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ΘΕΜΑ

∆ηµιουργία λογαριασµού της Κοινότητας Βασιλικών σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης
(Facebook)

 
Στα  Βασιλικά,  σήµερα  την  25-9-2019  ηµέρα  Τετάρτη  και  ώρα  14:00  στο  γραφείο  της  ∆ηµοτικής
Κοινότητας Βασιλικών,  συνήλθε το κοινοτικό  συµβούλιο Βασιλικών σε τακτική συνεδρίαση ύστερα
από την υπ΄αριθµ.38184/19-9-2019 έγγραφή πρόσκληση του Προέδρου, η οποία ανακοινώθηκε και
επιδόθηκε εις ένα έκαστον των συµβούλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.89 Ν.4555/18.
Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόµιµη  απαρτία,  γιατί  σε  σύνολο  επτά  (7)  µελών  βρέθηκαν
παρόντα επτά (7) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Καρακώττας Αστέριος
2.Ιωαννίδης Νικόλαος          Κανείς
3.Μουστάκας Γεώργιος
4.Γιαννιού Όλγα
5.Καραµανώλη Αργυρή
6.Σαλαγκούδη Ανδρονίκη
7.Βουλγαρούδης Γεώργιος

    
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελευθερία-Τριανταφυλλιά Κυρκούδη, υπάλληλος

του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  είπε  ότι  σύµφωνα  µε  τις

διατάξεις  του  αρ.74  παρ.7  Ν.4555/18  πριν  τη  συζήτηση  των  θεµάτων  της  ηµερήσιας
διατάξεως  θέτω  προς  συζήτηση  το  εκτός  ηµερησίας  διατάξεως  θέµα:  «∆ηµιουργία
λογαριασµού της Κοινότητας Βασιλικών σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook)».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι στα πλαίσια άµεσης ενηµέρωσης των κατοίκων της
κοινότητας  Βασιλικών  για  θέµατα  που  αφορούν  στην  καθηµερινότητά  τους  αλλά  και  για
ενηµερωτικές, εθελοντικές  και πολιτιστικές δράσεις προτείνω τη δηµιουργία λογαριασµού της
κοινότητας Βασιλικών σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης  (facebook) και  κάλεσε το συµβούλιο

για τη λήψη της σχετικής απόφασης

Όλοι  οι παρόντες σύµβουλοι  αποδέχθηκαν να συζητηθεί  το θέµα εκτός ηµερησίας

διατάξεως. 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της εκτός ηµερήσιας διατάξεως είπε πως θα

πρέπει  να  εκµεταλλευτούµε  τα  τεχνολογικά  µέσα  που  πλέον  µας  παρέχονται  και  να  τα

χρησιµοποιήσουµε για την ενηµέρωση των πολιτών µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η

αµεσότητα και η εγκυρότητα. Επίσης πρότεινε διαχειριστές του λογαριασµού να είναι ο ίδιος

και οι σύµβουλοι κ.κ.Ιωαννίδης Νικόλαος και Σαλαγκούδη Ανδρονίκη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του ανωτέρω αιτήµατος και κάλεσε τα µέλη του
του Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δηµιουργία λογαριασµού της Κοινότητας Βασιλικών σε µέσα κοινωνικής

δικτύωσης (Facebook) µε σκοπό αποκλειστικά την ενηµέρωση των κατοίκων της κοινότητας

για θέµατα που αφορούν στην καθηµερινότητά τους αλλά και για ενηµερωτικές, εθελοντικές

και  πολιτιστικές  δράσεις  ή  για  οποιοδήποτε  επείγον  θέµα  προκύψει  που  χρίζει  άµεσης

ενηµέρωσης και κινητοποίησης.

Ορίζει διαχειριστές του λογαριασµού τον Πρόεδρο και τους συµβούλους κ.κ.Ιωαννίδη

Νικόλαο και  Σαλαγκούδη  Ανδρονίκη µε την προϋπόθεση  ότι  πριν  από κάθε ανάρτηση θα

ενηµερώνονται ανεξαιρέτως όλοι οι σύµβουλοι και θα υπάρχει η σύµφωνη γνώµη τους.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 16/2019
Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών

      ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ


