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Ομιλία Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Α΄ 

Αντιπροέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος 

Στα εγκαίνια του Κλειστού Σχολικού Γυμναστηρίου οδού  

Γ. Γεννηματά 52 - 11/02/2023    

 

 

  Σεβασμιώτατε 

  Κύριε Υφυπουργέ 

  Κύριε Περιφερειάρχα, κ.κ.Βουλευτές 

  Δήμαρχοι  

  Αντιπεριφεριάρχη,  

Περιφερειακοί Σύμβουλοι 

  Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί και  

Κοινοτικοί Σύμβουλοι 

 

Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητά Παιδιά 

 

 

  Κύριε Υφυπουργέ, κύριε Καραγιάννη 

 

 Σας ευχαριστούμε θερμά, εσάς προσωπικά, 

τους συνεργάτες σας στο υπουργείο, τον Υπουργό  

Κώστα Καραμανλή, τον Πρόεδρο της ΚΤΥΠ κ. 
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Τιμολέοντα Κατσίπο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

κ. Αθανάσιο Γιάνναρη, γιατί δείχνετε ευαισθησία για 

το δήμο μας και τη Δυτική Θεσσαλονίκη και τη 

Θεσσαλονίκη γενικότερα.  

 Είχαμε στην Τεχνική Υπηρεσία  μας δύο μελέτες 

για δύο (2) σχολικά γυμναστήρια από το 2009-2010 

αλλά δεν μπορούσαμε να βρούμε γραμμή 

χρηματοδότησης για να κατασκευάσουμε (2) κλειστά 

σχολικά γυμναστήρια, ένα εδώ κι ένα στην οδό 

Πλαστήρα. Με τη δική σας υποστήριξη σε πάρα 

πολύ σύντομο χρόνο τα έργα αυτά εντάχθηκαν σε 

πρόγραμμα της ΚΤΥΠ, αφού προηγουμένως 

βελτίωσε κι επικαιροποίησε τη μελέτη η ΚΤΥΠ   

χρηματοδοτήθηκαν, δημοπρατήθηκαν κι 

εκτελέσθηκαν. Το γυμναστήριο αυτό θα εξυπηρετεί 

516 μαθητές και το απόγευμα και τα 
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Σαββατοκύριακα αθλητικά τμήματα του δήμου και 

αθλητικούς συλλόγους.   

 Το κτίριο αποτελείται από τον αγωνιστικό χώρο 

και την κερκίδα, είναι επιφάνειας 576 τ.μ. (ο 

αγωνιστικός χώρος και οι κερκίδες). Έχει 

βοηθητικούς χώρους: αποδυτήρια, τουαλέτες, 

γραφείο, λεβητοστάσιο. Η συνολική επιφάνεια του 

γυμναστηρίου είναι 650 τ.μ. Στον αγωνιστικό χώρο 

μπορούν να γίνονται αγώνες καλαθοσφαίρισης 

(μπάσκετ) και πετοσφαίρισης (βόλλεϋ).  

 Το κτίριο είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό 

φορέα με θερμομονωτικά πάνελ πάχους 10 

εκατοστών και ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. 

Στη στέγη του κτιρίου έχουν εγκατασταθεί 

φωτοβολταϊκά πάνελ με σύστημα ΝΕΤ metering 

καθώς και ηλιακά πάνελ για την κάλυψη των 

αναγκών του γυμναστηρίου σε ζεστό νερό χρήσης. 
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Το συγκεκριμένο αθλητικό έργο προστίθεται στο 

ευρύ πλέγμα αθλητικών εγκαταστάσεών μας στην 

ευρύτερη περιοχή του Δημοτικού Σταδίου 

«Κωνσταντίνος Καραμανλής». Ο προϋπολογισμός 

του έργου 790.000 ευρώ. Στο γυμναστήριο αυτό 

μπορούν να πραγματοποιούνται σχολικοί αγώνες 

και σχολικά πρωταθλήματα.  

   

Κύριε Υφυπουργέ  

 

 Σας ευχαριστούμε και για το έργο της 

αντικατάστασης της πολύ παλαιάς μεταλλικής, 

ηλικίας 70 ετών, πεζογέφυρας Γ. Γεννηματά-

Καλλιθέας με Μοναστηρίου, έργο που 

χρηματοδοτήσατε, δημοπρατήθηκε, έχει ανάδοχο 

και πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες τις επόμενες 

ημέρες. 
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 Επίσης και για το μεγάλο έργο των 16 σχολείων 

της Θεσσαλονίκης, στο οποίο περιλαμβάνεται και το 

δικό μας 5ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιππουπόλεως και 

Κέννεντυ, για το ξεμπλοκάρισμα της διαδικασίας για 

την κατασκευή του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου - 

Λυκείου και για την οικονομική σας στήριξη για την 

αντιπλημμυρική προστασία (καθαρισμός ρεμάτων) 

και τις αποκαταστάσεις του οδικού δικτύου μας.  

 Θέλω όμως να ευχαριστήσω και τον 

Περιφερειάρχη κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, την 

Αντιπεριφερειάρχη κ. Βούλα Πατουλίδου και τους 

Αντιπεριφερειάρχες κ. Πάρι Μπίλλια και κ. Κώστα 

Γιουτίκα, τόσο για τα έργα των αστικών αναπλάσεων 

και Δυτικού  Θαλάσσιου μετώπου και καθαρισμού 

ρεμάτων όσο και για την στήριξή τους στον τομέα 

των αθλητικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα τη 

συντήρηση του κλειστού σχολικού γυμναστηρίου 
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στον Δενδροπόταμο και τα γήπεδα 5χ5 και την 

κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στο 

αθλητικό κέντρο Ριζόπουλος στη Μενεμένη, που ήδη 

λειτουργούν. 

 

Κύριε Υφυπουργέ  

 

 Συνεχίστε με αμείωτο ενδιαφέρον την 

υποστήριξη της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπως το 

μεγάλο έργο του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού 

το οποίο εκτελείται και αφορά ολόκληρη την πόλη της 

Θεσσαλονίκης, την αντιπλημμυρική θωράκιση, τον 

προαστιακό σιδηρόδρομο, την επέκταση του μετρό 

δυτικά, τον fly over στο Κεντροανατολικό τμήμα της 

Περιφερειακής, την ολοκλήρωση του μετρό. Υπάρχει 

επιτέλους ένα συγκεκριμένο εφαρμόσιμο σχέδιο 

έργων και παρεμβάσεων για τη Θεσσαλονίκη. 
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Ευχαριστούμε και την Τεχνική Υπηρεσία, τη 

Διεύθυνση Άθλησης, την Υπηρεσία Καθαριότητας, 

την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου μας και την 

ανάδοχο – κατασκευάστρια εταιρία ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ 

για την καλή μας συνεργασία. Ευχαριστούμε και τους 

κυρίους και κυρία Βουλευτές για την υποστήριξη των 

δίκαιων αιτημάτων του δήμου μας. Ιδιαιτέρως 

ευχαριστούμε εσάς Σεβασμιώτατε γιατί στηρίζετε το 

κοινό μας αγώνα για την αναβάθμιση της Δυτικής 

Θεσσαλονίκης αλλά και για το πλούσιο 

κοινωνικοπρονοιακό και φιλανθρωπικό έργο της 

Ιεράς Μητροπόλεως μας υπό την πνευματική 

διαποίμανσή σας.  

 Για να θυμάστε τη σημερινή ημέρα θα δώσουμε 

μία αναμνηστική πλακέτα σε εσάς και μία στις 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ. 

  Σας ευχαριστούμε.  


