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Από το πρακτικό της 2ης/2011 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης

Αριθμ.Αποφ. -2-

ΠΕΡΙ: Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο
για τη λειτουργία υπηρεσιακών μονάδων
του Δήμου στη Δημοτική Κοινότητα

Στο Εύμοιρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14 Ιανουαρίου 2011,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου, ύστερα από την με αριθμό 812/10-1-2011 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε(5)μέλη, άρχισε
η συνεδρίαση:
Παρόντες Σύμβουλοι
Απόντες Σύμβουλοι
1.Ανδρεάδης Αναστάσιος(Πρόεδρος)
Κανένας
2.Μανουσαρίδης Νικόλαος
3.Μπακιρτζής Χαράλαμπος
4.Κώττη Καλλιόπη
5.Ξανθόπουλος Χρήστος
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Κασάπης Πολύκαρπος, υπάλληλος του
Δήμου Ξάνθης, γιατην τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά
΄΄ Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λειτουργία στη Δημοτική Κοινότητα
υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου΄΄είπε ότι: Με την παρ.2α του άρθρου 83 του
Ν.3852/2010 ορίζεται ότι το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας εκφράζει γνώμες
και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής
από τα αρμόδια όργανα του Δήμου,σχετικά με τις υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου,
για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στη Δημοτική Κοινότητα με
κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών ή κατοίκων
και στην ανάπτυξη της περιοχής.Στο άρθρο 91 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι το
Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει ποιες υπηρεσιακές μονάδες μπορούν να
λειτουργήσουν στις Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες.Σας παρακαλώ λοιπόν να
αποφασίσουμε σχετικά και συγκεκριμένα προτείνω τα εξής:
-Να παραμείνει ανοικτό τις εργάσιμες ημέρες και ώρες το γραφείο της Δημοτικής
Κοινότητας.
-Την παραμονή του υπαλλήλου του Δήμου, για την διεκπεραίωση υπηρεσιακών
αναγκών.
-Να παραμείνει η απευθείας σύνδεση με τα Δημοτολόγια του Δήμου για την έκδοση
πιστοποιητικών.
Στη συνέχεια το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη, την
εισήγηση του Προέδρου, τα άρθρα 83 και 91 του Ν.3852/2010, τη συμβολή της

λειτουργίας συγκεκριμένων υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου στην καλύτερη
εξυπηρέτηση των δημοτών ή κατοίκων της περιοχής και στην ανάπτυξη αυτής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της Δημοτικής
Κοινότητας Ευμοίρου τα εξής:
-Να παραμείνει το κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου ανοικτό
καθημερινά όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για την εξυπηρέτηση των δημοτών ή
κατοίκων της περιοχής, με τον ήδη υπάρχοντα υπάλληλο του Δήμου, ο οποίος
γνωρίζει τα θέματα της περιοχής και εκτελεί άριστα τα καθήκοντά του.
-Την αύξηση του προσωπικού γραμματειακής υποστήριξης κατά έναν τουλάχιστον
υπάλληλο διότι ο πληθυσμός της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου πλησιάζει τους
4.000 κατοίκους περίπου.
-Την καθημερινή πενθήμερη απασχόληση ενός υπαλλήλου στην
Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου για τις ανάγκες καθαριότητας και πρασίνου όλων των
οικισμών, διότι έχει υποβαθμισθεί η περιοχή.
-Να παραμείνει η απευθείας σύνδεση με τα Δημοτολόγια του Δήμου για την
έκδοση πιστοποιητικών
και λοιπών εγγράφων, προς εξυπηρέτηση των δημοτών και κατοίκων της περιοχής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2011
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος
Τ.Σ,Υπογραφή

Ο Γραμματέας
Υπογραφή

Τα Μέλη
Υπογραφές

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

