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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της 4/2012 συνεδριάσεως του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου

Περίληψη

11/2012

Καθορισμός τομέων δράσης μελών
Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας

Στη Σίνδο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας, σήμερα την 20η του
μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:30 μ.μ., συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου, ύστερα
από την αριθ. 4300/14.2.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σ΄
όλα τα μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του
Ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο πέντε (5)
μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αναγνώστου Ανδρέας, Πρόεδρος
Αρβανιτίδης Νικόλαος
Βούλγαρης Αλέξανδρος
Σταυρίδου Χαρίκλεια
Τσαβδάρης Σοφοκλής

ΚΑΝΕΝΑΣ

Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του Δήμου Χαζαράκης Θεόκριτος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και με σκοπό την
καλύτερη αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν, προτείνω να
καθορίσουμε τομείς δράσεις στους οποίους θα συμμετάσχουμε ώστε και μεγαλύτερη
συμμετοχή να υπάρχει για όλους τους Συμβούλους αλλά και καλύτερη εποπτεία των
θεμάτων που απασχολούν την Κοινότητά μας.
Οι τομείς δράσης που προτείνω είναι οι εξής:
• περιβάλλον, καθαριότητα, πράσινο
• παιδεία, κοινωνική πολιτική
• τοπική οικονομία, κυκλοφοριακό, οδοποιία
• νεολαία, αθλητισμός – πολιτισμός
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση
του Προέδρου, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, την καλύτερη λειτουργία του
Συμβουλίου αλλά και την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει
η Δημοτική Κοινότητα Σίνδου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Α. Καθορίζει τους παρακάτω τομείς δράσεις για τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Σίνδου και καθορίζει τους Συμβούλους που θα συμμετάσχουν στις δράσεις
αυτές όπως παρακάτω:
Δράση

Σύμβουλοι

Περιβάλλον, Καθαριότητα, Πράσινο

Τσαβδάρης Σοφοκλής, επικουρούμενος από
την Σταυρίδου Χαρίκλεια

Παιδεία, Κοινωνική Πολιτική

Σταυρίδου Χαρίκλεια, επικουρούμενη από τον
Αναγνώστου Ανδρέα

Τοπική Οικονομία, Κυκλοφοριακό, Οδοποιία

Βούλγαρης Αλέξανδρος, επικουρούμενος από
τους Αναγνώστου Ανδρέα και Τσαβδάρη
Σοφοκλή

Νεολαία, Αθλητισμός – Πολιτισμός

Αρβανιτίδης Νικόλαος, επικουρούμενος από
τον Αναγνώστου Ανδρέα

Β. Όλοι οι παραπάνω τομείς δράσης θα λειτουργούν κάτω από την εποπτεία του
Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας.
Γ. Για την καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση τόσο του Συμβουλίου και κατ΄
επέκταση του Προέδρου του, όσο και των Συμβούλων, η αναφορά των προβλημάτων
αλλά και των προτάσεων μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου sdk.sindou@gmail.com.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2012.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αναγνώστου Ανδρέας
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