βαφές του κτιρίου στο 3ο –4ο  Νηπιαγωγείο Αμπελοκήπων. 

 Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 5ο  Νηπιαγωγείο Αμπελοκήπων 

 Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 11ο  Νηπιαγωγείο Αμπελοκήπων 

 Εξωτερικές και εσωτερικές βαφές του κτιρίου στο 14ο  Νηπιαγωγείο 
Αμπελοκήπων 

 Εξωτερικές βαφές του κτιρίου στο 3ο  Νηπιαγωγείο Μενεμένης.  

 Κατασκευή και ανακατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ σε διάφορα σημεία. 

 Ανακατασκευή 250 μέτρων ρείθρων. 

 Αποκατάσταση περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων πλακοστρώσεων. 

 Αντικατάσταση πινακίδων οδικής σήμανσης.  
Τέλος, υποβλήθηκαν 84 αιτήσεις, που αφορούν καταχωρήσεις, ανανεώσεις 
καταχωρήσεων κα αλλαγή συντηρητή ανελκυστήρων. 
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

Έργο: «Απομάκρυνση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης 
ελεύθερων χώρων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» 

Προϋπ/σμός: 36.982,29€ 

Η παρούσα μελέτη αφορά τη διαχείριση της μονοετούς ή πολυετούς ποώδους και 
θαμνώδους βλάστησης, η οποία αναπτύσσεται, ανάλογα με τις συνθήκες που 
επικρατούν κατά την εαρινή, θερινή και φθινοπωρινή περίοδο, σε ελεύθερους 
Δημοτικούς και ιδιωτικούς χώρους, που δεν έχουν δομηθεί. Κάθε χρόνο, με την 
έναρξη της βλαστικής περιόδου, παρουσιάζεται μεγάλη ανάπτυξη παραεδάφιας 
βλάστησης, η οποία κρίνεται αναγκαίο να απομακρυνθεί, με σκοπό τη διασφάλιση της 
οδικής ασφάλειας μια και η παρουσία αυτοφυούς βλάστησης αφενός μεν μειώνει ή 
δυσχεραίνει την ορατότητα των οδηγών, αφετέρου δε μπορεί να καλύπτει την 
κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση του οδικού δικτύου, τον έλεγχο του πληθυσμού 
των τρωκτικών και ερπετών και του πληθυσμού των κουνουπιών,  καθώς και τη 
μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε. 

 

Έργο: «Συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικών Σταδίων» 

Προϋπ/σμός: 24.779,60€ 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων 
και ειδικότερα η συντήρηση των δημοτικών σταδίων. Συγκεκριμένα οι εργασίες 
συντήρησης του φυσικού χλοοτάπητα των δύο Δημοτικών Σταδίων του Δήμου 
Αμπελοκήπων – Μενεμένης για χρονικό διάστημα ενός(1) έτους. Αναλυτικότερα, στα 
πλαίσια της ετήσιας συντήρησης του φυσικού χλοοτάπητα των δύο σταδίων 
απαιτείται η εκτέλεση των τακτικών εργασιών συντήρησης του χλοοτάπητα (κούρεμα, 
πάτημα, λίπανση, ράντισμα) αλλά κι ειδικών εργασιών, όπως ο αερισμός του 
χλοοτάπητα για τη χαλάρωσή του από τη συμπίεση και το αραίωμά του για την 
ανάπτυξη νέων βλαστών, με ειδικά μηχανήματα τα οποία δεν διαθέτει η Υπηρεσία. 
Επιπρόσθετα, για την αναχλόαση των κατεστραμμένων περιοχών θα πρέπει να γίνει 
είτε επισπορά είτε εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα ανάλογα με τις 
επικρατούσες ειδικές συνθήκες. Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε. 

 

Έργο: «Μυοκτονία – Απολύμανση Δημοτικών χώρων-
Καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων» 

Προϋπ/σμός: 24.747,92€ 

Ο έλεγχος του πληθυσμού των τρωκτικών, τα έργα καταπολέμησης των κουνουπιών, 
οι απεντομώσεις σε χώρους ιδιαίτερης υγιειονομικής σημασίας, οι απολυμάνσεις 
κλειστών χώρων σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων μολυσματικών ασθενειών 
(π.χ. κρούσματα μηνιγγίτιδας σε σχολικές μονάδες), η καταπολέμηση του εντόμου της 
πιτυοκάμπης σε δενδρύλλια πεύκης για την αποφυγή εκδήλωσης αλλεργιών 
αποτελούν δράσεις που άπτονται της προστασίας της Δημόσιας Υγείας, και 
επομένως αποτελούν αυτονόητη υποχρέωση του Δήμου. Υποχρέωση η οποία 
προκύπτει από πλήθος σχετικών εγγράφων, εγκυκλίων και νομοθετικών διατάξεων. 
Ο Δήμος μας πραγματοποιεί  δράσεις, εντός των διοικητικών του ορίων, με σκοπό 
την ολοκληρωμένη καταπολέμηση των τρωκτικών και επιβλαβών εντόμων (ψύλλοι, 
κοριοί, τσιμπούρια, κουνούπια, πιτυοκάμπη κ.α.) καθώς και την απολύμανση, όπου 
και όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, δημοτικών και σχολικών κτιρίων και χώρων. 
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε. 
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Έργο: «Εργασίες Φυτοπροστασίας» 

Προϋπ/σμός: 19.871,00€ 

Η βιολογική καταπολέμηση είναι εναλλακτική μέθοδος φυτοπροστασίας όπου 
αντί χημικών σκευασμάτων χρησιμοποιούνται ωφέλιμοι οργανισμοί που βλάπτουν τα 
ζημιογόνα έντομα και ακάρεα.  

Τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης φυσικών εχθρών έναντι των χημικών 
μέσων καταπολέμησης είναι τα εξής: 

 Δεν επιβαρύνεται το περιβάλλον κατά την παραγωγή του προϊόντος και κατά την 
εφαρμογή του 

 Δε δημιουργείται κανένας κίνδυνος για την υγεία του παραγωγού  και του 
καταναλωτή 

 Δεν αναπτύσσεται από τα φυτοφάγα έντομα κι ακάρεα ανθεκτικότητα στα  
ωφέλιμα 

 Συντελεί στην αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας 

 Δεν υπάρχει τοξική επίδραση στα φυτά ενώ τα εδώδιμα προϊόντα είναι άμεσα 
διαθέσιμα. 

Η προσφορά του πρασίνου στην αισθητική της πόλης είναι αναμφισβήτητα 
ζωτικής σημασίας. Τόσο η καλλωπιστική αξία, όσο κι η περιβαλλοντική προσφορά 
του αστικού πρασίνου καθιστούν αναγκαία την διατήρηση και προστασία τους. Τα 
πάρκα, τα παρτέρια, οι δενδροστοιχίες και τα αλσύλλια χρωματίζουν κι ομορφαίνουν 
τις πόλεις ενώ παράλληλα αποτελούν πνεύμονα ζωής κι οξυγόνου. 

Τέλος, για την πρόληψη της προσβολής των δένδρων από μυκητολογικές 
ασθένειες προτείνεται το ασβέστωμα των κορμών των δένδρων με μείγμα ασβέστη-
γαλαζόπετρας.Η εμφάνιση μυκητολογικών προσβολών καθιστά τα δέντρα πιο 
ευπαθή στις εντομολογικές ασθένειες. Τα προσβεβλημένα δένδρα από μύκητες κι 
έντομα αναπτύσσουν ξερούς κλώνους ή και κουφάλες και καθίστανται επικίνδυνα 
(πτώση ξερών κλώνων ή και ολόκληρων δέντρων. Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε. 

 

Έργο: «Διαχείριση προϊόντων κλάδευσης δένδρων» 

Προϋπ/σμός: 68.200,00€ 

Από τις εργασίες του γραφείου συντηρήσεων & φυτικής παραγωγής του τμήματος 
Πρασίνου, όπως είναι η κοπή θάμνων, χόρτων, ξερών δέντρων και κυρίως η 
κλάδευση των δέντρων, προκύπτει ένας μεγάλος όγκος κλαδιών σε καθημερινή βάση. 
Ο όγκος των κλαδιών και χόρτων που συλλέγονται τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους, και τα οποία προκύπτουν τόσο από τις καθημερινές δραστηριότητες και 
εργασίες του εργατοτεχνικού προσωπικού του τμήματος πρασίνου όσο και από 
δραστηριότητες των δημοτών, είναι τεράστιος. Τα φυτικά υπολείμματα 
συγκεντρώνονται σε δημοτικό χώρο που έχει αδειοδοτηθεί για την εγκατάσταση και 
λειτουργία του «Πράσινου Σημείου». Γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για έναν τεράστιο 
όγκο απορριμμάτων τα οποία απομακρύνονται. Η σχετική σύμβαση είναι διάρκειας 
δύο ετών, μέχρι τις 13-04-2023. Κατάσταση: Σε εξέλιξη. 

 
Έργο: Αποξήλωση πρέμνων και φύτευση νέων δένδρων 

Προϋπ/σμός: 36.997,22€ € 

Στο  Δήμο μας υπάρχουν στα πεζοδρόμια, πλατείες και νησίδες πάνω από 8000 
δένδρα. Κάθε χρόνο, μετά το πέρας του καλοκαιριού, διαπιστώνεται η παρουσία 
ξερών δένδρων στις δενδροστοιχίες, επί των πεζοδρομίων αλλά και σε χώρους 
πρασίνου του Δήμου. Παράγοντες όπως οι ασθένειες, η εκτέλεση τεχνικών έργων, η 
φυσιολογική γήρανση των δένδρων και ειδικά ο χειμώνας με τις περιόδους παγωνιάς, 
οδηγούν στο πάγωμα-ξήρανση-σάπισμα ενός μεγάλου αριθμού δένδρων. Τα 
παραπάνω, ξερά πλέον ή επικίνδυνα, δένδρα κόβονται προκειμένου να 
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αποσοβήσουμε τον κίνδυνο πτώσης αυτών ή τμημάτων αυτών και κατά συνέπεια τον 
κίνδυνο πρόκλησης υλικών ζημιών καθώς και τραυματισμών (σωματικών βλαβών) 
φυσικών προσώπων. Η κοπή αυτών των δένδρων έχει σαν αποτέλεσμα την 
παρουσία επί των πεζοδρομίων πρέμνων. Ακόμη, η ανάγκη κοπής επικίνδυνων 
δένδρων ή δένδρων που έπεσαν κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων έχει, 
επίσης, σαν αποτέλεσμα την παρουσία πρέμνων επί των πεζοδρομίων. Τα τελευταία 
δυσχεραίνουν την ομαλή και ασφαλή χρήση των πεζοδρομίων από τους δημότες και 
η ύπαρξή τους εγκυμονεί κινδύνους, τους οποίους καλούμαστε να εξαλείψουμε. 
Τέλος, οφείλουμε να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αύξηση του αστικού 
πρασίνου, και ιδιαίτερα του υψηλού πρασίνου, τα οφέλη του οποίου είναι γνωστά και 
αδιαμφισβήτητα. Για το σκοπό αυτό εκτελέστηκαν εργασίες πρασίνου όπως η κοπή κι 
εκρίζωση πρέμνων (245 τεμ.), η πλακόστρωση παλαιών δενδροδόχων, όπου η 
σημερινή κατάσταση δεν επιτρέπει την εκ νέου φύτευση δένδρου, η κατασκευή νέων 
δενδροδόχων, η προμήθεια και φύτευση διακοσίων πενήντα τριών (253) νέων 
δένδρων, η υποστύλωση των νεοφυτεμένων δένδρων και η άρδευση αυτών. 
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε. 
 

Έργο: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας 

Προϋπ/σμός: 9.937,01 € 

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στο Δήμο υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά 
με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών 
ατυχημάτων. Ειδικότερα συμβουλεύει σε θέματα: σχεδιασμού, προγραμματισμού, 
κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων. Εισαγωγή νέων παραγωγικών 
διαδικασιών. Προμήθεια μέσων και εξοπλισμού. Επιλογή και έλεγχος της 
αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας. Διαμόρφωση και διευθέτηση 
των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας. Οργάνωση της παραγωγικής 
διαδικασίας. Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν 
τη λειτουργία τους. Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας για την πρόληψη ατυχημάτων. Επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας των 
υπαλλήλων. Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων 
δηλαδή τους χώρους στέγασης των αντίστοιχων υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν. 
Επίσης επιβλέπει την ορθή χρήση των μέσων ατομικών προστασίας. Ερευνά τα αίτια 
εργατικών ατυχημάτων και προτείνει μέτρα για την αποτροπή τους. Εποπτεύει την 
εκτέλεση των ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση 
ετοιμότητας ως προς την αντιμετώπιση των ατυχημάτων. Φροντίζει για τη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας στο Δήμο. Συγκεκριμένα: Μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να 
τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και τους ενημερώνει και 
τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η 
εργασία τους. Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε. 

 

Έργο: Συντήρηση υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων 

Προϋπ/σμός: 14.966,80€ € 

Ο Δήμος μας έχει πάνω από 40 στρέμματα διαμορφωμένους χώρους πρασίνου 
(πάρκα – νησίδες –παρτέρια - παιδικές χαρές κλπ) με εγκατεστημένα αυτόματα ή 
ημιαυτόματα δίκτυα άρδευσης. Η συντήρηση των εγκατεστημένων αρδευτικών 
δικτύων με στόχο τη σωστή, αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία τους 
κρίνεται απαραίτητη. Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε. 
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Έργο : «Κλάδευση δένδρων» 

Προυπ/σμος: 37.192,06€ 

Στα πλαίσια συντήρησης των δενδροστοιχιών του Δήμου, υλοποιείται κάθε χρόνο η 
εργασία της κλάδευσης, σχεδόν του συνολικού αριθμού των δένδρων (περίπου 8.000 
δένδρα), σε πάρκα και δενδροστοιχίες του Δήμου μας. Με την κλάδευση των 
δένδρων επιδιώκεται η διαμόρφωση της κόμης τους έτσι ώστε να μην υπάρχουν 
χαμηλά κλαδιά και ενοχλούν τη διέλευση των πεζών. Ακόμη να μην καλύπτονται οι 
φωτεινοί σηματοδότες και τα σήματα του ΚΟΚ. Επίσης εκτείνονται κλαδιά μέσα σε 
μπαλκόνια κατοικιών, γεγονός που δημιουργεί ποικίλα προβλήματα στους ενοίκους, 
όπως είναι η πρόσβαση στο μπαλκόνι για ζώα και ανθρώπους, η φώλιαση εντόμων, 
ο κίνδυνος μετάδοσης ενδεχόμενης πυρκαγιάς κ.α. Τέλος να υποβιβάσουμε το ύψος 
υψηλών δένδρων, τα οποία δεν κλαδεύονται κάθε χρόνο και τα οποία καθίστανται 
επικίνδυνα για πτώση με την επικράτηση ισχυρών ανέμων και ακραίων καιρικών 
συνθηκών, προκειμένου να μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε και να 
ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο πτώσης τους. Η κλάδευση των δένδρων είναι μια 
εργασία δύσκολη, τεχνική και επικίνδυνη, ιδιαίτερα στην περίπτωση των δένδρων 
μεγάλου ύψους και αφορά συνολικά την κλάδευση χιλίων πεντακοσίων εξήντα έξι 
(1.566) δένδρων διαφόρων κλάσεων. Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε Μάρτιο του 
2022. 

 
Έργο Δημιουργία χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Καραντινού 

και Ρόδων 

Προυπ/σμος 499.956,90 ευρώ 

 «Δημιουργία χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Καραντινού και Ρόδων - ΟΤ 
97Α»» 
 Στο ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη 2014-2020», ο Δήμος μας υπέβαλε πρόταση για την 
«Δημιουργία χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Καραντινού και Ρόδων - ΟΤ 97Α» 
στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 (Προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων), που συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020» με κωδικό MIS 5016598 και συνολική δημόσια δαπάνη 499.956,90 ευρώ. 
Η πρόταση εντάχθηκε με υπ’ αρ. πρωτ.: 3106/13.06.2018 (ΑΔΑ Ψ0ΥΡ7ΛΛ-ΕΞΕ) 
απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο αφορά στη δημιουργία 
αστικού πάρκου, το οποίο βρίσκεται στην συνοικία Βοσπόρου εντός της 
Πολεοδομικής Ενότητας σύμφωνα με το αναθεωρημένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 
της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης και στα πλαίσια της γενικότερης πολεοδομικής 
αναβάθμισης της περιοχής. H υφιστάμενη κατάσταση της ευρύτερης περιοχής είναι η 
εξής: βρίσκεται εκτός της αναπτυγμένης οικιστικά περιοχής της δημοτικής ενότητας 
Μενεμένης με ασυνέχεια του αστικού ιστού, λόγω των σιδηροδρομικών γραμμών 
,είναι πολύ κοντά σε βασικούς οδικούς άξονες της Δυτικής εισόδου της πόλης.  
Με το νέο Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Μενεμένης τακτοποιούνται οι χρήσεις γης και γίνεται 
οργανωμένη πολεοδομικά αναβάθμιση/ανάπλαση της περιοχής. Συγκεκριμένα, στα 
γειτονικά Ο.Τ. δημιουργούνται νέα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης 
(νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο). Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η διάνοιξη νέας 
υπόγειας οδικής διάβασης με την οποία γίνεται κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της 
ισόπεδης οδικής διάβασης της οδού Αγ. Παρασκευής και στη θέση της δημιουργείται 
υπόγεια διάβαση πεζών. Η τελευταία θεωρείται εξαιρετικά σημαντική αφού με αυτόν 
τον τρόπο γίνεται αμεσότερη η σύνδεση με τον αστικό ιστό της οικιστικά 
αναπτυγμένης περιοχής της Μενεμένης. Βάσει των παραπάνω δεδομένων και για την 
ολοκληρωμένη ανάπλαση της περιοχής θεωρείται αναγκαία η δημιουργία ενός 
κοινόχρηστου χώρου αστικού πάρκου που θα αποτελέσει πυρήνα αναψυχής και 
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υπαίθριων δραστηριοτήτων αλλά και θα βοηθήσει στη βελτίωση του μικροκλίματος. 
Από την αξιολόγηση τόσο της υφιστάμενης κατάστασης όσο και των προβλεπόμενων 
γενικότερων επεμβάσεων αναβάθμισης της περιοχής προέκυψαν οι εξής στόχοι 
σχεδιασμού:  
1) Σχεδιασμός χώρου ανοιχτού προς την κοινότητα, ώστε να επιτρέπει αλλά και να 

προσελκύει την ανάπτυξη τόσο οργανωμένων όσο και απρόβλεπτων χρήσεων. 
 2) Προσβασιμότητα και χρήση από όλες τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και από 

όλες τις ηλικίες  
3) Δυνατότητα χρήσης των χώρων και για συμπληρωματική εκπαίδευση από τα γύρω 

σχολεία όλων των βαθμίδων 
 4) Δημιουργία ασφαλέστερου περιβάλλοντος και καλύτερων συνθηκών διαβίωσης.  
 5) Βιοκλιματική προσέγγιση στο σχεδιασμό για βελτίωση του μικροκλίματος με τη 
δημιουργία συνθηκών θερμικής, οπτικής, ακουστικής άνεσης. 
 6) Αισθητική αναβάθμιση.  
 7) Δημιουργία ενός κοινού σχεδιαστικού ύφους, το οποίο θα προσδώσει ιδιαίτερο 

χαρακτήρα στο πάρκο και τους γύρω δρόμους, δημιουργώντας μία νέα “αισθητική 
ταυτότητα” στην ευρύτερη περιοχή.  
Στην επιλογή των λειτουργιών έγινε προσπάθεια να συνδυαστούν λειτουργίες 
αναψυχής και χαλάρωσης με λειτουργίες κίνησης σε όσο γίνεται περισσότερο φυσικό 
περιβάλλον. Με βάση τα παραπάνω επιλέχθηκαν τα εξής: 

 Δημιουργία χώρου μικρού αμφιθεάτρου, που να έχει τη δυνατότητα παράλληλων 
διαφορετικών χρήσεων. 

 Δημιουργία πάρκου σκύλων, ώστε να ικανοποιηθεί η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη 
οργανωμένων χώρων αναψυχής για σκύλους και να αποτραπεί η αυθαίρετη χρήση 
άλλων χώρων μη συμβατών. 

 Δημιουργία χώρου για παιδιά προσχολικής ηλικίας με ποδηλατοδρόμιο και χώρο 
ανάπαυσης.  

 Δημιουργία αρωματικών και καλλωπιστικών κήπων για ποιοτική αναβάθμιση 
πρασίνου, χαλάρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς 

 Δημιουργία κήπων βροχής για βιολογική κατακράτηση ρύπων και φυσική 
αποστράγγιση. 

  Δημιουργία χώρων στάθμευσης για επισκέπτες και ΑΜΕΑ.  

 Εισαγωγή υδάτινου στοιχείου για ψυχαγωγία αλλά και βελτίωση του μικροκλίματος 
μέσω της εξάτμισης.  

 Χώρος «διαδρομής ζωής» Η βασική φιλοσοφία είναι να δίνεται η δυνατότητα στους 
χρήστες του πάρκου να γυμναστούν στην ύπαιθρο με σχετικό προγραμματισμό και 
καθοδήγηση. Αποτελείται από 16 σταθμούς χωροθετημένους με ξύλινες πινακίδες οι 
οποίες περιέχουν πληροφορίες και υποδείξεις για τις ασκήσεις κάθε σταθμού καθώς 
επίσης και διαφοροποιήσεις με ασκήσεις διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας. 

 Δημιουργία χώρων με καθιστικά, τραπέζια σκάκι για δραστηριότητες και τραπέζι 
πινγκ πονγκ. Κατάσταση: Προς έγκριση των τευχών Δημοπράτησης. 
 

Έργο Αναβάθμιση πρασίνου περιοχής εργατικών κατοικιών 
Δαβάκη-Παπαφλέσα-Γευγέλη-Πλαστήρα 

Προϋπ/σμος 2.409.323,88 ευρώ 

Στο ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη 2014-2020» ο Δήμος μας υπέβαλε πρόταση για την 
«Αναβάθμιση πρασίνου Περιοχής εργατικών κατοικιών Δαβάκη -Παπαφλέσσα-
Γευγελή-Πλαστήρα», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 6340 / 21/12/2017 Πρόσκλησης, 
του φορέα 2040113-Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για την 
υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 (Προστασία του 
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περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων), που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ε.Π. 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συνολική δημόσια δαπάνη 2.187.744,38 ευρώ. 
 Η πρόταση εντάθηκε με υπ’ αρ.. Πρωτ. : 3106/13.06.2018 (ΑΔΑ ΩΟΖΛ7ΛΛ-ΜΡΙ) 
απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Η Αρχιτεκτονική πρόταση για την 
ανάπλαση – αναβάθμιση των εργατικών κατοικιών Δαβάκη – Παπαφλέσσα – Γευγελή 
και Ν. Πλαστήρα προβλέπει: 
 • Την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής με την βελτίωση του πρασίνου και των 
φυτεύσεων γενικότερα (θάμνοι, δέντρα, φυσικός χλοοτάπητας). 
 • Την ενίσχυση της διαπερατότητας των εδαφών με την αύξηση των ημι-διαπερατών 
ή πλήρως διαπερατών επιφανειών κατά τρόπο που θα βελτιωθούν οι ικανότητες 
ανάπτυξης βλάστησης, απορρόφησης των υδάτων και θα μειωθεί (με την χρήση 
φυσικών υλικών) η απορρόφηση θερμότητας. 
 • Τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών και των ατόμων με αναπηρία μέσω της 
κατάλληλης διαμόρφωσης των πεζοδρομίων για την ασφαλή και πλήρη 
προσβασιμότητα των ΑμΕΑ στην περιοχή παρέμβασης (έργου). 
 • Την οργάνωση των θέσεων στάθμευσης και τη διευκόλυνση της κίνησης των 
αυτοκινήτων.  
• Την εγκατάσταση του απαραίτητου αστικού εξοπλισμού. 
 • Την διαμόρφωση μονοπατιών/πεζοπορικών διαδρομών με νέες δαπεδοστρώσεις 
εντός της περιοχής αναβάθμισης. 
 • Την εγκατάσταση φωτισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης  
• Tην διαμόρφωση θέσεων ξεκούρασης με την τοποθέτηση νέων καθιστικών.  
Πρόκειται για μια υποβαθμισμένη περιοχή εργατικών κατοικιών, που όπως συμβαίνει 
σε όλη την Ελλάδα και λόγω των πολυπληθών ιδιοκτητών, οι περιοχές αυτές χρήζουν 
επεμβάσεων και ανασυγκρότησης. Η περιοχή αυτή έχει πολλούς κοινόκτητους  και 
κοινόχρηστους χώρους μέσα στους οποίους έχουν αναπτυχθεί άναρχες δομημένες 
παρεμβάσεις εις βάρος των χώρων πρασίνου. Με την προτεινόμενη πράξη 
βελτιώνεται και αναζωογονείται η περιοχή. Στόχος του έργου είναι η ανάπλαση της 
περιοχής των εργατικών κατοικιών Δαβάκη – Παπαφλέσσα – Γευγελή και Ν. 
Πλαστήρα και η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του τμημάτων των 
συγκεκριμένων οδών. Συνολικής έκτασης 37.000τμ Ο εξωραϊσμός και η βελτίωση της 
υποδομής της περιοχής θα οδηγήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων αλλά και των διερχομένων. Κατάσταση: Εκτελείται-Σε εξέλιξη. 
 
 
 

Έργο «Προμήθεια φυτικού υλικού» 

Προυπ/σμος 22.599,38€ 

Με την παρούσα τεχνική προβλέπεται η προμήθεια των απαραίτητων φυτών για τη 
συντήρηση και επέκταση των χώρων πρασίνου πάρκων και πλατειών, την 
αντικατάσταση θάμνων και δένδρων, τη φύτευση νέων θάμνων, δέντρων, καθώς και 
την ετήσια εποχιακή φύτευση ανθόφυτων, ποωδών φυτών και βολβών, σε νησίδες, 
σχολεία, παιδικές χαρές, πάρκα και πλατείες. Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε. 
 

Έργο «Συντήρηση-επισκευή μηχανημάτων και αυτοκινούμενων 
μηχανημάτων κήπων και προμήθεια ανταλλακτικών» 

Προυπ/σμος: 11.990,68€ 

Το γραφείο Συντηρήσεων & Φυτικής Παραγωγής του τμήματος πρασίνου, 
προκειμένου να λειτουργήσει, έχει στη διάθεσή του και χρησιμοποιεί σε καθημερινή 
βάση, στα πλαίσια της νομοθετικής υποχρέωσης του Δήμου να δημιουργεί και να 
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συντηρεί χώρους πρασίνου (άρθρο 75 Ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με τον 
Ν.3852/2010, αρ.94 & αρ.95), μία μεγάλη σειρά επαγγελματικών μηχανημάτων 
κήπων, ιδιοκτησίας του Δήμου. Αυτά είναι  χλοοκοπτικά τρακτεράκια, αυτοκινούμενες 
χλοοκοπτικές μηχανές, χλοοκοπτικά, ψαλίδια μπορντούρας, θαμνοκοπτικά, 
κονταροαλυσοπρίονα, αλυσοπρίονα, φυσητήρες, συμπιεστές, τρυπάνια κ.α. Η 
συστηματική κι εντατική χρήση τους οδηγούν στην εμφάνιση μικρών ή μεγαλύτερων 
βλαβών. Επιπρόσθετα, για την ομαλή και ασφαλή χρήση των μηχανημάτων από το 
εργατοτεχνικό προσωπικό επιβάλλεται ο έλεγχος, η τακτική συντήρηση κι η 
επιδιόρθωση των οποιονδήποτε βλαβών των μηχανημάτων από υπεύθυνο 
συνεργείο. 
Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι: 
1. Έλεγχος και τακτική συντήρηση για την ασφαλή κι ομαλή λειτουργία του κάθε 
μηχανήματος. 
2. Επισκευή κι επιδιόρθωση οποιασδήποτε μικρής ή μεγαλύτερης βλάβης. 
3. Αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων ανταλλακτικών ή μερών του 
μηχανήματος, εάν κι εφόσον απαιτηθεί, σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής 
κάθε μηχανήματος. 
4. Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων. Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε 31-
12-2021. 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

Επιπρόσθετα, το τμήμα πρασίνου συντηρεί το υφιστάμενο αστικό πράσινο σε όλους 
τους χώρους πρασίνου (πάρκα, άλση, νησίδες, σχολικές αυλές, αθλητικοί χώροι, 
δενδροστοιχίες). Λαμβάνει μέριμνα και ενεργεί για την ορθολογική διαχείρισή του, την 
ανάπτυξη και την αύξησή του. Επίσης, οργανώνει και υλοποιεί περιβαλλοντικές 
δράσεις με φορείς, εθελοντικές ομάδες και σχολικές μονάδες. Στηρίζει και ενισχύει 
κάθε πρωτοβουλία και προσπάθεια των ανωτέρω με στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση και ανάπτυξη 
του αστικού πρασίνου. 
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ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

Πραγματοποιήθηκε αποκομιδή μπαζών και καθαρισμός σκουπιδότοπων που 
δημιουργήθηκαν από παράνομη και ανεξέλεγκτη ρίψη μπάζων ιδιωτών. Συνεχίσαμε 
με τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων και εγκαταλελειμμένων κτιρίων, τα οποία 
χαρακτηρίζονται «υγειονομικές βόμβες», όπου κρίθηκε απαραίτητο, για την 
προστασία της δημόσιας υγείας. Πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός- απολύμανση 
2.600 κάδων απορριμμάτων, από τα ειδικά οχήματα-πλυντήρια που έχει στη διάθεσή 
του ο Δήμος μας, για την προστασία της δημόσιας υγείας, με νερό από τις γεωτρήσεις 
του Δήμου μας. 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ – ΠΛΥΣΙΜΟ  

 Σε συνεργασία με το τμήμα κίνησης, πραγματοποιήθηκε για ακόμη μια χρονιά, ο 
προγραμματισμός και η υλοποίηση της καθημερινής αποκομιδής αστικών 
απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, ογκωδών αντικειμένων και μπάζων. Επίσης, 
και μέσα στο 2021 συνεχίστηκε  η αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών από τους κεντρικούς δρόμους του Δήμου μας σε νυχτερινή 
βάρδια (συνολικά δύο νυχτερινά δρομολόγια καθημερινά 00:00 – 6:24). Σκοπός μας 
είναι η αποσυμφόρηση της κίνησης και η διευκόλυνση της μετακίνησης των δημοτών 
μας κατά τις πρωινές ώρες. 

 Πραγματοποιήθηκε και υλοποιήθηκε επίσης, η καθημερινή καθαριότητα των 
δρόμων – πάρκων – πλατειών – παιδικών χαρών – χώρων parking καθώς και το 
συχνό πλύσιμο αυτών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, με την συνεργασία 
οδοκαθαριστών και χειριστών ειδικών οχημάτων, όπως σάρωθρα και πλυντήρια. 

 Συνεχίστηκε το πλύσιμο της Λαχαναγοράς, κάθε Παρασκευή, ιδιαίτερα κατά 
τους θερινούς μήνες, καθώς και ο καθαρισμός, η αποκομιδή και το πλύσιμο των 
τεσσάρων (4) λαϊκών αγορών που λειτουργούν εβδομαδιαίως εντός των ορίων των 
Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης. 

 Επιπλέον, υπήρξε προγραμματισμός για το πλύσιμο και την απολύμανση των 
απορριμματοσυλλεκτών (κάδων) με ειδικά οχήματα (πλυντήρια) και με τη χρήση 
ειδικών απολυμαντικών – απορρυπαντικών ώστε να αποτρέπεται η ανάπτυξη 
μικροοργανισμών και βακτηριδίων για αρκετό καιρό και μετά το πλύσιμο, ιδιαίτερα 
κατά την θερινή περίοδο. 

 Λόγω των έκτακτων αναγκών της πανδημίας, γινόταν συνεχώς προληπτικοί 
ψεκασμοί – απολυμάνσεις και στοχευόμενοι ψεκασμοί σε δημόσια κτίρια, σε σχολεία 
αλλά και σε δημόσιους χώρους (πάρκα, πλατείες, δρόμοι) με τη χρήση ειδικών 
απολυμαντικών κατά του COVID – 19 και με κατάλληλα μηχανήματα (βενζινοκίνητα 
νεφελοψεκαστικά πλάτης για τους εσωτερικούς χώρους και το μεγάλο παρελκόμενο 
όχημα απολύμανσης για τους εξωτερικούς χώρους). 

 Με επιτυχία εκτελέστηκαν και οι εργασίες καθαρισμού των κτιριακών 
εγκαταστάσεων των σχολείων αλλά και όλων των εξωτερικών τους χώρων, ειδικά 
κατά την περίοδο προετοιμασίας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αλλά και 
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, όποτε ήταν απαραίτητο. 

 Σε συνεργασία με την Εταιρεία Ανακύκλωσης «Καϊσίδης  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΑΕ» το Τμήμα Καθαριότητας- Ανακύκλωσης του Δήμου 
μας λειτούργησε και κατά το έτος 2021 σύστημα συλλογής και μεταφόρτωσης 
ογκωδών αντικειμένων. 

 Περισυλλογή (και ασφαλή αποθήκευση) διαφόρων απορριμμάτων από αμίαντο. 
Βρισκόμαστε σε διαδικασία ανάθεσης από εξειδικευμένη εταιρεία. 
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 Για την συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των ιατρικών αποβλήτων, ο Δήμος 
συνεχίζει τη συνεργασία του με την εταιρεία «STERIMED Α.Ε. Διαχείριση 
Αποβλήτων», που ξεκίνησε από το 2021 και θα συνεχιστεί έως και το 2024. 

 Για την περισυλλογή και αποτέφρωση των νεκρών ζώων που ανευρίσκονται στα 
όρια του Δήμου μας, έγινε σύμβαση με ειδική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον 
χώρο. 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Αναφορικά με την Ανακύκλωση, στόχος του Δήμου μας και της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας ήταν και κατά το έτος 2021 η βέλτιστη διαχείριση των αστικών στερεών 
αποβλήτων του Δήμου με τη μεγιστοποίηση του ποσοστού των ανακυκλώσιμων, που 
συλλέγονται και κατά συνέπεια η μείωση των απορριμμάτων, που φτάνουν στο 
ΧΥΤΑ. Ειδικότερα, για το σκοπό αυτό, η Υπηρεσία μας εφάρμοσε και το 2021: 

 Την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας(χάρτινες, 
πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες) με Σύμβαση συνεργασίας με την 
Ε.Ε.Α.Α. (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης). 

 Την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού 
εξοπλισμού, με Σύμβαση συνεργασίας με την Εταιρεία ¨Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. 

 Την Ανακύκλωση Λαμπτήρων, Μπαταριών και Ελαστικών. 

 Επίσης, συνεχίστηκε και το 2021 η εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης 
γυαλιού, το οποίο είναι συμπληρωματικό  του υφιστάμενου έργου του Μπλε Κάδου 
,που λειτουργεί στο Δήμο μας από 26/03/2009.  
Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα η Ε.Ε.Α.Α, στα πλαίσια της ανταπόδοσης, έχει 
τοποθετημένους 25 μπλε κώδωνες που μας προμήθευσε κατά το έτος 2014, οι οποίοι 
τοποθετήθηκαν επιλεκτικά σε σημεία των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, 
όπου υπάρχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγίας. Για την 
επιτυχία του προγράμματος ακολούθησαν και κατά το έτος 2021 καμπάνιες 
ενημέρωσης προς τους επαγγελματίες – καταστηματάρχες για την ανακύκλωση 
γυαλιού. 

 Μέσα στο 2021, η Υπηρεσία Καθαριότητας συνέχισε τη συνεργασία με την 
Followgreen για την δράση ενημέρωσης και επιβράβευσης των δημοτών σχετικά με 
τη διαδικασία της Ανακύκλωσης. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την ειδική πλατφόρμα 
της «Followgreen», την οποία μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν στο κινητό τηλέφωνο 
ή στον υπολογιστή τους  οι δημότες, παρέχονται τα εξής: ενημέρωση για όλα τα 
σημεία όπου ανακυκλώνεται το κάθε υλικό, μέσα από ειδικούς ψηφιακούς χάρτες και 
επιβράβευση δημοτών με παροχή κουπονιών με πόντους και συμμετοχή σε διάφορες 
κληρώσεις, καθώς και άλλες δράσεις. Ειδική συνεργασία της «Followgreen» 
πραγματοποιήθηκε και με όλα τα σχολεία του Δήμου, για την ενημέρωση και 
προώθηση της Ανακύκλωσης μέσα από μια διαδικασία μέτρησης της ποσότητας των 
ανακυκλώσιμων υλικών του κάθε σχολείου και επιβράβευση αυτών. Η δράση αυτή 
προγραμματίστηκε να συνεχιστεί και στο επόμενος έτος. 
 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 

 Σε συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης, υλοποιήθηκε ο σχεδιασμός 
προγραμμάτων καθαριότητας οικοπέδων, που αποτελούσαν εστία μόλυνσης και 
επιβάρυναν το περιβάλλον και την εικόνα της γειτονιάς. Σε όλα τα σημεία του Δήμου 
που υπήρχε ανάγκη και με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή του Δενδροποτάμου, 
εκτελέστηκαν επιτυχώς εργασίες απόφραξης φρεατίων, περισυλλογή μπαζών, 
καθαρισμός οικοπέδων και σφράγισμα – γκρέμισμα εγκαταλελειμμένων κατοικιών και 
παραπηγμάτων. 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 Κατά τη διάρκεια του 2021 το προσωπικό του Τμήματος Καθαριότητας του 
Δήμου μας, επενέβη σε έκτακτες καταστάσεις και εκτός ωραρίου, λόγω εκδηλώσεων, 
σε διάφορα σημεία των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 
Συγκεκριμένα ανέλαβε τα εξής: έκτακτο προγραμματισμό καθαριότητας των χώρων 
όπου προγραμματίστηκαν να γίνουν διάφορες εκδηλώσεις και αποξηλώσεις 
διαφημιστικών πανό και αφισών. 

 Στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας, η Υπηρεσία μας ήταν σε ετοιμότητα για 
την αντιμετώπιση έντονων και έκτακτων καιρικών φαινομένων όπως πυρκαγιές, 
σεισμοί, χιονοπτώσεις κ.α. 

  Επίσης, συνεχίστηκε η προληπτική τοποθέτηση σάκων με αλάτι σε όλα τα 
απαραίτητα σημεία του Δήμου, κατά τους χειμερινούς μήνες. Τοποθετήθηκαν 
επιλεκτικά σε σημεία του Δήμου  (Γέφυρες, Σχολεία, κεντρικές αρτηρίες κλπ) για την 
ασφαλή μετακίνηση των Δημοτών, αλλά και των επισκεπτών του Δήμου. 

 Για την απολύμανση του χώρου του αμαξοστασίου  ο Δήμος μας συνεργάζεται 
με την Εταιρεία «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ», η οποία  πραγματοποιεί μηνιαίες ενέργειες 
απολύμανσης και μυοκτονίας εντός του χώρου του αμαξοστασίου. 

 Σε συνεργασία με την εταιρεία φύλαξης «MEGASPRINTGUARDSERVICES 
Α.Ε.» και στη συνέχεια με την «Nexus facility ΙΚΕ», αλλά και παρέχοντας επιπλέον 
εργάτες από το δυναμικό της Υπηρεσίας μας, διασφαλίσαμε τη φύλαξη των χώρων 
του στρατοπέδου «Μέγας Αλέξανδρος» και του Αμαξοστασίου του Δήμου μας. 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Υπήρξε ειδική μέριμνα για την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων ως εξής: 
- Με συχνή επικοινωνία και συνεργασία με το Γιατρό Εργασίας για 
παρακολούθηση των εργατών μας, αλλά και για όλα τα έκτακτα θέματα που 
προέκυψαν μέσα στο 2021. 
- Με συχνές προφορικές ενημερώσεις των εργαζομένων από την Τεχνικό 
Ασφαλείας του Δήμου, αλλά και μέσω έντυπου υλικού κανόνων ασφαλούς εργασίας, 
καθώς και συχνή επίβλεψη των εγκαταστάσεων του αμαξοστασίου. 
- Παρέχοντας είδη ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) σε όλο το προσωπικό. 

 Στα πλαίσια της κοινωφελούς εργασίας, ο Δήμος: 
- Προσέλαβε προσωπικό με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
προς τους δημότες και την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος. 
- Προμηθεύτηκε :Εργαλεία για τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων  από 
απορρίμματα αλλά και φύλλα ή χόρτα (620 σκούπες, 400 φαράσια). 

 Έγινε  πρόσληψη  23 (είκοσι τριών) ατόμων με 8μηνη σύμβαση ΑΣΕΠ, σε δύο 
διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

 Έγινε  πρόσληψη 54 (πενήντα τεσσάρων) ατόμων για οκτώ μήνες μέσω της 
κοινωφελούς εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. 

 Τέλος, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού, δημιουργήθηκαν επιπλέον βάρδιες 
μέσα στο 24ωρο (με ώρες έναρξης στις 6:00π.μ., 6:30π.μ., 7:00π.μ., 7:30π.μ., 
12:00μ.μ. και 12:00π.μ.), ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός του προσωπικού στο 
χώρο του αμαξοστασίου κατά την έναρξη και τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων. 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

 Για την αντικατάσταση παλαιών και κατεστραμμένων κάδων  και ανταλλακτικών 
τους, αλλά και για την τοποθέτηση κάδων σε περιοχές όπου δεν υπήρχαν ή δεν 
επαρκούσαν, ώστε να εξασφαλισθεί η όσο το δυνατό, καλύτερη διαχείριση των 
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οικιακών αποβλήτων, η Υπηρεσία μας προέβη στις ακόλουθες προμήθειες 
(προμήθειες 2020-2021): 

- 180 πλαστικών κυλιόμενων κάδων 1100 λίτρων. 
- 100 σιδερένιων κυλιόμενων κάδων 1100 λίτρων. 
- 4 μονές χειράμαξες οδοκαθαριστή. 
- 33 καπακιών πλαστικών κυλιόμενων κάδων 1100 λίτρων. 
- 50 πλαστικών κυλιόμενων κάδων  240 λίτρων. 
- 20 τροχών απλών. 
- 30 τροχών με ποδόφρενο. 
- 15 ποδομοχλών ανύψωσης. 
- 10 πείρων ανύψωσης. 
- 30 επίστυλουςαπορριμματοδέκτες με τα ανταλλακτικά τους. 
- 3.600 φουντάκια πλαστικά για σάρωθρα. 
- 3.600 φουντάκια μεταλλικά για σάρωθρα. 

       Για την κάλυψη των αναγκών των διαφόρων συνεργείων της Δ/νσης 
Ανακύκλωσης και διαχείρισης Αστικών απορριμμάτων σε  αναλώσιμα, το τμήμα 
Καθαριότητας προέβη στις ακόλουθες προμήθειες (προμήθειες 2020-2021): 

- Προμήθεια 100 τόνων αλατιού. 
- Προμήθεια 28.850 κιλών σάκων απορριμμάτων, διαφόρων διαστάσεων. 

 Για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας για πλύσιμο και απολύμανση των κάδων 
αλλά και διάφορων δημόσιων χώρων και κτιρίων προμηθευτήκαμε τα εξής 
(προμήθειες 2020-2021):  

- Χημικό υλικό καθαρισμού κάδων 600  λίτρα. 
- Βιολογικό υλικό απόσμησης χώρων απορριμμάτων 1.000 τεμ. 

 Για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω του COVID – 19 έγιναν 
οι παρακάτω προμήθειες: 
250  φόρμες μίας χρήσης, 1.000 υφασμάτινες μάσκες πλενόμενες, 1.000 ζεύγη 
γαντιών νιτριλίου, 400 λίτρα ειδικό απολυμαντικό. 
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ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Το  Τμήμα  Διαχείρισης – Κίνησης - Συντήρησης  Οχημάτων &  
Μηχανημάτων   Έργου ως  αρμόδιο για  την  ασφαλή  κίνηση  των  οχημάτων, 
κατά  το έτος  2021  πραγματοποίησε τις ακόλουθες εργασίες:  

Επισκευή και συντήρηση των  υπηρεσιακών  αυτοκινήτων.  Συγκεκριμένα  
από  01-01-2021 έως 31-12-2021 πραγματοποιήθηκαν  111  επισκευές  σε  

εξωτερικά συνεργαζόμενα  με  το  Δήμο συνεργεία βάσει συμφωνίας - πλαισίου 
και  53  επισκευές – εργασίες  συντήρησης  (αλλαγές λαδιών, γενικά service & 

μικροεπισκευές)  στο  συνεργείο  του  αμαξοστασίου  από  τους  μηχανοτεχνίτες  
του  Δήμου μας.  

Προγραμματισμό  και  συντονισμό  της  διάθεσης  των  υπηρεσιακών  
αυτοκινήτων, ώστε  να  εξυπηρετηθούν  οι  ανάγκες  όλων  των  υπηρεσιών.  

Σύνταξη  Τεχνικών  Εκθέσεων : για  τη  δαπάνη  για  ΚΤΕΟ  &  ΚΕΚ  
όλων  των  οχημάτων  και  δικύκλων  του  Δήμου,  προϋπολογισμού  
3.238,60€. Για  το  σκοπό αυτό  εκδόθηκαν  τρία (3) ΧΕΠ (Χρηματικά  
Εντάλματα  Προπληρωμής)  από  τη  Δ/νση  Οικονομικών συνολικής αξίας 
4.200,00 €. 

Πληρωμή των διοδίων για το έτος 2021, ΧΕΠ ποσού 105.00€, από  τα  
οποία  χρησιμοποιήθηκαν τα 105,00€. 

Παραχώρηση οχήματων σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου μας για την 
κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και κυρίως στην Υπηρεσία Πρασίνου και στην 
Υπηρεσία Καθαριότητας, για την υλοποίηση σχεδιασμού προγραμμάτων 
καθαριότητας για όλους τους δημόσιους χώρους, για εστίες ρύπανσης, 
καθαρισμούς οικοπέδων και αποφράξεις φρεατίων. Αναφορικά για τις 
αποφράξεις φρεατίων, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδομίας-
Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου μας υπέβαλε το με 
Αρ.Πρωτ.24357/17-11-2021 γραπτό αίτημα για τη συνέχιση της Μίσθωσης δύο 
βυτιοφόρων οχημάτων αναρρόφησης από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.. 

Προμήθεια καύσιμων (πετρέλαιο κίνησης) συνολικής ποσότητας 
147.426,64 λίτρων. 

Προβήκαμε στην καταστροφή των ακατάλληλων προς χρήση, λόγω 
υπερβολικών φθορών, ελαστικών των οχημάτων-δικύκλων, τα οποία ήταν 
συγκεντρωμένα στο αμαξοστάσιο του Δήμου με την «Ανώνυμη Εταιρεία 
Οικολογικής Διαχείρισης Ελαστικών ECOELASTIKA», αφού προηγουμένως 

ελήφθη απόφαση της Επιτροπής Καταστροφής, ακατάλληλων προς χρήση, 
αντικειμένων του Δήμου μας. Συγκεκριμένα κατά το έτος 2021 καταστράφηκαν 
180 τεμ. ελαστικών.  

Ανακυκλώσαμε 900 λίτρα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια σε συνεργασία 
με την εταιρεία «CYTOP Περιβαλλοντική  Μον. Α.Ε.». 

Μεριμνήσαμε για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας των 
εργαζομένων μας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σε συνεργασία με το γιατρό 
εργασίας και τον τεχνικό ασφαλείας του Δήμου, μοιράστηκαν είδη ατομικής 
προστασίας (ΜΑΠ) καθώς και έντυπο υλικό, όπως ορίζει η νομοθεσία τήρησης 
κανόνων ασφαλούς εργασίας. Επίσης μοιράστηκαν και τοποθετήθηκαν 
φαρμακεία και πυροσβεστήρες σε όλα τα οχήματα και τις εγκαταστάσεις του 
Αμαξοστασίου. Τέλος στον χώρο του αμαξοστασίου πραγματοποιήθηκε επίδειξη 
χρήσης των πυροσβεστήρων προς όλους τους οδηγούς μας, υπό την 
καθοδήγηση του τεχνικού ασφαλείας. 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Στον τομέα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, παρουσιάζονται συνοπτικά για το 2021 τα 
ακόλουθα: 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΌΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 

Κωδικοί αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις Απολογισμός 

0 Τακτικά Έσοδα 11.912.663,60 

1(πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην των επιχορηγήσεων για επενδύσεις) 937.196,34 

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 1.235.507,35 

31 Εισπράξεις από Δάνεια 0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη  121.068,74 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων  4.993.127,24 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 4.402.561,58 

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 2.238.237,01 

Σύνολο Πόρων 
 

   Κωδικοί αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές Απολογισμός 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.636.315,88 

61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 2.229.654,59 

63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 285.602,85 

651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 82.133,83 

66 Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών 521.033,53 

67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 3.947.526,30 

81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 591.027,46 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 

82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 3.564.043,76 

      

  Επενδύσεις   

71 Αγορές 103.901,82 

73 Έργα 1.855.452,38 

74 Μελέτες 41.811,07 

75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 17.165,52 

652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 79.480,54 

9111 Αποθεματικό 0,00 
 

ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Υ.Ε.                 
2021 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 95 

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ λειτουργίας καταστημάτων (Γνωστοποιήσεις)  64 

Άδειες λειτουργίας καταστημάτων λόγω ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Μεταβίβαση 
Γνωστοποίησης) 

25 

ΈΝΤΑΞΗ άδειας Παλαιού Καθεστώτος 7 

Γνωστοποιήσεις ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Δραστηριότητας 3 

Γνωστοποιήσεις (Μεταβολής Διόρθωσης, Ενδιάμεσο μεταβολής Λάθος Κίνησης) 61 

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 11 

Νέες άδειες επιχειρήσεων ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διαδικτύου που χορηγήθηκαν  1 
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Άδειες επιχειρήσεων παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου που ακυρώθηκαν 1 

Γνωστοποιήσεις μηχανημάτων ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  0 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ 3 

Γνωστοποιήσεις που ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ 9 

Καταστήματα στα οποία κινήθηκε η διαδικασία ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 6 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΑ σε ελεγκτικές αρχές 48 

  

  

  
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  Δ.Σ. που εκδόθηκαν για χορήγηση  αδειών - πλανόδιου υπαίθριου  
εμπορίου - παραγωγού 

0 

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που ανανεώθηκαν 4 
Άδειες πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου που ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΑΝ 0 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ του αρ. 38 του Ν. 4497/2017 1

4 
 

 

 
ΑΔΕΙΕΣ  ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ   2021 
Αποφάσεις ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ εκμετάλλευσης περιπτέρου  0 
Αποφάσεις ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ εκμετάλλευσης περιπτέρων   1 
Άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων που ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΑΝ 1 

Αποφάσεις ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ περιπτέρων 1 

Αποφάσεις ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ κενωθέντων περιπτέρων  1 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 321 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 
1) Δ.Φ. 0,5 % 

  2021 
1 Τρέχοντα έσοδα 23.970 

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 11.596 

2) Τ.Χ.Κ.Χ. 
1 Έσοδα από χρήση των παρκινγκ της Μ. Αλεξάνδρου και της Ν. Βότση 25.929 

2 Έσοδα από Τ.Χ.Κ.Χ., τραπεζοκαθίσματα, διελεύσεις, εμπορεύματα, πανηγύρια, 
άδεις τέλεσης πολιτικού γάμου, ράμπες και πλακοστρώσεις, τέλη αδειών 
κατεδάφισης και ανέγερσης οικοδομών κ.τ.λ 

37.002 

Επίσης χορηγήθηκαν – ανανεώθηκαν : 

 2021 
Διελεύσεις σε πυλωτές 8 

Άδειες σε επαγγελματικούς χώρους 22 

Άδειες για χρήση κοινοχρήστου χώρου σε πρατήρια καυσίμων 0 

Άδειες για τοποθέτηση κοντέινερ και οικοδομικών υλικών 24 

Άδειες τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα 72 

Άδειες εμπορευμάτων σε καταστήματα 26 

Άδειες για ηλεκτρικά παιχνίδια 3 

Άδειες για ψυγεία σε περίπτερα 2 

Άδειες για τοποθέτηση ταμπλό για λόγους διαφήμισης 0 

Άδειες για την πανήγυρη Αγ. Παντελεήμονα 0 

Άδειες για την πανήγυρη Ζωοδόχου Πηγής 0 
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Άδειες για την πανήγυρη Αγ.Παρασκευής 0 

3) Τ.Α.Π. , Δ.Τ.  

  2021 
1 Εισπράξεις από Δ.Τ 3.557.002 

2 Εισπράξεις από Τ.Α.Π. 310.000 

3 Εισπράξεις από ΔΤ. ΠΟΕ 999.814 

4 Εισπράξεις από Τ.Α.Π. παρελθόντων ετών 175.100 

4) Κ.Ο.Κ. 
Κλήσεις (από όλες τις αρχές, τροχαία, Δημοτική Αστυνομία, κλπ) 44.129 

5) ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 
Εισπράξεις από μισθώματα ακινήτων 176.568 

Εισπράξεις ενοικίαση Αθλητικών χώρων και Δημοτικού Θεάτρου 135 

Εισπράξεις από αποκομιδή μπαζών 2.400 

Εισπράξεις από παράβολα Πλειστηριασμών & Παραλαβής τευχών 7.652 

Εισπράξεις από εισφορά σε γη και χρήμα λόγω ένταξης στο Ρ.Σ. Δενδροποτάμου 26.798 

Εισπράξεις από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά  119.022 

 

 
ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η Διοίκηση του Δήμου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφάσισε να μην αυξήσει τα 
ανταποδοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας (δηλαδή μηδενική αύξηση) για το έτος 2021 στο 
Δήμο μας. Τα δημοτικά τέλη στον ενιαίο Δήμο μας για το έτος 2021, έχουν ως εξής: Κατοικίες: 
σε 1,44 ευρώ το τ.μ. Κατοικίες αναπήρων-ΑΜΕΑ, πολυτέκνων, τριτέκνων κ.λ.π. μείωση 
50%: 0,72 € το τ.μ. Στεγασμένοι επαγγελματικοί χώροι καταστήματα : σε 3 € το τ.μ. 
Είμαστε ο Δήμος με τα πιο φθηνά δημοτικά τέλη.  
Στην απόφαση μας αυτή προχωρήσαμε, παρά τις τεράστιες μειώσεις των πόρων των δήμων, με 
κοινωνική ευαισθησία, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση του πληθυσμού μας (κάτοικοι με 
χαμηλά εισοδήματα, άνεργοι κτλ.), την οικονομική κρίση και την κρίση στην αγορά, την 
αυξημένη ανεργία, το κόστος ζωής, τις φοροεπιδρομές της κυβέρνησης και τη μείωση του 

εισοδήματος όλων των πολιτών. Οι ανωτέρω μειώσεις επιτυγχάνονται λόγω της μείωσης του 
κόστους λειτουργίας των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας (νέα αυτοκίνητα και 
εργαλειομηχανήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO-6, μείωση καυσίμων, μείωση κόστους 
συντήρησης κλπ.) και της καλής διαχείρισης. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΓΝΗΣΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ                                                                                                                              400           

ΕΛΕΧΓΟΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ 20 ( κλειστά covid)  

ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  50 

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ , ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1.950 

ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΤΑΠ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ.ΚΛΠ  25 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ , Τ.Υ, ΠΡΑΣΙΝΟ , 30 

ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ 20 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 110 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 11 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Α. Δράσεις  Γραφείου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 
Κατά το έτος 2021 :  

Εκδόθηκαν 840 αποφάσεις Δημάρχου (ατομικές ή συλλογικές) με τις οποίες 
δημιουργήθηκαν νέες οικογενειακές μερίδες στο δημοτολόγιό μας και έγιναν 
ενέργειες σε υπάρχουσες οικογενειακές μερίδες. Αναλυτικότερα, οι ανωτέρω 
αποφάσεις αφορούν : 

-  Μεταδημότευση (λόγω γάμου, διετούς κατοικίας, επανάκτησης αρχικής 
δημοτικότητας, κ.λ.π.). 

-  Νέες οικογενειακές μερίδες παλιννοστούντων και Βορειοηπειρωτών 
Ομογενών,επαναπατρισθέντων πολιτικών προσφύγων και πολιτογραφηθέντων.  

-  Νέες οικογενειακές μερίδες λόγω γάμου ή τεκνοποίησης. 
-  Μεταφορές λόγω διαζυγίου. 
-  Εγγραφές τέκνων σε ίδια οικογενειακή μερίδα λόγω επιμέλειας – 

αναγνώρισης κ.λ.π. 
Επίσης στις ανωτέρω αποφάσεις  συμπεριλαμβάνονται και αυτές που  

αφορούν ενέργειες σε υπάρχουσες οικογενειακές μερίδες : 
α)   Μεταβολές: από ενδεικτική εγγραφή σε κανονική λόγω μεταδημότευσης ή 

απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας κ.λ.π. 
β)   Διορθώσεις: επωνύμου, κυρίου ονόματος, ημερομηνίας γέννησης, τόπου 

γέννησης, αριθμού και τόπου Μητρώου Αρρένων  κ.λ.π. 
γ)   Συμπληρώσεις: πρόσδοση  πατρικού ονόματος, πρόσληψη πατρικού 

επωνύμου κ.λ.π. 
δ)   Προσθήκες:  αναλυτικής ημερομηνίας γέννησης, μητρωνύμου, μητρώου 

αρρένων κ.λ.π. 
ε)   Καταχωρήσεις διαζυγίου.  
στ)  Αρχικές ή ενδεικτικές εγγραφές συζύγων και παιδιών. 
ζ)  Αρχικές εγγραφές παιδιών αναγνωρισμένων ή υιοθετημένων. 

Συντάχθηκαν και χορηγήθηκαν 8 δηλώσεις  πολιτογραφήσεων έως 31-3-2021, 
οπότε και καταργήθηκε η διαδιακασία. 
Παραλήφθηκαν τρεις (3) αιτήσεις για αλλαγή επωνύμου, εξελληνισμό επωνύμου 
και κυρίου ονόματος, πρόσδοση πατρωνύμου και πρόσληψη επωνύμου 
πατέρα. Εκδόθηκαν πιστοποιητικά όλων των κατηγοριών, στον αριθμό των 
αντιγράφων που ζητήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους.  
Πραγματοποιήθηκαν πράξεις μεταβολών (ατομικές ή συλλογικές) για τα Μητρώα 
Αρρένων της Δημοτικής Ενότητας Αμπελοκήπων, για τα Μητρώα Αρρένων της 
Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης που αφορούν εγγραφές αδήλωτων, διορθώσεις, 
και βάσει καταστάσεων μαζικές διαγραφές λόγω δις εγγεγραμμένων, θανάτων, 
μετεγγραφών, αλλαγές λόγω υιοθεσίας, αλλαγές λόγω αναγνώρισης, 
προσθήκες κυρίων ονομάτων κ.λ.π.. Έγινε η ετήσια κατάρτιση βιβλίων 
Μητρώου Αρρένων του έτους 2020 του Δήμου μας. Καταρτίστηκαν οι 
Στρατολογικοί Πίνακες του έτους 2005 και για τις δύο Δημοτικές Ενότητες 
(Αμπελοκήπων και Μενεμένης). Εκδόθηκαν πιστοποιητικά Μητρώου Αρρένων 
και χορηγήθηκαν πιστοποιητικά μέσω Κ.Ε.Π και αλληλογραφίας. 
 
Β. Δράσεις  Γραφείου ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΓΑΜΩΝ 
i)  ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΓΑΜΩΝ 
Κατά το έτος 2021 : Καταχωρήθηκαν στο Ληξιαρχείο Δ. Κ. Αμπελοκήπων : 162 

πράξεις γάμου, 29 πράξεις θανάτου, 37 σύμφωνα συμβίωσης και 63 διαζύγια. 
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Στο βιβλίο Εκθέσεων καταχωρήθηκαν κατ’ όλο το έτος συνολικά 363 ληξιαρχικές 
πράξεις : βαπτίσεων, ονοματοδοσίας, θρησκευτικών γάμων, αλλαγών 
επωνύμου και κυρίου ονόματος, αλλαγών θρησκεύματος και δόγματος, 
πρόσληψης επωνύμου πατέρα, πρόσδοσης πατρωνύμου, πράξεις διαζυγίων, 
αφάνειας, αναγνωρίσεως εξωγάμων τέκνων  και  ανάκτησης πατρικού 
επωνύμου γυναικών. Επίσης έγιναν καταχωρήσεις πράξεων θρησκευτικού 
γάμου στο περιθώριο των πολιτικών, καθώς και  πράξεις προσθήκης επωνύμου 
του συζύγου στο επώνυμο της συζύγου, πράξεις κτήσης ιθαγένειας στο 
περιθώριο γάμου, διορθώσεις στο περιθώριο των πράξεων γάμων, θανάτων, 
γεννήσεων βάσει εισαγγελικής αδείας,  διορθώσεις πράξεων με δική μας 
έγκριση, πράξεις ανάκτησης οικογενειακού επωνύμου συζύγου σε περιθώριο 
πράξης γάμου, και λοιπές μεταβολές. 

Έκδοση και επικύρωση φωτοαντιγράφων όλων των παραπάνω πράξεων 
και άμεση επίδοση στους  ενδιαφερόμενους. Κοινοποιήσεις όλων των 
παραπάνω πράξεων στα αρμόδια Ληξιαρχεία, Δημοτολόγια, Μητρώα Αρρένων 
και όσον αφορά τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, αποστολή των δελτίων 
ταυτοτήτων των αποβιωσάντων στα αρμόδια Τμήματα Ασφαλείας. 

Αποστείλαμε αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων, που μας ζητήθηκαν είτε 
μέσω Κ.Ε.Π. ή με αυτεπάγγελτη αναζήτηση ή με έγγραφα δημοσίων υπηρεσιών 
ή αιτήσεις ιδιωτών. Εκδόθηκαν 275 άδειες πολιτικού γάμου για κατοίκους του 
Δήμου μας και τελέστηκαν 131 πολιτικοί γάμοι. 
ii)  ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Κατά το έτος 2021 καταχωρήθηκαν στο Ληξιαρχείο Δ. Κ. Μενεμένης : Δύο (2) 

πράξεις γέννησης, 4 πράξεις γάμου, 13 σύμφωνα συμβίωσης και 15 διαζύγια. 
Στο βιβλίο Εκθέσεων καταχωρήθηκαν κατ’ όλο το έτος συνολικά 106 
ληξιαρχικές πράξεις : βαπτίσεων, ονοματοδοσίας, θρησκευτικών γάμων, 
αλλαγών επωνύμου και κυρίου ονόματος, αλλαγών θρησκεύματος και δόγματος, 
πρόσληψης επωνύμου πατέρα, πρόσδοσης πατρωνύμου, πράξεις διαζυγίων, 
αφάνειας, αναγνωρίσεως εξωγάμων τέκνων  και  ανάκτησης πατρικού 
επωνύμου γυναικών. Επίσης έγιναν καταχωρήσεις  πράξεων θρησκευτικού 
γάμου στο περιθώριο των πολιτικών, καθώς και πράξεις προσθήκης επωνύμου 
του συζύγου στο επώνυμο της συζύγου, πράξεις κτήσης  ιθαγένειας στο 
περιθώριο γάμου, διορθώσεις στο περιθώριο των πράξεων γάμων, θανάτων, 
γεννήσεων βάσει εισαγγελικής αδείας,  διορθώσεις πράξεων με δική μας 
έγκριση, πράξεις ανάκτησης οικογενειακού επωνύμου συζύγου σε περιθώριο 
πράξης γάμου, και λοιπές μεταβολές. 
Έκδοση και επικύρωση φωτοαντιγράφων όλων των παραπάνω πράξεων και 
άμεση επίδοση στους  ενδιαφερόμενους. Κοινοποιήσεις όλων των παραπάνω 
πράξεων στα αρμόδια Ληξιαρχεία, Δημοτολόγια, Μητρώα Αρρένων και όσον 
αφορά τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, αποστολή των δελτίων ταυτοτήτων των 
αποβιωσάντων στα αρμόδια Τμήματα Ασφαλείας. Αποστείλαμε αντίγραφα 
ληξιαρχικών πράξεων, που μας ζητήθηκαν είτε μέσω Κ.Ε.Π. ή με αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση ή με έγγραφα δημοσίων υπηρεσιών ή αιτήσεις ιδιωτών. 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)  

Αποστολή της Διεύθυνσης είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η 
διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι 
την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες 
υπηρεσίες και τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης. Στο Δήμο μας λειτουργούν δύο Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών:  

 Το ΚΕΠ 0406 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (Φιλιππουπόλεως 22) και  
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 Το ΚΕΠ 0233 ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (Ν. Βότση 15). 
Οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν στα Κ.Ε.Π. του Δήμου μας προκειμένου: 
 Να ενημερωθούν και να πληροφορηθούν για τις ενέργειες που 
απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών  διαδικασιών. 
 Να υποβάλουν αιτήσεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις 
υπηρεσίες του Δημοσίου, σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις  που 
καθορίζουν τις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ. 

Τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν τον έλεγχο της πληρότητας των αιτήσεων, τη 
διαβίβαση των φακέλων  των υποθέσεων των πολιτών στις αρμόδιες υπηρεσίες, 
την παρακολούθηση της εξέλιξης της υπόθεσης μέχρι την έκδοση της τελικής 
διοικητικής πράξης και την παράδοσή της στον αιτούντα. 
Η ψηφιακή πύλη ΕΡΜΗΣ των ΚΕΠ είναι διασυνδεμένη με: 
 την πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων ΣΟΛΩΝ. 

 την πύλη χορήγησης αντιγράφων ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ. 

 την εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων στον ΕΟΠΥΥ. 

 τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ. 

 το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (ΕΜΕΠ).  

 τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ). 

 τις υπηρεσίες στρατολογίας, την ΑΑΔΕ, τον ΟΠΕΚΑ (για τις αιτήσεις 
Αγροτικής Εστίας), την ΗΔΙΚΑ, την ΑΠΕΔ. 

 Σημαντική ήταν η συνεισφορά των ΚΕΠ στις διαδικασίες που σχετίζονται 
με τον εμβολιασμό για τη νόσο covid-19, ήτοι προγραμματισμός ραντεβού, 
απόδοση ΠΑΜΚΑ, χορήγηση βεβαιώσεων εμβολιασμού, καταχώρηση 
εμβολιασμών εξωτερικού, χορήγηση βεβαιώσεων θετικού/αρνητικού 
διαγνωστικού ελέγχου. 
 Συνολικά, τα αιτήματα που διεκπεραιώθηκαν από τα ΚΕΠ του 
Δήμου μας, κατά τη διάρκεια του έτους 2021 ανέρχονται σε 48.542, εκ των 
οποίων οι 24.322 υποθέσεις διεκπεραιώθηκαν από το ΚΕΠ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ και οι 24.220 υποθέσεις από το ΚΕΠ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Στις 
υποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται διαδικασίες που υλοποιούνται μέσω της 
διασύνδεσης της Διαδικτυακής Πύλης ΕΡΜΗΣ με πληροφοριακά συστήματα 
φορέων του δημοσίου (ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ, ΟΠΕΚΑ, Υπουργείο Οικονομικών, 
ΟΑΕΔ, ΗΔΙΚΑ ΑΕ) που δίνει τη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών. 
Δεν περιλαμβάνονται η παροχή διοικητικών πληροφοριών, οι επικυρώσεις 

αντιγράφων, καθώς επίσης οι θεωρήσεις γνησίου υπογραφής σε 
εξουσιοδοτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, ιδιωτικά συμφωνητικά, δηλώσεις φόρου 
κληρονομιάς και λοιπά έγγραφα, που κατά προσέγγιση ξεπερνούν τις 45.000. 
   Το ΚΕΠ Αμπελοκήπων συμμετέχει στο πρόγραμμα mykeplive με το 

οποίο μπορούν οι πολίτες να έχουν συναλλαγή εξ αποστάσεως, όμως δια 
ζώσης, με οπτική επικοινωνία που εξασφαλίζεται με χρήση της τεχνολογίας.  
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
(Τ.Π.Ε.) 

 
Στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών το γραφείο ΤΠΕ του Δήμου μας σχεδίασε, 
ανέλυσε και πραγματοποίησε σειρά έργων με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία 
των Υπηρεσιών του Δήμου και την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας του 
πολίτη.  
Πραγματοποιήθηκαν όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, οι αναβαθμίσεις του βασικού 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και όλων των υπόλοιπων 
εφαρμογών του Δήμου. 
Ο Δήμος μας είναι από τους πρώτους στην Ελλάδα που ολοκλήρωσε έγκαιρα 
τις διαδικασίες προκειμένου να ενταχθούν όλα τα κτίρια των Υπηρεσιών του στο 
νέο δίκτυο του Δημοσίου τομέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Η ένταξη στο δίκτυο αυτό που 
αποτελεί υποχρέωση των φορέων βάσει του Ν. 3979/2011 για την 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τα στοιχεία του είναι τα ακόλουθα: 
1. Περιγραφή έργου:  

Το εν εξελίξει έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα δημιουργήσει το «τηλεπικοινωνιακό δίκτυο» 
για το σύνολο του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του οποίου θα παρέχονται 
αναβαθμισμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τηλεφωνίας, 
ίντερνετ, video, κλπ σε μειωμένο κόστος. Αποτελεί το «έργο πυρήνα»  για τη 
συγκρότηση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ) όπως αυτό προσδιορίζεται στο 
Κεφάλαιο Θ’ του νόμου 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι ουσιαστικά μετεξέλιξη και επέκταση των έργων 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, που υλοποιήθηκαν και υποστηρίχθηκαν για 
λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου από την ΚτΠ ΑΕ, και περιλαμβάνει την 
προμήθεια όλων των απαραίτητων υποδομών καθώς και όλων των 
απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για ένα ενδεικτικό πλήθος περίπου 
34.000 κτιρίων του δημοσίου  καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των 
τηλεπικοινωνιακών αναγκών του δημόσιου τομέα (σε σχέση με τα 4.485 κτίρια 
του αρχικού ΣΥΖΕΥΞΙΣ) για ένα διάστημα τουλάχιστον 3 ετών. 
 2. Στόχοι έργου:  
Οι βασικοί στόχοι οι οποίοι επιδιώκονται στο Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι: 
 Η ανάπτυξη μιας νέας γενιάς ανοικτού δικτύου του Δημοσίου Τομέα, 
βασισμένο σε προηγμένες δικτυακές τεχνολογίες που θα προσφέρει υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στους δημόσιους φορείς.  
 Η παροχή βασικών διαδικτυακών υπηρεσιών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
τηλεδιάσκεψη, φιλοξενία ιστοσελίδων κλπ), προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών 
ασφαλείας και υπηρεσιών φωνής και εικόνας στους φορείς και κατά συνέπεια η 
βελτίωση της λειτουργίας τους.  
 H εξασφάλιση της απαιτούμενης δικτυακής υποδομής για έργα 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  
 Η εξασφάλιση ηλεκτρονικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των δημοσίων 
υπηρεσιών για γρήγορη και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών.  
 Η ενοποιημένη εξυπηρέτηση των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και 
φιλικά προς το χρήστη συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης 
συναλλαγών με το Δημόσιο.  
 Ο εξ ορθολογισμός και η αξιολόγηση των αναγκών των Δημοσίων 
Φορέων για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  
 Η μείωση του κόστους τηλεπικοινωνιών του κράτους και η δημιουργία 
οικονομιών κλίμακας μέσω της άθροισης της ζήτησης για συναφείς υπηρεσίες 
στο Ελληνικό Δημόσιο. 
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 3. Οφέλη του έργου:  

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» 
συνοψίζονται στα εξής: 
 Η δημιουργία ενός κρατικού δικτύου τηλεπικοινωνιών, ειδικά για το Δημόσιο 
Τομέα.  
 Η δημιουργία ενός «ευρυζωνικού περιβάλλοντος» για όλους τους 
δημόσιους φορείς και η άρση του «ψηφιακού αποκλεισμού» που υφίστανται 
σήμερα.  
 Η παροχή αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους φορείς και ο 
εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.  
 Η μείωση της γραφειοκρατίας στο Ελληνικό Δημόσιο.  
 Η ηλεκτρονική επικοινωνία, διαλειτουργικότητα και συνεργασία δημοσίων 
υπηρεσιών.  
 Η αποτελεσματικότερη και πιο ευέλικτη συνεργασία των Φορέων της 
Δημόσιας Διοίκησης μέσω υπηρεσιών όπως η τηλεδιάσκεψη, η τηλεσυνεργασία, 
αλλά και η υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης.  
 Η αναβάθμιση του περιβάλλοντος εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων.  
 Η δημιουργία μιας «ψηφιακής κουλτούρας» στα στελέχη του ελληνικού 
Δημόσιου Τομέα  
 Η ευκολότερη και ταχύτερη επικοινωνία του πολίτη και η εξυπηρέτησή 
του από τις Δημόσιες Υπηρεσίες.  
 Η αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, μέσω 
αυτοματοποιημένων και φιλικών προς το χρήστη συστημάτων πληροφόρησης 
και διεκπεραίωσης συναλλαγών.  
 Η μείωση του «ψηφιακού χάσματος» στο πλαίσιο της εθνικής και 
ευρωπαϊκής ψηφιακής στρατηγικής.  
 Η αξιοποίηση από το Δημόσιο των επενδύσεων του σε τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών.  
 Η εξοικονόμηση πόρων για το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω της 
επιδιωκόμενης «άθροισης της ζήτησης».  
 Θα εξυπηρετούνται όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες Δημοσίων Φορέων 
(πχ TAXIS, Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Εκλογές, ΑΣΕΠ, Εθνικό 
Τυπογραφείο, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Απογραφή Δ.Υ., Πολεοδομίες, 
Νοσοκομεία, κλπ)  
 Θα φιλοξενείται η πλειονότητα των Portals των Δημοσίων Φορέων  
 Θα φιλοξενούνται 250.000 λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  
 Οι Δημόσιοι Φορείς θα συνδέονται στο δίκτυο με ταχύτητες πρόσβασης 
έως και 1 Gbps  
 Η συνολική παροχή internet στο δίκτυο κορμού θα είναι υψηλής 
διαθεσιμότητας και της τάξης των 10 Gbps  
 Θα υιοθετηθούν και υλοποιηθούν όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες και 
πρακτικές ασφάλειας υποδομών και προστασίας των δεδομένων.  
 Θα συνδέονται ασφαλώς άλλα ευαίσθητα εθνικά ή διεθνή δίκτυα, όπως 
το Παν-ευρωπαϊκό διαβαθμισμένο δίκτυο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ε.Ε. 
“S-TESTA”. 
- Να πιστοποιείται ως χρήστης. 
- Ελέγχει τις πληρωμές του ηλεκτρονικά προς το Δήμο. 
- Να πραγματοποιεί με ασφάλεια ηλεκτρονικές συναλλαγές. 
- Να κάνει προβολή καρτελών οφειλών και πληρωμών.  
- Να παρακολουθεί την πορεία των συναλλαγών του. 
- Να κάνει προβολή του ιστορικού των συναλλαγών του. 
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- Να παρακολουθεί σε ποια σημεία του Δήμου εκτελούνται έργα και ποια έργα 
είναι αυτά. 
- Να παρακολουθεί τη λειτουργία του καταστήματος του. 
- Να δημιουργεί για τις συναλλαγές του ταυτότητα πληρωμών. 

Αναβαθμίστηκαν πλήρως οι Βιβλιοθήκες του Δήμου και η ένταξή τους στο 
παγκόσμιο δίκτυο Koha, ένα ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθηκών ανοιχτού 
κώδικα, που χρησιμοποιείται παγκοσμίως από δημόσιες, σχολικές και ειδικές 
βιβλιοθήκες. Εκτός από την ταχύτητα των δεδομένων, με την αναβάθμιση αυτή 
επιτεύχθηκε η άμεση ενημέρωση των πολιτών για τη διάθεση και δυνατότητα 
δανεισμού βιβλίων όχι μόνο στις βιβλιοθήκες του Δήμου αλλά και αν υπάρχει 
διαθεσιμότητα σε άλλες βιβλιοθήκες που είναι ενταγμένες στο Koha. Το 
ανωτέρω σύστημα είναι σε πλήρη και παραγωγική λειτουργία με εκατοντάδες 
ήδη εγγεγραμμένους χρήστες. 

Εκσυγχρονίσθηκαν τα Social Media του Δήμου μέσω της ψηφιακής 
προβολής και προώθησης του Δήμου, σχεδιασμού και υλοποίησης 
ολοκληρωμένου πλάνου προβολής, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη του 
περιεχομένου και των εργαλείων επικοινωνίας καθώς και ενέργειες ψηφιακής 
προώθησης του Δήμου. 
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
& ΕΥΡΩΠ.ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ 

 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα: 
Έργο: «Romnia Transform:  Οι γυναίκες Ρομά μετατρέπουν τα εκπαιδευτικά 

συστήματα σε όλη την Ευρώπη μέσω της κοινωνικής και πολιτικής 
κινητοποίησής τους» ,στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ 
Programme, πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/34/2019. 
Ο Δήμος μας  συμμετέχει ως εταίρος στην πράξη με τίτλο: «Romnia 
Transform:  Οι γυναίκες Ρομά μετατρέπουν τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλη 
την Ευρώπη μέσω της κοινωνικής και πολιτικής κινητοποίησής τους» . Η πράξη 
λειτουργεί μέσα από ένα δίκτυο που αποτελείται από 8 επιπλέον συμμετέχοντες 
εταίρους πέραν του Δήμου μας:  
1. Επικεφαλής εταίρος: ο Οργανισμός Asociacion Gitana De Mujeres Drom 
Kotar Mestipen de Barcelona από την Ισπανία, 
2. AID – Εναλλακτική καινοτόμα ανάπτυξη Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία 
/ Ελλάδα,  
3. Amrita OBK Egyesulet/Ουγγαρία, 
4. Amalipe - Βουλγαρία,  
5. Cyfp - Care for young people’s Future CIC/ΗνωμένοΒασίλειο,  
6. Roma and Social Innovation Programme – Directorate - Genergalfo 
/Ισπανία, 
7. DR Ambedkar Gimnazium, Szakkozepiskola, Szakiskola es Altano/ 
Ουγγαρία, 
8. Coventry University/ΗνωμένοΒασίλειο. 
Η διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 36 μήνες, ο συνολικός εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός είναι: 395.322,00€. Η πράξη επικεντρώνεται στην προώθηση 
της ίσης πρόσβασης στην ποιοτική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση, στην 
κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση των γυναικών Ρομά. Το έργο συμβάλλει 
στην ενδυνάμωση και στη στήριξη της κοινότητας των Ρομά, εστιάζοντας στο 
εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο αποτελεί βασικό τομέα για την επίτευξη της 
κοινωνικής τους ένταξης και για τη βελτίωση της πρόσβασής τους στα 
δικαιώματα. 
  

 Συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα JustRom3, που  έχει στόχο την 
ενίσχυση της πρόσβασης των γυναικών ROMA στην δικαιοσύνη, μέσω του 
οποίου έχει δημιουργηθεί ένα γραφείο δωρεάν νομικής υποστήριξης στο 
συνοικισμό του Αγ. Νεκταρίου- Δενδροπόταμος. To JUSTROM 3 στοχεύει στους 
ακόλουθους ωφελούμενους:  
- Γυναίκες Ρομά από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ιταλία και τη Ρουμανία σε 9 
περιοχές υλοποίησης [στην Ελλάδα, Αττική, Θεσσαλονίκη και Ξάνθη], με στόχο 
την παροχή νομικής πληροφόρησης και την ενδυνάμωσή τους, προκειμένου να 
αποκτήσουν την δυνατότητα να απευθύνονται στους σχετικούς θεσμούς.  
- Νομικούς επαγγελματίες, ορισμένοι από τους οποίους προορίζονται ως 
μελλοντικοί εκπαιδευτές/εμπειρογνώμονες/άτομα αναφοράς που θα μπορούν να 
αξιοποιηθούν σε εκπαιδευτικές καταρτίσεις.  
- Ενδιαφερόμενους φορείς τοπικού επιπέδου (δήμος, κοινότητα Ρομά και 
αστυνομία/εισαγγελείς) και δευτεροβάθμιοι ωφελούμενοι που εκπαιδεύονται 
στην ανάπτυξη της κοινότητας.  
- Φορείς υλοποίησης σε διάφορα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων τοπικών, 
περιφερειακών και εθνικών θεσμικών φορέων, φορέων ισότητας, εθνικών 
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φορέων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εθνικών σημείων επαφής για τους Ρομά, 
δικηγορικών συλλόγων, εθνικών επιθεωρήσεων αστυνομίας, δικαστικών 
οργάνων και σωφρονιστικών καταστημάτων, μεταξύ άλλων.  
- Φοιτητές από νομικές σχολές, αστυνομικές ακαδημίες, σχολές δικαστών, 
στελέχη των σωφρονιστικών καταστημάτων και ευρύτερο κοινό νομικών 
επαγγελματιών. 
 
Προγράμματα ΕΣΠΑ: 
Έργο: «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση 
περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» 
στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της 
Μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων», του Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020, 
το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ. 
Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης των κατοίκων του 
Δήμου μας μέσω α) Δράσεων ενημέρωσης & εθελοντισμού, Β) Δημιουργία 
ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού οδηγού, γ) Δημιουργία πλατφόρμας, δ) δράσεων 
δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων και ε) Προβολή – διαφήμιση των δράσεων. 
Υποβολές προτάσεων  

-Συμμετοχή του Δήμου μας στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων: «AMIF-
2020-AG-CALL, Transnational actions on asylum, migration and integration», 
του ευρωπαϊκού ταμείου «AMIF, Asylum, Migration and Integration Fund», 
προτεραιότητα 3 και συγκεκριμένα στην πράξη με τίτλο: «GOVERN – GIVING 
VOICE TO THIRD COUNTRY NATIONALS AS VEHICLE TO BOOST THEIR 
INTEGRATION / ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΦΩΝΗ». 
-Υποβολή αίτησης για συμμετοχή του Δήμου στην πιλοτική εφαρμογή του 
προγράμματoς LIFE. 
5.Επικαιροποίηση Διαχειριστικής Ικανότητας του Δήμου σε κάθε υποβολή 
πρότασης. 
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ΠΑΙΔΕΙΑ 
 

Ως δημοτική αρχή βάλαμε σαν στόχο από την πρώτη μέρα ανάληψης της 
διοίκησης του Δήμου μας, την παιδεία στην κορυφή.  Στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του το τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης: 

 Φρόντισε για την καθαριότητα, τη βελτίωση, τη συντήρηση και τη φύλαξη των 
κτιριακών υποδομών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Παρείχε κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές 
(Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) για την εύρυθμη λειτουργία 
τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 

 Συνεργάστηκε με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ), την οποία και 
ενημέρωνε για θέματα της αρμοδιότητάς της και της παρείχε κάθε αναγκαία 
υποστήριξη για τη λειτουργία της. 

 Συνεργάστηκε με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για τις ανάγκες των 
σχολικών κτιρίων. 

 Σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και τους διευθυντές των σχολείων, 
εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη διάθεση χώρων των σχολικών κτιρίων 
για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων 
κοινού ενδιαφέροντος σε ώρες και μέρες που τα σχολεία δε λειτουργούν. 

 Σε συνεργασία με το Γραφείο Δημάρχου επιδιώκει την ανέγερση σχολικού 
κτιρίου για τη στέγαση του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου – Λυκειακές τάξεις. 

 Σχεδίασε μερίμνησε και υποστήριξε δράσεις σχολείων, τάξεων ή μαθητών. 
 Σε συνεργασία με το Γραφείο Δημάρχου για 3η συνεχή χρονιά ξεκίνησε το 

Σχολικό Μαραθώνιο “Πάμε Ανακύκλωση”, για τα δημοτικά και νηπιαγωγεία του 
Δήμου μας, με στόχο την ευαισθητοποίηση και επιβράβευση μαθητών, γονέων 
και εκπαιδευτικών σε θέματα ανακύκλωσης. 

 Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την επανάσταση του 1821 και σε  
συνεργασία με το Γραφείο Δημάρχου διενεργήθηκε γραπτός μαθητικός 
διαγωνισμός για τις τρεις τάξεις των Λυκείων του Δήμου μας, με κύριο στόχο την 
ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων και τη συμμετοχή τους στο μεγάλο 
εθνικό γεγονός της Επανάστασης του 1821. 

 Προμηθεύτηκε και μοίρασε βιβλία λογοτεχνίας στα παιδιά όλων των 
Νηπιαγωγείων του Δήμου. 

 Σε συνεργασία με το Δήμο προμηθεύτηκε και μοίρασε βιβλία λογοτεχνίας σε όλα 
τα Παιδιά των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου. 

 Πραγματοποίησε τελετή βράβευσης προς τιμή των επιτυχόντων στην 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών/τριών μετά τις Εισαγωγικές Εξετάσεις έτους 
2021. 

 Μεριμνά για την καλή λειτουργία και των δανειστικών Βιβλιοθηκών του Δήμου. 
 Μέσα στο χρόνο οι Βιβλιοθήκες του Δήμου δέχονται επισκέψεις δημοτικών 

σχολείων, οργανώνουν εκδηλώσεις, καθώς και την έκθεση δημιουργιών του 
Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης. 

 Μεριμνά για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης, 
στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

Οι βιβλιοθήκες των δύο Κοινοτήτων του Δήμου μας συνδέονται μεταξύ τους 
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Ο δανεισμός και η αναζήτηση βιβλίων γίνεται τόσο με 
φυσική παρουσία όσο και ηλεκτρονικά. Οι δημότες μπαίνοντας στην αρχική σελίδα 
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της ιστοσελίδας του Δήμου, στην ενότητα Δανειστική Δημοτική Βιβλιοθήκη, μπορούν 
να αναζητήσουν συγκεκριμένο βιβλίο είτε με το όνομα του συγγραφέα είτε με τον τίτλο 
του και να ανακαλύψουν εάν υπάρχει στη συλλογή και από ποια βιβλιοθήκη μπορούν 
να το δανειστούν. Τα μέλη των βιβλιοθηκών είναι κοινά. Οι αναγνώστες μπορούν να 
εξυπηρετηθούν με την ίδια κάρτα μέλους από τις βιβλιοθήκες και των δύο κοινοτήτων.  
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

Η συλλογή των Βιβλιοθηκών περιλαμβάνει βιβλία που αφορούν όλο το φάσμα της 
ανθρώπινης γνώσης και συγκεκριμένα υπάρχουν βιβλία από τους παρακάτω τομείς: 
Φιλοσοφία, Θρησκεία, Κοινωνιολογία, Τέχνες, Γλωσσολογία, Φυσικές Επιστήμες, 
Εφαρμοσμένες Επιστήμες, Λογοτεχνία, Ιστορία και Γεωγραφία. Ιδιαίτερο βάρος έχει 
δοθεί στο πληροφοριακό τμήμα τους, το οποίο περιλαμβάνει εγκυκλοπαίδειες και 
λεξικά για χρήση από τους νεαρούς αναγνώστες – μαθητές και φοιτητές για 
διεκπεραίωση των εργασιών τους. Η παιδική Βιβλιοθήκη  περιλαμβάνει στη συλλογή 
της βιβλία τα οποία απευθύνονται σε μαθητές Δημοτικών και των δύο πρώτων 
τάξεων του Γυμνασίου. Στο χώρο της Αριστοτελείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης υπάρχει 
και λειτουργεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής για πρόσβαση των αναγνωστών – 
χρηστών στο Διαδίκτυο, για έρευνα και ενημέρωσή τους, σχετικά με τα τρέχοντα 
θέματα αλλά και βοήθεια για ηλεκτρονική αναζήτηση διεκπεραίωσης εργασιών των 
σπουδαστών και φοιτητών. Υπάρχει ακόμη αναγνωστήριο για όσους επιθυμούν να 
κάνουν χρήση του χώρου.  
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Η Βιβλιοθήκη της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης λειτουργεί στο χώρο του 
Πολιτιστικού Κέντρου. Η συλλογή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει γύρω στους 13.000 
τίτλους. Επίσης υπάρχει και ένας υπολογιστής για τα παιδιά με ελεγχόμενη 
πρόσβαση στο διαδίκτυο ( εργασίες σχολείου κτλ.).Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί και ως 
χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων ( εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων κτλ.). 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 
Ο πολιτισμός είναι πηγή έκφρασης και επικοινωνίας. Μέσα από τις 

τέχνες, την μουσική, τον χορό, το θέατρο και τον κινηματογράφο μαθαίνουμε και 
προωθούμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Με σεβασμό στην παράδοση και 
πίστη στην ποιότητα, συνεχίσαμε με πολυποίκιλες εκδηλώσεις για μικρούς και 
μεγάλους.  

Ακόμη μια χρονιά ψυχαγωγήσαμε δωρεάν τους Δημότες μας, 
γνωρίζοντας τις μεγάλες ανάγκες τους λόγω της οικονομικής κρίσης. 
 Πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις που έχουν καθιερωθεί ως θεσμός στο 
Δήμο μας: «Ανθοέκθεση», «Μάιος – Ιούνιος», «Χαλκίδεια», Χριστουγεννιάτικες, 
Αποκριάτικες. Γιορτάσαμε Παγκόσμιες ημέρες: Γυναίκας, Χορού, Θεάτρου, 
Παιδικού βιβλίου, Ποίησης, Μουσικής κ.α. Πραγματοποιήθηκαν προβολές 
ταινιών και κινουμένων σχεδίων.  

Δόθηκαν θεατρικές παραστάσεις με πολύ μεγάλη απήχηση από την 
θεατρική ομάδα του Δήμου μας «Θεατροκάπηλοι» όπως «Στην αυλή σαν 
άλλοτε», «Μια φωνή κόντρα στον άνεμο», «Ύμνος στην Ελευθέρια» κ.ά.. 

Επίσης παρακολουθήσαμε παραστάσεις θεάτρου σκιών με τον 
Καραγκιόζη, οι οποίες μετέδωσαν  στα παιδιά πολύ ωραία μηνύματα για την 
ανακύκλωση, για την αλληλεγγύη, την αγάπη.  

Διοργανώσαμε παιδικές γιορτές τα Χριστούγεννα και τις Απόκριες, με 
συμμετοχή κλόουν, ξωτικών ξυλοπόδαρων κ.α. Αφηγήσεις παραμυθιών με θέμα 
τα Χριστούγεννα και τις Απόκριες. Απολαύσαμε υπέροχες συναυλίες. 

Με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την επανάσταση του 1821, 
πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις μνήμης όπως «Ύμνος στην Ελευθερία», 
«Άγιοι και ΄Οσιοι του ‘21», «Άναμμα της Φλόγας των 200 ετών» και θεατρική 
παράσταση με σχετικό θέμα από την Χορωδία «Αρμονία» του δικηγορικού 
συλλόγου Θεσσαλονίκης.  

Πραγματοποιήθηκαν μουσικές συναυλίες, αφηγήσεις παραμυθιών, όπερα 
και ποικίλου ενδιαφέροντος εκδηλώσεις διαδικτυακά, λόγω των έκτακτων 
υγειονομικών μέτρων που ίσχυαν τότε. 

Κατά την περίοδο του Πάσχα έγιναν εκδηλώσεις θρησκευτικού 
χαρακτήρα, όπως « Πάσχα Ελλήνων πέρασμα», « Ορθόδοξα Μονοπάτια 2021» 
κ.ά.. Διοργανώσαμε παρουσιάσεις βιβλίων και παιδικών βιβλίων.  

Λειτούργησε με μεγάλη επιτυχία ο θερινός κινηματογράφος στο χώρο του 
πρώην Στρατοπέδου « Μ. Αλέξανδρος» με δεκατέσσερις (14) προβολές ταινιών 
για μικρούς και μεγάλους. 

  Διοργανώσαμε εκθέσεις ζωγραφικής και εικαστικών του δικού μας 
τμήματος ενηλίκων καθώς και παιδικές εκθέσεις με έργα από τα παιδιά των 
τμημάτων ζωγραφικής των δύο Κοινοτήτων του Δήμου μας.  

Προσκαλέσαμε πολιτιστικούς Συλλόγους από το Δήμο μας αλλά και από 
άλλους Δήμους της Ελλάδας για να χορέψουν παραδοσιακούς χορούς, 
κρατώντας την παράδοση στην καρδιά μας. Πολλά μουσικά σχήματα 
πλαισίωσαν με μουσική τις εκδηλώσεις μας.  

Πραγματοποιήσαμε μουσικές συναυλίες με διάφορα μουσικά σχήματα 
όπως: την« Ομάδα Μουσικής έκφρασης», « Κατιφέ», «Souled out”, « Κιμωλία 
band», « Κουαρτέτο σαξοφώνων» και διάφορα σχήματα παραδοσιακής, 
έντεχνης και ροκ μουσικής. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το 2021 στο σύνολο πραγματοποιήθηκαν 
περίπου 150 εκδηλώσεις σε όλο το Δήμο, αξιοσημείωτος αριθμός παρ’ όλες τις 
δυσμενείς συνθήκες που επικρατούσαν λόγω της πανδημίας. 
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Θεατρικό Εργαστήρι 

Λειτούργησαν τρία (3) παιδικά θεατρικά τμήματα, ένα (1) εφηβικό καθώς και 
τέσσερα ενηλίκων. 
 
Τα τμήματα παραδοσιακών χορών  

Με παρουσίες στις εκδηλώσεις του Δήμου μας  και σε αλλά μέρη της Ελλάδας 
που συμμετέχουν κατόπιν προσκλήσεως. Χωρίζονται σε τμήματα παιδικά, 
ενηλίκων, αρχαρίων και προχωρημένων.  
 
Τμήματα ζωγραφικής παιδιών και ενηλίκων  
Τα τμήματα παιδικής ζωγραφικής μας στο τέλος της χρονιάς στην έκθεσή τους, 
μας εκπλήσσουν ευχάριστα με τις όμορφες ζωγραφιές τους.  
 
Τμήματα μπαλέτου    
Τμήματα παιδικού και εφηβικού μπαλέτου λειτουργούν κάθε χρόνο στο Δήμο 
μας με έμπειρες δασκάλες μπαλέτου. 
 
Χορωδίες 
Η Χορωδία του Δημοτικού μας Ωδείου έχει πολλές παρουσίες σε εκδηλώσεις 
του Δήμου μας, αλλά και σε άλλες περιοχές εντός και εκτός της Θεσσαλονίκης. 
Χορωδία του Δημοτικού μας Ωδείου στη Μενεμένη με παρουσίες στο Δήμο μας, 
αλλά και σε άλλες πόλεις. 
 
Παράρτημα του Δημοτικού Ωδείου στη Μενεμένη  
Νεανική Ορχήστρα της Μενεμένης, αριθμεί 30 μέλη κι έχει πάρει μέρος σε 
πολλές εκδηλώσεις του Δήμου μας  όπως: Χριστουγεννιάτικες, «Χαλκίδεια», 
«Μάιος- Ιούνιος» κ.α.  
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

Η σημερινή πραγματικότητα αποτελεί πρόκληση για τους Δήμους και τις 
Κοινωνικές Υπηρεσίες τους για την ενεργοποίηση, ανάδειξη και εξέλιξη των 
παρεχόμενων υπηρεσιών τους, ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελος των 
εξυπηρετούμενων πολιτών και να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες τους. Ο 
Δήμος μας προχώρησε στην ανάληψη πρωτοβουλιών, στην υλοποίηση 
δράσεων και στη διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών με στόχο την ανακούφισή 
τους και την υποστήριξή τους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της 
καθημερινότητάς τους.  
Στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής ενδεικτικά αναφέρονται οι 
κάτωθι δράσεις: 
Εξυπηρέτηση πολιτών για  Κοινωνικά Προγράμματα 
Οι πολίτες του Δήμου μας είχαν τη δυνατότητα να λάβουν έγκυρη, έγκαιρη και 
εξειδικευμένη πληροφόρηση σε θέματα που αφορούν Κοινωνικά Προγράμματα 
όπως: το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (πλέον Ελάχιστο Εγγυημένο 
Εισόδημα), το επίδομα στέγασης, το Επίδομα Γέννησης το εφάπαξ ειδικό 
βοήθημα για ληξιπρόθεσμες οφειλές ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. 
Εξαιτίας των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν για την προστασία της κοινωνίας 
και τον περιορισμό της διασποράς τους κορονοϊού, οι υπηρεσίες προς τους 
πολίτες περιορίστηκαν κατά το διάστημα που η πόλη μας είχε τεθεί σε 
καραντίνα. Οι ωφελούμενοι ενημερώθηκαν για παρατάσεις ισχύος των αιτήσεων 
τους στα προγράμματα με κάθε πρόσφορο μέσο (Ανακοινώσεις, ΜΜΕ, 
κοινωνικά δίκτυα, κλπ) και εξυπηρετήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με 
την επανέναρξη της λειτουργίας υποβολής αιτήσεων. 
 
Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά  
Το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά που συγχρηματοδοτείται από το 
ΕΚΤ στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2010, 
Άξονας 09Β- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 
φτώχειας λειτουργεί στο Δήμο μας από τις 25 Μαΐου 2017. Η λειτουργία του 
Κέντρου Κοινότητας περιλαμβάνει τρεις κεντρικούς άξονες:  
1. Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών (Πληροφόρηση, 
παραπομπή και ένταξη των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής 
ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως το 
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους, κλπ).  
2. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές.    
3. Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 
και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.  
Η δομή το έτος 2021 εξυπηρέτησε 1.800 πολίτες κυρίως για θέματα που 
αφορούσαν υποβολή αιτήσεων  στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (πλέον 
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα), το Επίδομα Στέγασης, το Επίδομα Γέννησης, 
Προνοιακά Επιδόματα, Επίδομα Ανασφάλιστου Υπερήλικα καθώς και 
Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. 
 
Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου  
Ο Δήμος μας έχει προχωρήσει σε δημιουργία Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου 
στα  πλαίσια του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (Άξονας 
Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της 
φτώχειας»). Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
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Ένωση. Σκοπός  του  Κοινωνικού  Παντοπωλείου  είναι  η  κάλυψη  βασικών  
αναγκών  επιβίωσης  συμπολιτών  του  Δήμου, που πλήττονται από τις 
συνέπειες της μεγάλης  οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.  
Το έτος 2021, οι δικαιούχοι που εντάχθηκαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο ήταν 
175 νοικοκυριά (414 άτομα). Στους δικαιούχους της Δομής διανεμήθηκαν σε 
μηνιαία βάση, και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, τρόφιμα, είδη  παντοπωλείου, 
είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης,  παιχνίδια  και είδη ψυχαγωγίας όπως 
βιβλία, cd – dvd. Συγκεκριμένα λόγω και της πανδημίας, το παντοπωλείο 
αποδέχτηκε νέες χορηγίες και δωρεές τόσο από ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
ιδιώτες όπως και από το Ίδρυμα Νιάρχος μέσω της ΚΕΔΕ. 
 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (FEAD) 

Ο Δήμος μας συμμετέχει στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ/FEAD μέσω της Κοινωνικής 
Σύμπραξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης Δυτικό Τμήμα. Το πρόγραμμα ΤΕΒΑ 
πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος 
Αλληλεγγύης (πλέον Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα). Το σύνολο των 
ωφελούμενων  του προγράμματος στο Δήμο μας για το έτος 2021 ήταν 2.231 
ενώ ο συνολικός αριθμός ωφελούμενων συμπεριλαμβανομένων των  μελών 
ανήλθε σε 4.292 άτομα. Το Πρόγραμμα συνδράμει στους ωφελούμενους με τη 
διανομή τροφίμων, Βασικής Υλικής Συνδρομής καθώς και την παροχή 
συνοδευτικών μέτρων και δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην κοινωνική 
ενσωμάτωση. Κατά τη διάρκεια του έτους η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 
κατέβαλλε συντονισμένες προσπάθειες για την έγκαιρη ενημέρωση και 
εξυπηρέτηση των πολιτών, την οργάνωση και την αποθήκευση προϊόντων και 
τη διανομή τους στους ωφελούμενους. Ειδικότερα, εντός του 2021, 
πραγματοποιήθηκαν για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ δυο (2) αναδιανομές προϊόντων 
που είχαν μείνει αδιάθετα σε προηγούμενες διανομές.  
 
Έκτακτη προμήθεια και διανομές τροφίμων 
Για την κατεπείγουσα αντιμετώπιση των  αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
κορωνοϊού (COVID-19) και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, έγινε 
προμήθεια τροφίμων και διανομή τους σε ευπαθείς ομάδες, που βρέθηκαν σε 
κατάσταση ένδειας  λόγω της έκτακτης κατάστασης.  
 
Κατ’ οίκον εξυπηρέτηση πολιτών 
Κατά τους πρώτους μήνες του 2021 (μέχρι το Μάιο 2021) συνεχίστηκε η 
λειτουργία της νέας υπηρεσίας «Κατ΄οίκον εξυπηρέτηση ευάλωτων πολιτών», 
που είχε συσταθεί από το 2020, στα πλαίσια λήψης μέτρων αποφυγής και 
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19. Συγκεκριμένα λειτούργησε 
τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο απευθύνονταν οι πολίτες ευπαθών ομάδων 
πληθυσμού (ηλικιωμένα άτομα χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον, ΑμΕΑ κλπ), 
που δε μπορούσαν να μετακινηθούν και να αυτοεξυπηρετηθούν.  
Το τηλεφωνικό κέντρο δέχτηκε αιτήματα για θέματα που αφορούσαν σε 
προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (πχ φάρμακα, τρόφιμα κλπ), διεκπεραίωση 
αιτημάτων σε ΚΕΠ, συνταγογράφηση, παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών κλπ. 
Τα αιτήματα αυτά, αφού αξιολογούνταν από την Υπηρεσία μας, 
διεκπεραιώνονταν  από υπαλλήλους της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 
καθώς και προσωπικό άλλων υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών 
Προσώπων του, των οποίων η λειτουργία είχε προσωρινά ανασταλεί.   
    



Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2021           41 
 

Συνδρομή για μετακίνηση σε εμβολιαστικά κέντρα 

Στο τηλεφωνικό κέντρο της υπηρεσίας «Κατ΄οίκον εξυπηρέτηση ευάλωτων 
πολιτών» απευθύνονταν και άτομα μοναχικά, ηλικιωμένα και με αδυναμία 
μετακίνησης, που είχαν ανάγκη συνδρομής για τη μετακίνησή τους στα 
εμβολιαστικά κέντρα. Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης μεταφέρθηκαν για 
εμβολιασμό σε εμβολιαστικά κέντρα 22 κάτοικοι του Δήμου. 
 
Συνδρομή σε κατοίκον εμβολιασμό πολιτών  
Ο Δήμος μας συνέδραμε την 3η ΥΠΕ στο πρόγραμμα εμβολιασμού πολιτών κατ’ 
οίκον, μεταφέροντας με οχήματα του Δήμου τις υγειονομικές ομάδες 
εμβολιασμού στις οικίες των πολιτών, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα του κατ’ 
οίκον εμβολιασμού και βρίσκονταν εντός των ορίων του Δήμου μας. Συνολικά 
συνέδραμε 25 φορές στη μετακίνηση για κατ’ οίκον εμβολιασμό. 
 
Εποπτεία Φιλανθρωπικών Σωματείων και Βρεφικών-Παιδικών Σταθμών 

Το Τμήμα Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής έχει αναλάβει την 
αρμοδιότητα εποπτείας των τριών φιλανθρωπικών σωματείων που 
δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 
Ταυτόχρονα είναι αρμόδιο για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και 
την εποπτεία 14 δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών 
(4 Δημοτικοί, 6 ανήκουν στη Δημοτική Επιχείρηση, 4 ιδιωτικοί). 
 
Διενέργεια 40 κοινωνικών ερευνών για πολίτες του Δήμου μας, οι οποίοι 

κατέθεσαν διάφορα αιτήματα που αφορούσαν κυρίως την χορήγηση εφάπαξ 
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, την κάλυψη των εξόδων ταφής απόρων 
πολιτών, την εισαγωγή σε κλινικές και ιδρύματα χρονίων παθήσεων, την κάλυψη 
δωρεάν οδοντιατρικών εργασιών. Επίσης, κοινωνικές έρευνες 
πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να χορηγηθεί βεβαίωση αστεγίας, καθώς και 
για να εγκριθεί αίτημα για Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Τα τελευταία 
χρόνια έχει παρατηρηθεί μεγάλη αύξηση όσον αφορά τα παραπάνω αιτήματα.  
 
Διενέργεια 100 κοινωνικών ερευνών (37 εισαγγελικές παραγγελίες + 63 
εποπτείες) κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, κυρίως από το 
Τμήμα Ανηλίκων με σκοπό την προστασία ανηλίκων. Επίσης, κοινωνικές 
έρευνες διενεργήθηκαν για διερεύνηση περιστατικών που σχετίζονταν με την 
ανάγκη ακούσιας νοσηλείας πολιτών σε ψυχιατρικά ιδρύματα. 
 
Δημοτική Τράπεζα Ρούχων 
Η Τράπεζα Ρούχων λειτούργησε κανονικά μόνο τα χρονικά διαστήματα που δε 
βρίσκονταν σε ισχύ τα αυστηρά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας 
από τη διασπορά του κορονοϊού. Με τη βοήθεια των εθελοντών δέχτηκε μεγάλο 
αριθμό προϊόντων που προσέφεραν οι συνδημότες μας, μέρος των οποίων 
διατέθηκε σε πάνω από 100 πολίτες με ανάγκες σε ένδυση και υπόδηση.  
 
Κοινωνικό πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις.  

Κατά τη θερινή περίοδο υπήρξε πρόβλεψη για φιλοξενία 65 παιδιών ΑμεΑ 
ωφελούμενων του προγράμματος ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου, καθώς και ατόμων 
ΑμεΑ που κατοικούν στο Δήμο, για 14 διανυκτερεύσεις χωρίς συμμετοχή. Λόγω 
των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας, υπήρξε 
χαμηλή συμμετοχή. 
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Επίσης, μετά από προσφορά ιδιωτικής παιδικής κατασκήνωσης, δόθηκε η 
δυνατότητα φιλοξενίας σε 10 παιδιά και για χρονικό διάστημα 14 
διανυκτερεύσεων. Ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από 5 παιδιά, τα οποία και 
φιλοξενήθηκαν. 
 
Ταφή ατόμων τα οποία εν ζωή βρίσκονταν σε οικονομική αδυναμία 
Ο Δήμος μεριμνώντας για τους άστεγους και άπορους πολίτες, προέβη στη 
σύναψη σύμβασης με γραφείο τελετών προκειμένου να καλύψει τα έξοδα 
κηδείας και ταφής για συνολικό αριθμό 6 ατόμων. Κατά το έτος 2021 δεν 
προέκυψε ανάγκη για την κάλυψη των εξόδων κηδείας και ταφής σε κάποιο 
περιστατικό. 
 
Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων 

Η υπηρεσία μας σε εφαρμογή του Ν.4039/2012 καθώς και του Ν. 4235/2014 
έχει προβεί κατά τη διάρκεια του 2021 στις κάτωθι αναφερόμενες ενέργειες: 
 
 Σύναψη σύμβασης με κτηνίατρο επιδιώκοντας αφενός την περίθαλψη 
των τραυματισμένων και άρρωστων αδέσποτων ζώων, αφετέρου την υλοποίηση 
ενός προγράμματος στειρώσεων και εμβολιασμών σκύλων και γατών. Τα 

ζώα αποπαρασιτώνονται, εμβολιάζονται και σημαίνονται ηλεκτρονικά. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στη στείρωση των θηλυκών ζώων ώστε να μπορεί να ελεγχθεί ο 
ρυθμός αναπαραγωγής τους.  
 Σύναψη σύμβασης με ιδιώτη, ο οποίος αναλαμβάνει  την περισυλλογή, 
μεταφορά και φιλοξενία ζώων σε νόμιμα λειτουργούσα εγκατάσταση 
κυνοτροφείου. Με τη συνεργασία αυτή ο δήμος μπορεί να ανταποκριθεί  στις 

περιπτώσεις που απαιτείται σύλληψη ζώου ύποπτου για λύσσα από 
εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και απομόνωσή και  παρακολούθησή του για 
δύο εβδομάδες για τυχόν εκδήλωση της ασθένειας (ΚΥΑ 331/10301/ΦΕΚ 198 τ. 
Β’/5-2-2013). 
 Συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του 
προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με το 
άρθρο 46, παρ. 6 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32Α/11-2-2014). 
 Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και ανάρτηση αφισών του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την προστασία του ανθρώπου από την 
εμφάνιση κρουσμάτων λύσσας.  
Συγκεκριμένα, το έτος 2021 πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 47 εμβολιασμοί, 
20 στειρώσεις σκύλων και 31 στειρώσεις γατών. 
Για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών η Υπηρεσία προέβη και σε προμήθεια 
τροφών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, 
 
Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τη λειτουργία 
δημοτικών ιατρείων και τράπεζας φαρμάκων 
 
Όλοι οι κάτοικοι του Δήμου ανεξαρτήτως ηλικίας και ασφαλιστικού φορέα, καθώς 
και ανασφάλιστοι μπορούν να απευθύνονται στα ιατρεία του Δήμου για την 
παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 
Δημοτικό Πολυιατρείο Αμπελοκήπων 

Το Δημοτικό Πολυϊατρείο Αμπελοκήπων είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα ιατρικά 
μηχανήματα (καρδιολογικός υπέρηχος, γυναικολογικός-μαιευτικός υπέρηχος, 
υπέρηχος άνω-κάτω  κοιλίας, μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας, 



Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2021           43 
 

βιοχημικός και αιματολογικός αναλυτής, σπιρόμετρο) καθώς και αυτόματους 
απινιδωτές.  
Υπηρεσίες προσέφεραν 13 γιατροί. Συγκεκριμένα, λειτούργησαν τα ιατρεία 

έντεκα ειδικοτήτων και εξυπηρετηθήκαν συνολικά 6.948 περιστατικά.  Παρακάτω 
αναφέρονται τα ιατρεία και ο αριθμός των πολιτών που εξυπηρετήθηκαν 
αντίστοιχα :Γενικής Ιατρικής:  923 άτομα, Παθολογικό:  2622, Γυναικολογικό:  
587, Καρδιολογικό:  751,  Ορθοπεδικό: 337, Ουρολογικό: 396, Παιδιατρικό: 100, 
Πνευμονολογικό: 412, Νευρολογικό: 360, Ψυχιατρικό: 55, Δερματολογικό: 405 
περιστατικά. Στο μικροβιολογικό εργαστήριο προσήλθαν 854 περιστατικά για 
αιμοληψία. Οι πέντε (5) αιμοληψίες έγιναν κατ’ οίκον λόγω προβλημάτων 
μετακίνησης των πολιτών. 
Στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας νοσηλευτικής φροντίδας, 
πραγματοποιήθηκαν επίσης: μέτρηση αρτηριακής πίεσης, μέτρηση σακχάρου 
από το δάκτυλο, περιποίηση τραύματος, ενεσοθεραπείες. Επίσης, κατόπιν 
εντολής γιατρού έγιναν καρδιογραφήματα, υπέρηχοι καρδιάς και γυναικολογικοί 
υπέρηχοι. Τέλος, ύστερα από καρδιολογικό έλεγχο, χορηγήθηκαν βεβαιώσεις 
υγείας. Επίσης εκδόθηκαν πιστοποιητικά υγείας για εργασία σε κατοίκους και 
δημότες του Δήμου μας. 
 
Δημοτικό Πολυιατρείο Πολυκέντρου Αγίου Νεκταρίου 
 
Υπηρεσίες προσέφεραν 3 γιατροί. Συγκεκριμένα, λειτούργησαν τα ιατρεία 
τριών ειδικοτήτων και εξυπηρετηθήκαν συνολικά 2.738 περιστατικά.  Παρακάτω 
αναφέρονται αναλυτικά τα ιατρεία  και ο αριθμός των πολιτών που 
εξυπηρετήθηκαν αντίστοιχα : Ορθοπεδικό:  61 περιστατικά,  Παθολογικό: 2.510 
περιστατικά, Παιδιατρικό: 167 περιστατικά. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 
εμβολιασμοί, μετρήσεις λιπιδίων (σακχάρου, χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων) σε 
διάφορα περιστατικά και ενεσοθεραπείες. 
 
Λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου  
Ο Δήμος μας έχει προχωρήσει σε δημιουργία Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου 
στα  πλαίσια του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 (Άξονας 
Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της 
φτώχειας»). Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου μας εντάσσεται στο πλαίσιο της 
στρατηγικής του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης για την ανάπτυξη της 
δημοτικής κοινωνικής πολίτικης σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση των 
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. 
Στόχος του είναι η φαρμακευτική περίθαλψη απόρων, αναξιοπαθούντων που 
ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινωνικό 
Φαρμακείο παρείχε για το 2021 στους ωφελούμενούς του δωρεάν φάρμακα, 
υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφάλισε μέσω 
συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς 
φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από την συμμετοχή και κινητοποίηση 
συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών. 
Επίσης, σε συνεργασία με το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας 
συγκέντρωσε και προσέφερε στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Καρδίτσας 
φάρμακα, υγειονομικό υλικό, παραφαρμακευτικά προϊόντα και κλινοσκεπάσματα 
προκειμένου να διατεθούν στους πολίτες της περιοχής που επλήγησαν από τις 
καταστροφικές πλημμύρες. 
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ΚΕΠ Υγείας 

Στο Δήμο μας λειτουργεί το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) που 
σκοπό έχει τη Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας. Δημιουργήθηκε από τη 
συνεργασία του Δήμου μας με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - 
Προαγωγής Υγείας, που είναι το πιστοποιημένο Δίκτυο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας στη χώρα μας. Στα πλαίσια της λειτουργίας του, 
διοργανώνονται εκδηλώσεις και δράσεις με σκοπό την προώθηση υγιών 
συμπεριφορών και την αποφυγή των κινδύνων που απειλούν την υγεία μας. 
Εντός του έτους 2021 και λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν 
εξαιτίας της πανδημίας, δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν δια ζώσης 
δράσεις. Παρόλα αυτά, πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω 19 διαδικτυακά 
σεμινάρια-δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης: 

 Διαδικτυακή συνάντηση με θέμα: Χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά 
και τους εφήβους. Διαδικτυακή εξάρτηση. Εφαρμογή κατά την περίοδο «μένουμε 
ασφαλείς». 

 Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα την οστεοπόρωση και οστεοπενία. 

 Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: Ενημέρωση/ψυχοεκπαίδευση για την 
κατάθλιψη. 

 Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: Κατάθλιψη εν μέσω covid 19, επιπτώσεις 
στις διαπροσωπικές σχέσεις (προσωπικές-επαγγελματικές), στην οργανική 
υγεία και οικονομικές συνέπειες. Ζώντας με την κατάθλιψη-μορφές θεραπείας-
συμπτώματα εφόσον έχουμε νοσήσει από covid 19. 

 Κατάθλιψη-υποστήριξη φροντιστών. 

 Διαδικτυακό σεμινάριο Α΄βοηθειών-Καρπα. 

 Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: Οστεοαρθρίτιδα. 

 Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: Διατροφικές ανάγκες και παρεκτροπές 
στις ημέρες του covid 19. 

 Διαδικτυακό σεμινάριο του προγράμματος αγωγής υγείας για παιδιά με 
θέμα: Ατυχήματα. 

 Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα την οστεοπόρωση 

 Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: Εξαρτήσεις. 

 Διαδικτυακή δράση με θέμα: Πανελλήνιες εξετάσεις-διαχείριση άγχους 
προετοιμασίας και αποτελεσμάτων. 

 Διαδικτυακή ημερίδα του προγράμματος «Αγωγή Υγείας» για παιδιά με 
θέμα: Εφηβεία. 

 Διαδικτυακή δράση με θέμα: Παιδιά και θάλασσα-μέτρα πρόληψης και 
προστασίας. 

 Εκστρατεία ενημέρωσης με θέμα: Μύθοι και αλήθειες για αντιβιοτικά και 
εμβόλια.  

 Ημέρα δράσης ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. 

 Διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο: Covid 19 & εμβολιασμός-οι πολίτες ρωτούν 
οι ειδικοί απαντούν. 

 Διαδικτυακή συνάντηση με θέμα: Έκφραση της σεξουαλικότητας παιδιών 
και εφήβων-εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία. 

 Διαδικτυακή συνάντηση με θέμα: 1. Έκθεση των παιδιών σε βλαβερούς 
περιβαλλοντικούς παράγοντες, πώς το περιορίζουμε και 2. Εμβολιασμοί 
παιδιών και εφήβων/ασφάλεια εμβολίων. 
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές ενημερώσεις και ανάρτηση 
ενημερωτικού υλικού για την πρόληψη ασθενειών όπως το ανεύρυσμα κοιλιακής 
αορτής, το μελάνωμα, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος του μαστού, ο 
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καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, ο καρκίνος του παχέος εντέρου, ο καρκίνος 
του προστάτη, η κατάθλιψη, η άνοια και η οστεοπόρωση.  
 
Μέτρα Αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Covid-19 
Στα πλαίσια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του 
κορωνοϊού, το Τμήμα μας σε συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες του Δήμου 
υπό το συντονισμό του αρμόδιου αντιδημάρχου, συμμετείχε στη διοργάνωση 
δωρεάν δράσεων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid Test) των κλιμακίων 
ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα σημεία εντός του 
Δήμου με μεγάλη συμμετοχή των πολιτών. 
Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις με κάθε πρόσφορο τρόπο 
(ανακοινώσεις, δελτία τύπου, προσωπικές επαφές, ηχητικά μηνύματα) των 
ωφελούμενων των Δομών σχετικά με την πανδημία, τους κινδύνους αλλά και τα 
μέσα ατομικής υγιεινής και πρόληψης. 
 
Εθελοντική Αιμοδοσία 
Ο Δήμος μας έχει δύο Τράπεζες Αίματος, στο νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» και 
στο νοσοκομείο «Παπανικολάου». Αιμοδοσίες πραγματοποιούνται τακτικά στην 
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στον 2ο όροφο του Δημαρχείου. Η αιμοληψία 
διαρκεί 10 λεπτά, είναι ακίνδυνη κι ανώδυνη. Περίπου 100 συνδημότες μας 
ζητούν αίμα κάθε μήνα από την Τράπεζα Αίματος και αδυνατούμε να 
ανταποκριθούμε. Επιβάλλεται λοιπόν η βοήθεια όλων, η παρότρυνσή σας 
προς τα μέλη της οικογένειάς σας, του συλλόγου σας, τους αθλητές σας, τους 
φίλους και τους γνωστούς σας. Ας μην ξεχνάμε ότι η δωρεά αίματος, ιδιαίτερα 
σήμερα στις κρίσιμες στιγμές που ζούμε, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 
κινήσεις προσφοράς προς το συνάνθρωπό μας.  
 
Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί 
Οι τέσσερις Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου μας, παρέχουν ποιοτικές και 
σύγχρονες υπηρεσίες σε κατάλληλα διαμορφωμένο παιδαγωγικό περιβάλλον με 
εξειδικευμένο προσωπικό. Λειτουργούν παιδικά τμήματα για ηλικίες 2,5 έως 4 
ετών. 
 
Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)  Λειτουργούν 
συνολικά τρία ΚΑΠΗ (Αμπελόκηποι, Μενεμένη)και οι ωφελούμενοι ξεπερνούν τα 
2.000  άτομα. Σκοπός του ΚΑΠΗ είναι να παρέχει υπηρεσίες στους 
ηλικιωμένους συνανθρώπους μας, έτσι ώστε να παραμένουν ενεργά μέλη του 
κοινωνικού συνόλου. Κατά τη διάρκεια του έτους συμμετείχαν σε εκδηλώσεις και 
ομάδες που λειτουργούν για την ψυχαγωγία τους. Επίσης παρέχονται δωρεάν 
υπηρεσίες από ιατρούς, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτή, κοινωνικούς 
λειτουργούς και νοσοκόμους σε όλους τους ωφελούμενους των ΚΑΠΗ του 
Δήμου μας. 
 
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης 
(ΚΔΕΔΑΜ) 

Η ΚΔΕΔΑΜ προωθεί και ενισχύει την πολιτιστική ανάπτυξη και παρέχει 
κοινωνικό έργο. Τομέας Πολιτισμού : Λειτουργούν τμήματα ζωγραφικής και 

κεραμικής που απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες κάθε επιπέδου. 
Λειτουργούν επίσης τμήματα παραδοσιακού χορού, μπαλέτου, μοντέρνου 
χορού, λάτιν και τμήματα θεατρικής αγωγής για παιδιά και εφήβους. Επιπλέον 
λειτουργεί στο κινηματοθέατρο «Α. Μινωτής» θερινός και χειμερινός 
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κινηματογράφος. Στα πλαίσια του πολιτιστικού τομέα διοργανώνονται και οι 
ετήσιες εκδηλώσεις. Τομέας Αθλητισμού: Λειτουργούν τμήματα αθλητισμού 
προσχολικής ηλικίας, ενόργανης γυμναστικής, αεροβικής, στίβου, ακαδημίες 
βόλεϊ, μπάσκετ, τένις, γυμναστική για ηλικιωμένους και για άτομα με ειδικές 
ανάγκες. Επίσης διοργανώνονται εκδρομές για υπαίθριες δραστηριότητες, 
καθώς και το Πρόγραμμα «Παιδί & Θάλασσα». 
Τομέας Παιδικών και βρεφικών σταθμών & Κ.Δ.Α.Π.: Λειτουργήσαμε τη 

«Χαρά του Παιδιού», έναν νέο σύγχρονο βρεφικό σταθμό. Λειτουργούμε δυο 
βρεφονηπιακούς σταθμούς: «Ηλιαχτίδες» και τα «Αστεράκια» και τους παιδικούς 
σταθμούς «Ζιζάνια», «Τρενάκια» και «Μικροί εξερευνητές». Λειτουργούμε 
Κ.Δ.Α.Π. (στις περιοχές Αμπελοκήπων και στην Μενεμένη). Όλα τα παραπάνω 
είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2007 -2013. 
Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας: Λειτουργούν τρία τμήματα «Βοήθεια στο Σπίτι» 

(περιοχή Αμπελοκήπων, Μενεμένης και Αγ. Νεκταρίου) τα οποία προσφέρουν 
καθημερινή φροντίδα κατ’ οίκον με χρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους. 
Επίσης λειτουργεί Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων για άτομα που 
δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν (Α’ΚΑΠΗ). 
Τμήμα Ωδείου : Λειτουργούν τμήματα εκμάθησης της μουσικής παιδείας καθώς 
και όλων των μουσικών οργάνων για παιδιά και ενήλικες. Η Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. εκτός 
από τις παραπάνω δράσεις έχει και άλλες μόνιμες και περιστασιακές 
δραστηριότητες, οι οποίες της αποδίδουν έσοδα. Λειτουργεί τμήμα μοντέρνου 
χορού με εξωτερικό συνεργάτη και ποσοστό επί των συνολικών εσόδων. Το 
Πολυϊατρείο, που στεγάζεται στο κτίριο του Β’ ΚΑΠΗ. 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Το Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων ενημερώνει και εξυπηρετεί 
τους άνεργους συνδημότες μας. 
Συγκεκριμένα :  

 Οι άνεργοι ενημερώνονται για την εγγραφή τους στα μητρώα του ΟΑΕΔ 
και πως μπορούν να εκδώσουν κάρτα ανεργίας. Επίσης προωθούνται στον 
εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ, ώστε να συμπληρώνουν το Ατομικό Σχέδιο 
Δράσης. Επιπλέον, γίνεται ενημέρωση για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ. 

 Προσανατολίζουμε όσους δεν έχουν απολυτήριο Γυμνασίου προς το 
Εσπερινό Γυμνάσιο και το Σχολείο Β΄ ευκαιρίας και τους παλιννοστούντες για 
την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και την λήψη ισοτιμίας των τίτλων 
σπουδών τους, που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή.  

 Καθημερινή αναδημοσίευση-ανάρτηση αγγελιών στον χώρο μας, προϊόν 
αποδελτίωσης, από διάφορα sites.  

 Συντάσσουμε και αποστέλλουμε βιογραφικά σημειώματα και 
συνοδευτικές επιστολές μέσω email για όσους δεν έχουν πρόσβαση ή γνώση 
του ιντερνέτ. 

 Ενημερώνουμε για νέα προγράμματα επιδοτούμενα ή μη, σεμινάρια και  
προκηρύξεις του Δημοσίου, των ΟΤΑ και άλλων οργανισμών. 

 Επεξεργασία και υποβοήθηση στη σωστή συμπλήρωση και αποστολή 
αιτήσεων σε προκηρύξεις μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ. 

 Με στόχο την καλύτερη και πλήρη ενημέρωση των άνεργων συμπολιτών 
μας και την άμεση πληροφόρησή τους αναρτούμε ανακοινώσεις και δελτία 
τύπου μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου μας (www.ampelokipi-menemeni.gr).  

 Ενημερώνουμε για τις υπόλοιπες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου στις 
περιπτώσεις που απαιτείται. 
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 Ηλεκτρονική ανανέωση της κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ και εκτύπωση 
βεβαιώσεων  για τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Το 2021 έγιναν 300 νέες εγγραφές. Εξυπηρετήθηκαν και προωθήθηκαν 
πολλά άτομα σε ολοκληρωμένα προγράμματα απασχόλησης που συμμετείχε ο 
Δήμος μας καθώς και σε προκηρύξεις άλλων φορέων. 
 
ΣΤΕΚΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
Το Στέκι Νεολαίας είναι ένας πολυχώρος, ο οποίος αγκαλιάζει όλους τους 
δημότες – κατοίκους. Φιλοξενούνται πολυποίκιλες εκδηλώσεις και παρέχει 
δωρεάν χρήση Υπολογιστών και Internet. Στις εγκαταστάσεις του λειτουργεί και 
το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων και το Γραφείο Ανέργων και Επιχειρήσεων.  
 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ     
Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων (ΚΠΝ) αποτελούν δομές που λειτουργούν με 
ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν ως κύριο στόχο να φέρουν τους 
νέους σε επαφή με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας και την 
παροχή έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης σε τομείς ενδιαφέροντος των νέων 
(εκπαίδευση, ευρωπαϊκά προγράμματα, επαγγελματική κατάρτιση-ευκαιρίες 
καριέρας για τους νέους, πρακτική άσκηση, υποτροφίες, προπτυχιακές-
μεταπτυχιακές σπουδές, ελεύθερος χρόνος κ.λ.π.). Το κοινό ενημερώνεται για 
τα προγράμματα τα οποία είναι σε εξέλιξη, μέσω της ιστοσελίδας και στο 
facebook του Δήμου και της ομάδας (YOUTH CENTER OF AMPELOKIPI –
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ). 
 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
Πραγματοποιήθηκε και το 2021 το κατασκηνωτικό πρόγραμμα «Φιλοξενία 
παιδιών 7-14 ετών» του Δήμου μας, αποκλειστικά για τους δημότες μας. 
Το πρόγραμμα υλοποιείται κάθε καλοκαίρι με μεγάλη συμμετοχή. Οι μικροί 
κατασκηνωτές φιλοξενήθηκαν για το χρονικό διάστημα 14 διανυκτερεύσεων και 
έμειναν με τις καλύτερες εντυπώσεις. 
 
Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΑμΕΑ) 
Υλοποιούμε το πρόγραμμα Δημιουργικής απασχόλησης των Α.μ.Ε.Α.. Το 
Πρόγραμμα λειτουργεί και έχοντας σημείο έναρξης και λήξης ένα σχολικό έτος. 
Συγκεκριμένα για το έτος 2021 λειτούργησαν τα εξής τμήματα: 
τμήμα θεατρικού παιχνιδιού, τμήμα ζωγραφικής, τμήμα φυσικής αγωγής, 
ομάδα συζήτησης, λέσχη ψυχαγωγίας. Αξίζει να επισημανθεί ότι ο Δήμος μας 

εξασφαλίζει, για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, τη συμμετοχή τους σε 
κατασκηνώσεις χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. 
 
Εθελοντισμός 

Η ομάδα των εθελοντών μας αποτελείται από ανθρώπους ανιδιοτελείς, οι οποίοι 
είναι πάντα πρόθυμοι και προσφέρουν απλόχερα την στήριξή τους στον 
συνάνθρωπο μέσα από διάφορες δράσεις του Δήμου μας. Τους ευχαριστούμε 
θερμά.   
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«ΆΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 
 

Πραγματοποιήθηκαν όπως κάθε χρόνο τα προγράμματα «Άθληση για όλους» 
που γίνονται σε συνεργασία και συγχρηματοδότηση με τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Εργάστηκαν 
22  Καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Τα προγράμματα  «Άθληση για όλους» 
διαχωρίζονται στα παρακάτω: 
Αθλητισμός για παιδιά προσχολικής ηλικίας: απευθύνεται σε παιδιά 3,5 - 6 
ετών και υλοποιείται στο Δημοτικό γυμναστήριο (υπόγειο Δημαρχείου), για την 
κοινότητα Αμπελοκήπων και για την κοινότητα Μενεμένης στο Α΄ΚΑΠΗ. Το 
πρόγραμμα αυτό μυεί τα παιδιά στον αθλητισμό, αυξάνει τη φαντασία και τη 
δημιουργικότητα τους και αναπτύσσει τις κινητικές τους δεξιότητες. 
Υλοποιούνται στα Δημοτικά γυμναστήρια και στις δύο κοινότητες. 
Αθλητισμός για παιδιά και εφήβους: απευθύνεται σε όλα τα παιδιά 
ανεξαρτήτως δυνατοτήτων και επιδόσεων, που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής, 
επαφής και γνωριμίας με τα σπορ και τις αθλητικές δραστηριότητες. Τα τμήματα 
που λειτούργησαν ήταν: γυμναστική προσχολικής ηλικίας, γυμναστική εφηβικής 
ηλικίας, ενόργανη γυμναστική, ρυθμική γυμναστική, τένις,  tae – kwon- do, 
ακαδημίες μπάσκετ αγοριών – κοριτσιών, ακαδημία βόλεϊ κοριτσιών, ακαδημία 
ποδοσφαίρου. Τα προγράμματα πραγματοποιούνται στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις του Δήμου μας. 
Άθληση και γυναίκα: τα τμήματα αεροβικής, ορθοσωμικής γυμναστικής,  
fitness, Yoga, Fuctional, Body challenge, Pilates, Zumba, Total- Fit, Body Total, 
Abs-Hips, Yoga, Yogilates, Tabata, Tae-bo, Pilardio, Dynamic, απευθύνονται σε 
γυναίκες 18-55 ετών. Τα προγράμματα υλοποιούνται στα τρία δημοτικά 
γυμναστήρια που βρίσκονται στο Α΄ Κ.Α.Π.Η. και Β΄ Κ.Α.Π.Η. Αμπελοκήπων  
και στο Α΄ΚΑΠΗ Μενεμένης.   
Άσκηση ενηλίκων: τμήματα τένις παραδοσιακών χορών και φυσικής 
ενδυνάμωσης (βάρη). Υλοποιούνται σε κλειστούς και ανοιχτούς δημοτικούς 
αθλητικούς χώρους.   
Άσκηση στην Τρίτη ηλικία : Δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω υγειονομικών 

πρωτοκόλλων του  COVID-19.  
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Πραγματοποιήθηκε και το πρόγραμμα «Αθλητισμός και ΑΜΕΑ», που 
απευθύνεται σε άτομα με κινητικές και διανοητικές αναπηρίες. 
 

Τα προγράμματα ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2021 εν αρχή με τα 
μαθήματα Αντισφαίρισης και τον Μάϊο με τα υπόλοιπα ακολουθώντας τα 
μέτρα και τις Οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της 
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας τα 
στελέχη του Γραφείου Αθλητισμού & Νέας Γενιάς στην προσπάθειά τους 
να κινητοποιήσουν τους πολίτες να συνεχίσουν να γυμνάζονται, 
δημιούργησαν βίντεο αθλητικών προγραμμάτων και ασκησιολόγιο, ενώ 
παράλληλα γινόταν και διαδικτυακά μαθήματα γυμναστικής ενηλίκων τα 
οποία προώθησαν μέσω ιντερνετικών καναλιών.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ   

Στην αρχή του καλοκαιριού και με το τέλος της σχολικής χρονιάς υλοποιείται το 
πρόγραμμα Παιδί και θάλασσα μικρής διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων.  
Παιδιά ηλικίας 6 – 13 ετών μαθαίνουν να επιπλέουν με ασφάλεια ώστε να 
μπορούν να αντιμετωπίζουν τη θάλασσα με οικείο και φιλικό τρόπο. Το 
πρόγραμμα χαρίζει αξέχαστες ώρες αναψυχής και αποτελεί μία δημιουργική 
απασχόληση για τα παιδιά που μένουν στην πόλη και δεν έχουν τη δυνατότητα 
διακοπών ή συμμετοχή σε κατασκηνώσεις. Το πρόγραμμα «Παιδί και θάλασσα» 
πραγματοποιήθηκε από την Αντιδημαρχία Αθλητισμού του Δήμου μας, σε 
συνεργασία με την Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. σε δύο περιόδους (5 ΙΟΥΛΙΟΥ – 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 
και 19 ΙΟΥΛΙΟΥ – 30 ΙΟΥΛΙΟΥ), με τη συμμετοχή δεκάδων παιδιών από τους 
Αμπελόκηπους, τη Μενεμένη, και τον Άγιο Νεκτάριο. Συμμετείχαν φέτος μόνο 
190 παιδιά εφόσον έπρεπε να τηρηθούν τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας 
λόγω Covid-19. 
    
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – 
ΕΥΌΣΜΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ  
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ποδηλάτου ο Δήμος μας σε συνεργασία με 
τους όμορους Δήμους Παύλου Μελά και Κορδελιού - Ευόσμου διοργάνωσε 
«Ποδηλατοβόλτα στη Δυτική Θεσσαλονίκη». Στην εκδήλωση συμμετείχαν 
ποδηλάτες αλλά και πλήθος κόσμου από ηλικίες δέκα (10) χρονών και άνω, 
αποδεικνύοντας εμπράκτως την ευαισθησία τους σε περιβαλλοντικά θέματα.  
Με το σύνθημα «Ποδηλατοβόλτα για ένα καλύτερο περιβάλλον» οι πολίτες και 
των τριών δήμων ποδηλάτησαν για να διεκδικήσουν: 

 ➢ Περισσότερο χώρο για ποδήλατο στις πόλεις. 

 ➢ Καθαρό αέρα στη δυτική Θεσσαλονίκη. 

 ➢ Τα πρώην στρατόπεδα ως ελεύθερους χώρους αναψυχής. 

 ➢  ΟΧΙ στην καύση απορριμμάτων στο ΤΙΤΑΝ. 

Η «Ποδηλατοβόλτα» με τους συμμετέχοντες όλων των Δήμων ξεκίνησε από το 
πρώην Στρατόπεδο «Μ. Αλέξανδρος» και διένυσε μία διαδρομή δέκα (10) χλμ, η 
οποία διέσχισε περιοχές και των τριών Δήμων. 
 
ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ  ΦΛΟΓΑΣ  ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ & ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΗΣ 
ΑΦΗΣ ΦΛΟΓΑΣ 

Υποδεχθήκαμε την Αλεξάνδρειο Φλόγα του 15ου Διεθνούς Μαραθωνίου 
«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», η οποία διέτρεξε το Δήμο μας από το Δημοτικό 
Στάδιο Αμπελοκήπων «Κωνσταντίνος Καραμανλής» (άγαλμα δρομέων – 
αφετηρία 10.000μ.), την πλατεία Επταλόφου και κατέληξε στο Λευκό Πύργο 
Θεσσαλονίκης. 
        
15ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ «Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ΠΕΛΛΑ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Διοργανώθηκε ο 15ος Διεθνής Μαραθώνιος «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» – bwin 
καθώς και οι παράλληλοι Δρόμοι Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος 5.000μ., 
10.000μ. Ο Δρόμος Υγείας 10.000μ ξεκίνησε από το Δημοτικό Στάδιο 
Αμπελοκήπων «Κ. Καραμανλής». Ο Δρόμος 10.000μ. του «Μαραθωνίου της 
Ιστορίας ήταν αφιερωμένος στη μνήμη της Δήμητρας Ιορδανίδου και έλαβε το 
όνομα της αδικοχαμένης αθλήτριας, που υπήρξε η πρώτη νικήτρια στο 
συγκεκριμένο δρόμο το 2006 στον 1ο Μαραθώνιο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

 Έλεγχος των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων σε όλα τα 
γήπεδα και τους αθλητικούς χώρους.  
 
Δημοτικό Στάδιο «Κ. Καραμανλής» 

 Ετήσιες προγραμματισμένες εργασίες  συντήρησης στο γήπεδο 
ποδοσφαίρου χλοοτάπητας.  

 Ετήσια συντήρηση οργάνων μυϊκής ενδυνάμωσης στην αίθουσα βαρών. 

 Αλλαγή στα δίχτυα των εστιών.  

 Συντήρηση στα μηχανήματα ήχου του σταδίου. 

 Συντήρηση - επισκευή αρδευτικού για το πότισμα του χόρτου.  

 Ετήσια προγραμματισμένη συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων 
των πυλώνων. 

 Εργασίες συντήρησης στα εμπόδια. 

 Ετήσια προγραμματισμένη συντήρηση  στους λέβητες του σταδίου. 

 Τοποθέτηση πάγκων στο χώρο των βαλβίδων σφαιροβολίας. 

 Ετήσια προγραμματισμένη συντήρηση  των κλιματιστικών σε όλους τους 
χώρους. 

 Αντικατάσταση των δύο (2) κλιματιστικών του Γραφείου Αθλητισμού & 
νέας γενιάς. 

 Βάψιμο σε κεντρικές εισόδους του σταδίου, σε τοίχους και κάγκελα. 

 Τοποθέτηση φωτοκύτταρου στα W.C των ανδρών.  

 Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού προστατευτικού πλέγματος στην 
πόρτα και στα παράθυρα της αποθήκης.  

 Βάψιμο σε σκάλες κερκίδων σε χρώμα κίτρινο έντονο για να διακρίνετε τη 
νύχτα. 

 Καθάρισμα σε σχάρες περιμετρικά του στίβου. 

 Τοποθέτηση νέου ελαστικού τάπητα (ταρτάν). 

 Αγορά 50 εμποδίων για το στίβο. 
 
Κλειστό προπονητήριο στίβου «Α.Κελεσίδου»  

 Γενικός καθαρισμός όλου του χώρου. 

 Ηλεκτρολογικός έλεγχος μπουτόν και μηχανισμούς από τα στόρια.  

 Τοποθέτηση νέου ελαστικού τάπητα. 
 
Δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου «Απ. Αστρεινίδης» 

 Αλλαγή στα δίχτυα των εστιών.  

 Αλλαγή κομματιών και συντήρηση χλοοτάπητα. 

 Συντήρηση στα συρματοπλέγματα περίφραξης και στις μεταλλικές πόρτες 
από σιδεράδες. 

 Επισκευή σε μεταλλικές πόρτες αλλαγή σε κλειδαριές και χερούλια. 

 Συντήρηση  και αντικατάσταση λαμπτήρων στους πυλώνες. 
 
Δημοτικό Στάδιο Ποδοσφαίρου Μενεμένης «Α. Καραφώτης» 

 Ετήσια προγραμματισμένη συντήρηση  χλοοτάπητα. 

 Αποξήλωση των χόρτων περιμετρικά του Σταδίου. 

 Ηλεκτρολογικός - υδραυλικός έλεγχος. 

 Εργασίες συντήρησης σε μεταλλικές πόρτες και τοποθέτηση κλειδαριών. 

 Αγορά πετρελαίου ενός (1) τόνου. 
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 Ετήσια προγραμματισμένη συντήρηση  καυστήρα. 

 Αλλαγή στα δίχτυα των εστιών. 

 Συντήρηση στην αντλία νερού. 

 Ηλεκτρολογικός έλεγχος στις ηλεκτρολογικές χελώνες. 

 Εργασίες συντήρησης - εγκατάστασης φωτισμού στους πυλώνες του 
γηπέδου. 
 

Δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου «Κ. Μιγκοτζίδης» 

 Συντήρηση σε πόρτες και παράθυρα αλουμινίου. 

 Εργασίες συντήρησης στην περίφραξη.  

 Συντήρηση πλαστικού χλοοτάπητα.   

 Συντήρηση, αλλαγή λαμπτήρων στους προβολείς των πυλώνων. 

 Συντήρηση και επιδιόρθωση πόρτας 1ου αποδυτηρίου. 

 Ετήσια προγραμματισμένη συντήρηση  στα κλιματιστικά. 

 Συντήρηση και επιδιόρθωση σε πόρτες αποδυτηρίων, σε χερούλια και 
κλειδαριές. 

 Συντήρηση στους περιμετρικούς τοίχους, ξύσιμο και βάψιμο. 
 

Κλειστό γυμναστήριο αθλοπαιδιών «Ι. Λεμονίδης» 

 Ηλεκτρολογικός - υδραυλικός έλεγχος. 

 Έλεγχος στο δάπεδο. 

 Μόνωση ταράτσας αποδυτηρίων.  

 Βάψιμο εξωτερικά κεντρικής εισόδου, αποδυτηρίων, WC. 

 Τοποθέτηση στρωμάτων στα κάγκελα. 

 Εργασίες συντήρησης στα αποδυτήρια, βάψιμο. 
 

Δημοτικό γυμναστήριο  ενόργανης (προπονητήριο) Δημαρχείο 

 Εργασίες συντήρησης στους μηχανισμούς των παραθύρων. 

 Αντικατάσταση σπασμένου καθρέφτη με νέο. 

 Γενικός καθαρισμός και βάψιμο.  
 

Δημοτικό γυμναστήριο  Α΄ ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων 

 Ετήσια προγραμματισμένη συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων 
γυμναστηρίου.  

 Προμήθεια και τοποθέτηση νέων μηχανημάτων ενδυνάμωσης στην 
αίθουσα βαρών. 

 Αγορά και τοποθέτηση μηχανήματος ήχου,  ενισχυτή.   

 Συντήρηση παραθύρων. 

 Τοποθέτηση μεταλλικών βάσεων TRX. 

 Συντήρηση σίτας της κεντρικής πόρτας. 

 Συντήρηση τοίχων του διαδρόμου των αποδυτηρίων. 

 Εγκατάσταση τηλεφωνικής γραμμής και τηλέφωνο.  

 Τοποθέτηση κλιματισμού σε αίθουσα γυμναστικής, βαρών και διαδρόμου.  

 Βάψιμο εξωτερικού διαδρόμου (είσοδος γυμναστηρίου). 
 

Δημοτικό γυμναστήριο  Β΄ ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων 

 Ετήσια προγραμματισμένη συντήρηση  μηχανημάτων γυμναστικής. 

 Συντήρηση στις μπάρες γυμναστικής μέσα στην αίθουσα αερόμπικ. 

 Βάψιμο στις αίθουσες αερόμπικ, βαρών και διάδρομο. 

 Συντήρηση σε παράθυρα. 

 Τοποθέτηση παραθύρου με ανάκληση στην αίθουσα βαρών.   
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 Συντήρηση σε μονάδα κλιματισμού. 

 Τοποθέτηση μεταλλικών βάσεων TRX. 
 
Αίθουσα Μπαλέτου Β΄ ΚΑΠΗ 

 Τοποθέτηση τέντας εξωτερικά στην ταράτσα του μπαλέτου.  
 
Δημοτικό γυμναστήριο ΚΑΠΗ Μενεμένης 

 Εσωτερική βαφή όλου του χώρου. 

 Συντήρηση και έλεγχος των ηχείων του γυμναστηρίου. 

 Επισκευή του ξύλινου πατώματος γυμναστικής. 

 Κατασκευή και τοποθέτηση καινούριου παραθύρου με ανάκληση στην 
αίθουσα γυμναστικής. 

 Τοποθέτηση καινούριου CD player στην αίθουσα ανόργανης 
γυμναστικής.  

 Απομάκρυνση διαφόρων αντικειμένων από το λεβητοστάσιο. 
 

Κλειστό γυμναστήριο γυμναστικής TΑΕ-ΚWON-DΟ «Καμελίας» 

 Τοποθέτηση καινούριου παράθυρου. 

 Ετήσια προγραμματισμένη συντήρηση  καυστήρα. 

 Βάψιμο και στοκάρισμα στην αίθουσα αναμονής. 
 
Γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5  «Β. Μαυρουδάκη» 

 Συντήρηση και επισκευή περίφραξης. 

 Υδραυλική αποκατάσταση ζημιάς κεντρικού αγωγού. 

 Συντήρηση πλαστικού χλοοτάπητα. 

 Επισκευή προστατευτικών τεντών. 

 Αντικατάσταση παλιού κλιματιστικού. 
 

Λεωφόρος Δενδροποτάμου 

 Επισκευή σε εστίες 1ου γηπέδου ποδοσφαίρου εξαιτίας βανδαλισμού. 

 Απομάκρυνση εστιών 2ου γηπέδου ποδοσφαίρου για αποφυγή 
ατυχήματος. Ήταν βανδαλισμένες. 

 Επισκευή περίφραξης 1ου γηπέδου ποδοσφαίρου. 
 
Γήπεδα Τένις Αγίου Παντελεήμονα  

 Καθαρισμός περίφραξης από χόρτα. 

 Καθαρισμός φρεατίων αποχέτευσης. 

 Αποκατάσταση βλάβης χρονοδιακόπτη.  
 
Γήπεδα Τένις Λεωφόρος Δενδροποτάμου 

 Καθαρισμός φρεατίων αποχέτευσης. 

 Τοποθέτηση καινούργιου προστατευτικού ανεμόπανου. 

 Έλεγχος και επισκευή περίφραξης. 
 
Γήπεδο BEACH VOLLEY 

 Κατασκευή νέου γηπέδου. 
 

Αθλητικό κέντρο ΓΟΥΡΟΥΦΙΔΟΥ 

 Ανακατασκευή όλου του χώρου με νέα περίφραξη, καινούργιο τάπητα, 
και νέα διαρρύθμιση  γηπέδων. 
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Πραγματοποιήθηκε ηλεκτρολογικός, υδραυλικός έλεγχος και συντήρηση όλων 
των αθλητικών εγκαταστάσεων από το τμήμα συντήρησης του Δήμου μας και 
έγιναν όλες οι επιδιορθώσεις, όπου απαιτούνταν. Παραδώσαμε στους πολίτες 
μας προς χρήση καθαρές και ασφαλείς εγκαταστάσεις. Παρείχαμε και 
προμηθεύσαμε με καινούργιο - σύγχρονο αθλητικό υλικό τα γυμναστήριά μας 
και όλα τα τμήματα εκμάθησης διαφόρων αθλημάτων. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Ήταν μια χρονιά στην οποία αντιμετωπίσαμε νέες προκλήσεις, μία χρονιά 
υλοποίησης μικρών και μεγάλων έργων, μία χρονιά με πολύ θετικό πρόσημο 
καθώς εργασθήκαμε ακατάπαυστα για την ανάπτυξη του τόπου μας. 
Δημιουργήσαμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να συνεχιστεί με αμείωτους 
ρυθμούς το έργο μας και η επόμενη χρονιά να είναι καλύτερη από την 
προηγούμενη, επιτυγχάνοντας ακόμα υψηλότερους στόχους. 
Ενώνουμε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώνουμε 
την κοινωνία και χτίζουμε μαζί το αύριο του Δήμου μας. Κάθε βήμα που κάνουμε 
μας φέρνει πιο κοντά στο όραμά μας ένα μέλλον καλύτερο για τα παιδιά μας. 
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, 
τους Αντιδημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους των 
Κοινοτήτων και τα μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων, τα μέλη των Συμβουλίων 
των Νομικών Προσώπων του Δήμου, τους Προϊστάμενους Διευθύνσεων και 
Τμημάτων, όλους τους εργαζόμενους του Δήμου και τους συνεργάτες μου που 
εργάσθηκαν και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.  Με όλες μας τις δυνάμεις 
συνεχίζουμε. Σας ευχαριστώ. 
 
 

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης 
Λάζαρος Κυρίζογλου 

Α΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ 
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