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1ο  ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: Ψήφισμα για την 
αναβάθμιση και όχι την κατάργηση των 
Δημοτικών Κοινοτήτων στους μεγάλους 
αστικούς ∆ήµους. 

    

 

Σήμερα 15-02-2021  ημέρα Δευτέρα και ώρες από 11:00 π.μ., έως 13:00 μ.μ .συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση  το Συμβούλιο της Κοινότητας Μενεμένης,  δια περιφοράς – τηλεφωνικά στα 

πλαίσια της λήψης μέτρων για την αποφυγή και διάδοση του COVID – 19 βάση των σχετικών 

διατάξεων (άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των με 

αριθμό 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020 εγκυκλίων και του 

εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό 60249/22-09-2020),  μετά από την 2936/11-

02-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 88,  του Ν. 3852/10. Η ψηφοφορία θα γίνει με ειδικό έντυπο που θα παραδοθεί στην 

γραμματέα της κοινότητας με κάθε πρόσφορο τρόπο.(email ,ιδιόχειρα κ.λ.π.) 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  απαρτία,   κατά τις διατάξεις  του άρθρου 89 του    Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87 Α )́, αφουW  σε συW νολο εWνδεκα (11) μελωW ν ηW ταν:    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος  μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 Παρόντες: 

1. Παληκαρίδου Αναστασία 

2. Αντάρης Αθανάσιος 

3. Βεργής Νικόλαος 

4. Ασλανίδης Δημήτριος 

5. Καραφυλλίδης Στέφανος 

6. Μύθυμης Ευάγγελος   

7. Δημέλη Φωτεινούλα                                

8. Τσιτσιρούδη Ελένη 

 Απόντες: 

1. Νικολαϊδης Κωνσταντίνος      

2 Λαγογιάννη Χρυσάνθη                           

3 Σαγκούρης Κωνσταντίνος 



Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου,  Σπανού Κωνσταντία, κλάδου ΤΕ 

Διοικητικού-Οικονομικού 

Η Πρόεδρος   έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί 

εκτάκτως σαν θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

Έθεσε υπόψη των συμβούλων τα εξής: 

Στο άρθρο 2 του νέου εκλογικού νόμου «Αρχές Δημοτικών Κοινοτήτων» αναφέρεται μεταξύ 

άλλων ……… Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας αποτελείται από τρία (3) μέλη σε 

δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεταξύ πεντακοσίων ενός κατοίκων έως τρεις χιλιάδες 

(501 – 3.000) κατοίκων, πέντε (5) μέλη για δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεταξύ τριών 

χιλιάδων ενός κατοίκων και δεκαπέντε χιλιάδων κατοίκων (3.001 – 15.000), επτά (7) 

μέλη για δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεταξύ δεκαπέντε χιλιάδων και ενός 

κατοίκων και πενήντα χιλιάδων (15.001 – 50.000) και εννέα (9) μέλη για κοινότητες με 

πληθυσμό μεγαλύτερο των πενήντα χιλιάδων και ενός κατοίκων (50.001).Δεν εκλέγονται 

συμβούλια δημοτικής κοινότητας στις κοινότητες που αποτελούν τις έδρες των δήμων, με 

την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος. 

Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος, δεν εκλέγονται συμβούλια δημοτικής κοινότητας 

στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση τους δήμους της Περιφερειακής 

Ενότητας Νήσων και τους Δήμους Ωρωπού, Μεγαρέων και Μάνδρας – Ειδυλλίας. Επίσης δεν 

εκλέγονται συμβούλια Δημοτικής Κοινότητας στους δήμους Αμπελοκήπων – 

Μενεμένης, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών και Παύλου Μελά…….. Στην 

περίπτωση μη εκλογής συμβουλίων της δημοτικής κοινότητας όπως ορίζουν οι παρ. 3 και 4, 

οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας ασκούνται από την Οικονομική 

Επιτροπή και οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ή 

του εκπροσώπου της Δημοτικής Κοινότητας από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν 

αντιδήμαρχο.  

Κατόπιν τούτου επισημαίνουμε ότι: 

Η Κοινότητα, πυρήνας της Ελληνικής κοινωνίας, θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' 

Βαθμού, αποτελεί διαχρονικά την ραχοκοκαλιά της Ελλάδας. Ο θεσμός που βρίσκεται στην 

πρώτη γραµµή της καθημερινότητας του πολίτη όσο απομακρυσμένη και αν είναι η 

Κοινότητα από την έδρα του ∆ήµου είναι ο θεσμός του Συμβουλίου Κοινότητας και του 

Προέδρου της Κοινότητας. 

Καθημερινά, Πρόεδροι και οι Σύμβουλοι των Δημοτικών Κοινοτήτων διαχειρίζονται όλο το 

φάσµα των αρμοδιοτήτων, φροντίζουν, µμεριμνούν για τη δύσκολη καθημερινότητα των 

αστικών περιοχών αλλά και στις απομακρυσμένες περιοχές της Πατρίδας µας ,µε την 

υστέρηση των υποδομών και υπηρεσιών. 

Ειδικότερα, στους µμεγάλους ∆ήµους,, όπως ο ∆ήµος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, η παρουσία 

των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Κοινοτικών Συμβουλίων δίνει την δυνατότητα, 

της ανάδειξης των προβλημάτων της κάθε γειτονιάς και της κατάθεσης προτάσεων προς τα 

αρμόδια όργανα, προκειμένου αυτά να επιλυθούν για την βελτίωση της καθημερινότητας 

του πολίτη. 

Παράλληλα, η Δημοτική Κοινότητα λαμβάνει πρωτοβουλία για την διοργάνωση δράσεων µε 

σκοπό την προώθηση του εθελοντισμού και την ενεργητική συμμετοχή των πολιτών, την 

προαγωγή της δημόσιας υγείας και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα όπως η 

ανακύκλωση, το περιβάλλον κτλ. 

Η κατάργηση των Δημοτικών Κοινοτήτων στις έδρες του κάθε ∆ήµου και στους ∆ήµους της 

Αττικής και της Θεσσαλονίκης, όπως ο ∆ήµος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, ο περιορισμός του 

αριθμού των τοπικών συμβούλων μας βρίσκει αντίθετους. 



Ως αιρετοί σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων του ∆ήµου Αμπελοκήπων-

Μενεμένης, σεβόμενοι τον θεσμό τον οποίο υπηρετούμε και τους συμπολίτες µας, ζητάμε: 

1.∆ιατήρηση των Δημοτικών Κοινοτήτων των ∆ήµων της Περιφέρειας της Αττικής και της 

Θεσσαλονίκης, όπως οι Δημοτικές Κοινότητες στον ∆ήµο Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 

2. Αναβάθμιση του ρόλου των  Δημοτικών Κοινοτήτων. 

3. Ξεκάθαρο θεσµικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της αυτοδιοίκησης. 

Οι Κοινότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας λειτουργούν από την αρχή του Ελληνικού κράτους 

ως κύτταρα ∆δημοκρατίας, θεματοφύλακες της Ελληνικής υπαίθρου, εργαλεία του ∆ήµου για 

την βελτίωση της καθημερινότητας, πηγές εθελοντισμού και ενεργοποίησης των πολιτών. 

 Είμαστε ο σύνδεσμος δημότη και διοίκησης. 

Ζητούμε την εμπιστοσύνη της Πολιτείας όπως µας την έδωσαν οι πολίτες µμέσα από τις 

δημοκρατικές διαδικασίες. 

Καλούμε το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήµου Αμπελοκήπων-Μενεμένης , να εκδώσει ψήφισμα 

για την αναβάθμιση και όχι την κατάργηση των Δημοτικών Κοινοτήτων στους μεγάλους 

αστικούς ∆ήµους. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Αποδεχόμενο πλήρως την εισήγηση, ΥΠΕΡ της αναβάθμισης και όχι της κατάργησης των 

Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου μας και αποστέλλει την απόφαση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για  την έκδοση του τελικού ψηφίσματος. 

Το μέλος του Συμβουλίου κα Τσιτσιρούδη Ελένη ως εκπρόσωπος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ψήφισε ΠΑΡΟΝ, δηλώνοντας ότι λόγω της σοβαρότητας του θέματος ως 
παράταξη θα ήθελαν να συζητηθεί το θέμα σε ξεχωριστή συνεδρίαση στο Τοπικό 
συμβούλιο, με τηλεδιάσκεψη δεδομένων των συνθηκών, και θα γίνει λεπτομερής 
τοποθέτηση για το σύνολό του όταν αυτό έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 01/2021 

   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα, Αμπελόκηποι,15-02-2021                                                 

          Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 

                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΛΗΚΑΡΙΔΟΥ 


