
  

 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
              ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

                  ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
       Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι 

                                      

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
Πληροφορίες : Θεοδωρίδου Αθηνά     
Tηλ.  : 2310  729621, 2310729265-70   
FAX :  2310  729684  
Email: a.theodoridou@ampelokipi-menemeni.gr            
 
               Απόσπασµα 

Από το πρακτικό της συνεδρίασης  
        της 07/12/2011 

 
Αριθµ. Απόφασης:  90/2011    
Αριθµ. Πρακτικού:  13/2011 

ΘΕΜΑ: Αίτηµα προς την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου περί της 
µη καταβολής αποζηµιώσεων των Συµβούλων της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας για τη συµµετοχή τους στις Συνεδριάσεις  
 

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 Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο έκτακτο θέµα που οµόφωνα συµφωνήθηκε να συζητηθεί και έθεσε 
υπόψη του Συµβουλίου τα  εξής: 
«Έχω προσπαθήσει να πληροφορηθώ από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου µας τον λόγο για 
τον οποίο οι Σύµβουλοι της ∆ηµοτικής Κοινότητας δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή 
τους στις Συνεδριάσεις της Κοινότητας, εφόσον και αυτοί είναι αιρετοί, εκλεγµένοι µε την ίδια 
διαδικασία µε τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, και έχουν κατά τον «Καλλικράτη» τα ίδια δικαιώµατα, 
υποχρεώσεις και καθήκοντα µε τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους. Επίσης, ούτε εγώ που ως Πρόεδρος 
της Κοινότητας υποχρεούµαι να παρίσταµαι σε όλα τα ∆ηµοτικά Συµβούλια και µάλιστα µε δικαίωµα 
ψήφου σε κάποιες αποφάσεις, δεν λαµβάνω καµίας µορφής αποζηµίωση για τις συµµετοχές µου 
στα ∆ηµοτικά Συµβούλια για θέµατα ∆ηµοτικής Κοινότητας. Προτείνω λοιπόν να υποβληθεί µε την 
παρούσα απόφαση επισήµως αίτηµα προς την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου µας ώστε 
εγγράφως να λάβουµε απάντηση για το ανωτέρω θέµα, µε παράθεση της κείµενης νοµοθεσίας. 
Είναι δε παντελώς παράλογο οι αιρετοί Σύµβουλοι της Κοινότητας, οι οποίοι υποχρεούνται να 
συµµετέχουν στα Συµβούλια των Κοινοτήτων και να αποφασίζουν για όσα θέµατα ο «Καλλικράτης» 
θεσµοθέτησε να αποφασίζουν, να µη λαµβάνουν καµίας µορφής αποζηµίωση, ενώ οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι να λαµβάνουν κανονικά, αλλά ούτε και οι Πρόεδροι, οι οποίοι υποχρεούνται να 
παρίστανται στις Συνεδριάσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων.»  
 
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    ΟΜΟΦΩΝΑ   
 

Και αιτείται προς την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου µας εγγράφως να απαντήσει στην Κοινότητα 
τους λόγους για τους οποίους οι αιρετοί Σύµβουλοι της Κοινότητας, οι οποίοι υποχρεούνται να 



  
συµµετέχουν στα Συµβούλια των Κοινοτήτων και να αποφασίζουν για όσα θέµατα ο 
«Καλλικράτης» θεσµοθέτησε να αποφασίζουν, δε λαµβάνουν καµίας µορφής αποζηµίωση, ενώ οι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι λαµβάνουν.  
 
Επίσης, καλείται η Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου µας εγγράφως να απαντήσει στην Κοινότητα 
τους λόγους για τους οποίους ο Πρόεδρος, ενώ υποχρεούται να παρίσταται στις Συνεδριάσεις του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου µε δικαίωµα ψήφου για θέµατα της ∆ηµοτικής Κοινότητας, εντούτοις ούτε για 
τις παραστάσεις του αυτές αµείβεται.  
 
  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 90/2011   

 

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 


