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               Απόσπασµα 

Από το πρακτικό της συνεδρίασης  
        της 07/12/2011 

 
Αριθµ. Απόφασης:  89/2011    
Αριθµ. Πρακτικού:  13/2011 

ΘΕΜΑ: Πρόταση περί µείωσης κατά ποσοστό 50% των τελών 
χρήσης των δύο δηµοτικών πάρκιγκ οδού Έλλης Αλεξίου και οδού 
Ελ. Βενιζέλου στη ∆ηµοτική Κοινότητα Μενεµένης από 01-01-2012 
 

Σήµερα 07/12/2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας, (πρώην κινηµατογράφος ΑΣΤΡΟΝ), συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ηµοτική Κοινότητα 
Μενεµένης, µετά από την Α.Π: 16806/02-12-11 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε 
στον καθένα από τα µέλη, σύµφωνα µε το ά. 88 παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010. 
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:               
Παρόντες                
1.Μανωλόπουλος Βασίλειος          6. Mάστακας Γεώργιος 
2.Τριανταφυλλίδου Γεωργία           7. Κακής Απόστολος 
3. Αντάρης Αθανάσιος.                   8. Λαζαρίδης Γεώργιος  
 4. Σεραφίδης Ιωάννης                   9.Μαξούλιας Παναγιώτης 
5. Ζαχαριάδου Παρασκευή           10.Γρηγορίδη Αρτεµισία 
Απόντες   

1. ∆ασκαλάρα Θεοδώρα  
                                                                    
Ο Πρόεδρος µετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου  Θεοδωρίδου Αθηνά κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.  
 
Ο κ. Λαζαρίδης Γεώργιος εισηγήθηκε το 1ο έκτακτο θέµα και έθεσε υπόψη του Συµβουλίου τα  εξής: 
«Λόγω της υπάρχουσας οικονοµικής κατάστασης της χώρας µας και την οικονοµική κρίση που 
υφίσταται κάθε πολίτης ξεχωριστά, και µε δεδοµένα τα καθηµερινά παράπονα των κατοίκων του 
∆ήµου µας που χρησιµοποιούν τα δύο ∆ηµοτικά πάρκιγ (της οδού Έλλης Αλεξίου και της οδού Ελ. 
Βενιζέλου ) για το ύψος των τελών, προτείνουµε  τη µείωση αυτών κατά ποσοστό 50% από την 01-
01-2012. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη µίσθωση ελεύθερου χώρου στην ευρύτερη περιοχή 
της οδού Έλλης Αλεξίου-χώρος ΟΣΕ- είναι πιθανό να είναι χρονοβόρα, για να περιµένουµε ώστε 
µετά να µειώσουµε τα ανωτέρω τέλη. Ήδη αρκετοί από αυτούς που κάνουν χρήση των θέσεων των 
δηµοτικών πάρκιγκ αποχωρούν µη δυνάµενοι πλέον να καταβάλουν τα τέλη, µε αποτέλεσµα και ο 
∆ήµος να χάνει έσοδα αλλά και το πρόβληµα της στάθµευσης εντός του συνοικισµού να γίνεται 
οξύτερο. Για τους λόγους αυτούς, θέτω υπόψη σας τα ανωτέρω και ζητώ να µειωθούν κατά 
ποσοστό 50% από τις σηµερινές τιµές τα τέλη χρήσης και των δύο δηµοτικών πάρκιγκ, της οδού 
Έλλης Αλεξίου και της οδού Ελ. Βενιζέλου, από την 01-01-2012». 

 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας καλείται να αποφασίσει σχετικά, και µετά από διαλογική 
συζήτηση, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και αποδεχόµενο πλήρως  την εισήγηση 
 

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία εννέα (9) προς έναν (1)   
 

Προτείνει τη µείωση κατά ποσοστό 50% από τις σηµερινές τιµές των τελών χρήσης των δύο 
∆ηµοτικών πάρκιγ (της οδού Έλλης Αλεξίου και της οδού Ελ. Βενιζέλου) από την 01-01-2012.  
 
Η κα Γρηγορίδη Αρτεµισία µειοψηφούσα στην απόφαση προτείνει να είναι ελεύθερη η χρήση των 
δύο πάρκιγκ από τους πολίτες χωρίς κανένα τίµηµα.  
 



  
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 89/2011   

 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές απόσπασµα, Μενεµένη, 09/12/2011  

 
                 Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας                                   

                                                    
                                                        

                                                               Μανωλόπουλος Βασίλειος 


