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ΘΕΜΑ

Ανάθεση διαχείρισης επίβλεψης εργασιών-καθηκόντων στα μέλη του Κοινοτικού

Συμβουλίου Βασιλικών (εξ αναβολής)

Στα Βασιλικά, σήμερα την 30-10-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο γραφείο της Δημοτικής

Κοινότητας Βασιλικών, συνήλθε το κοινοτικό συμβούλιο Βασιλικών σε τακτική συνεδρίαση ύστερα

από την υπ΄αριθμ.44051/23-10-2019 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 Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της

ημερήσιας διατάξεως είπε ότι  επειδή πρωτεύον στόχο για εμένα, αλλά πιστεύω και για

όλους σας,  είναι  η  βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων μας  και  η  άμεση λύση

προβλημάτων  της  καθημερινότητάς  τους,  ειδικότερα  σε  ότι  αφορά  τις  υπηρεσίες

καθαριότητας, πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού αλλά και ειδικών περιπτώσεων, προτείνω όλοι

οι σύμβουλοι ανεξαιρέτως, και στο μέτρο του δυνατού για τον καθένα, να μεταφέρουν

γραπτώς  ή  τηλεφωνικώς  στη  διοίκηση  της  κοινότητας   οποιοδήποτε  αίτημα  δημότη  ή

οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή τους προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διοικητικές

ενέργειες ώστε να αιτήματά τους να τύχουν άμεσης αντιμετώπισης και να δρομολογηθούν

ενέργειες σε περιπλοκότερα ζητήματα.

Επιπροσθέτως  τόνισε  πως  όποιος  σύμβουλος  εθελοντικά,  εκτός  θεμάτων

καθημερινότητας, θέλει να προσφέρει οποιαδήποτε εργασία ή να αξιοποιήσει κάποια ιδέα

του, είναι ελεύθερος να το κάνει, αφού πρωτίστως ενημερώσει και τα υπόλοιπα μέλη. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

πρόταση μέρους των μελών του κοινοτικού συμβουλίου.



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

Αποδέχονται την εισήγηση του Προέδρου  και όλοι είναι πρόθυμοι να προσφέρουν

προς αυτή την κατεύθυνση τα μέγιστα των δυνατοτήτων τους ,διότι αυτός είναι και  ο λόγος

για τον οποίον έχουν λάβει την λαϊκή εντολή.

Για  οποιαδήποτε  ενέργειά  τους  να  υπάρχει,  ιεραρχικά  ενημέρωση  προς  τον

Πρόεδρο τη διοίκηση της κοινότητας.

Η σύμβουλος κ.Γιαννιού Όλγα είπε πως δεν υπάρχει λόγος να συζητιέται  αυτό το

θέμα  σε  συνεδρίαση  διότι  πρώτον  κάτι  τέτοιο  δεν  προβλέπεται  από  κανονισμό  και

δεύτερον  όλοι  οι  σύμβουλοι  είναι  υποχρεωμένοι  να  κινούνται  αποτελεσματικά   με

γνώμονα το κοινό συμφέρον και να εξασφαλίζουν ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα των

πολιτών. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 19/2019

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών

        ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ

       


