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του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Συζήτηση – απόφαση για την ίδρυση Κέντρου
Δημοτικής Ενημέρωσης –γραφείου Κοινότητας
Νέας Χαλκηδόνας στο Κάτω Κουκλάκι».
Σήμερα Δευτέρα 12-06-2017 , στο Πνευματικό Κέντρο της Χαλκηδόνας, συνεδρίασε η Δημοτική
Κοινότητα της Νέας Χαλκηδόνας, προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά
προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 και στο άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 μετά
την αριθ. Πρωτ. 13830/07-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Κατερίνη
Γεώργιου, η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά και
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του ν.3852/2010.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δημοτική υπάλληλο Δαγλόγλου
Κατερίνα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα πέντε ( 5) μέλη του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Κατερίνης Γεώργιος Πρόεδρος
Μανουράς Ευάγγελος
Δρούγγα Δάφνη Λαμπαδού
Πρεβέντη Δήμητρα

ΑΠΟΝΤΕΣ
Καφεντζής Διονύσιος

Ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε, ωστόσο δικαιολόγησε την απουσία του.
O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια εισηγούμενος το 1ο θέμα της
Ημερήσιας Διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου για το Κέντρο Ενημέρωσης Δημοτών–
Γραφείο Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Λόγω της γεωγραφίας του ενιαίου Δήμου μας κάποιες γειτονιές της πόλης παραμένουν σχετικά
αποκομμένες και στερούνται δημοτικών υποδομών, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το έδαφος
για να υπάρχει η απαραίτητη επαφή των δημοτών με τις υπηρεσίες του Δήμου.
Στη δική μας Κοινότητα το Κάτω Κουκλάκι παραμένει η πιο απομακρυσμένη περιοχή και με
έλλειψη συγκοινωνιακής σύνδεσης με τις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου μας. Αυτή η
πραγματικότητα δημιουργεί δυσκολία στην επικοινωνία των πολιτών για καθημερινά ζητήματα με
τις αντίστοιχες υπηρεσίες, αλλά και το αντίστροφο -δυσκολία επικοινωνίας του Δήμου με τους
πολίτες και ενημέρωσή τους για όποιες δραστηριότητες κάνει και τους αφορούν.
Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση διαμορφώσαμε μετά από συζήτηση με διάφορες
υπηρεσίες του Δήμου, την παρακάτω πρόταση:
Προτείνουμε να ενοικιάσει ο Δήμος ένα γραφείο στην περιοχή, το οποίο να λειτουργήσει ως
Κέντρο Ενημέρωσης Δημοτών και παράλληλα να γίνει η έδρα του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέας
Χαλκηδόνας με την αίρεση ότι δεν υπάρχει δημοτικός χώρος στην περιοχή .
Το γραφείο αυτό μπορεί να έχει τις παρακάτω λειτουργίες:
-να διαθέτει όλο το ενημερωτικό υλικό για τις διάφορες δραστηριότητες του Δήμου (κοινωνικές
παροχές, πολιτιστικές – αθλητικές δραστηριότητες, δομές και παροχές κ.λπ.)
-να μπορεί να υποδέχεται αιτήματα - παράπονα δημοτών για ζητήματα που αφορούν την περιοχή
(καθαριότητα, πράσινο κ.λπ.)
-να φιλοξενεί υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος προς τους πολίτες, όπως π.χ. μια περιοδική επίσκεψη
ιατρού, ή κοινωνικού λειτουργού
-να διατίθεται για κοινωνικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου, του Κοινοτικού Συμβουλίου ή
άλλων τμημάτων και υπηρεσιών του Δήμου
-να διατίθεται για συναθροίσεις – εκδηλώσεις των κατοίκων της περιοχής.
Οι παραπάνω λειτουργίες δεν απαιτούν ιδιαίτερο εξοπλισμό, πέρα από μια γραφειακή υποδομή (1 ή
2 γραφεία), καθίσματα και μια μονάδα υπολογιστή με το ανάλογο λογισμικό και τη σύνδεσή του με
το πληροφοριακό σύστημα του Δήμου.
Για την επάνδρωση αυτού του γραφείου απαιτείται ένας υπάλληλος είτε 1-2 φορές την εβδομάδα,
είτε ιδανικά καθημερινά.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
Το κόστος λειτουργίας αυτού του γραφείου υπολογίζεται σε
350 ευρώ μηνιαίως (συμπεριλαμβάνονται ενοίκιο, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και
τηλεφώνου –ίντερνετ), ήτοι 4.200 ευρώ ετησίως.
Η διαμόρφωσή του μπορεί να καλυφθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και όποιος
εξοπλισμός χρειαστεί μπορεί να εξευρεθεί από υπάρχουσες υποδομές.
Ζητώ από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά, ώστε να διαμορφωθεί
η αντίστοιχη πρόταση προς τον Δήμο.

Μετά από τα ανωτέρω το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να αιτηθεί από το Δήμο την ενοικίαση ενός γραφείου στην περιοχή Κάτω Κουκλακίου, το οποίο
να λειτουργήσει ως Κέντρο Ενημέρωσης Δημοτών και παράλληλα να γίνει η έδρα του Κοινοτικού
Συμβουλίου Νέας Χαλκηδόνας με την αίρεση ότι δεν υπάρχει δημοτικός χώρος στην περιοχή.
Το γραφείο αυτό να έχει τις παρακάτω λειτουργίες:
-να διαθέτει όλο το ενημερωτικό υλικό για τις διάφορες δραστηριότητες του Δήμου (κοινωνικές
παροχές, πολιτιστικές – αθλητικές δραστηριότητες, δομές και παροχές κ.λπ.)
-να μπορεί να υποδέχεται αιτήματα - παράπονα δημοτών για ζητήματα που αφορούν την περιοχή
(καθαριότητα, πράσινο κ.λπ.)
-να φιλοξενεί υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος προς τους πολίτες, όπως π.χ. μια περιοδική επίσκεψη
ιατρού, ή κοινωνικού λειτουργού
-να διατίθεται για κοινωνικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου, του Κοινοτικού Συμβουλίου ή
άλλων τμημάτων και υπηρεσιών του Δήμου
-να διατίθεται για συναθροίσεις – εκδηλώσεις των κατοίκων της περιοχής.
Για την επάνδρωση αυτού του γραφείου απαιτείται ένας υπάλληλος είτε 1-2 φορές την εβδομάδα,
είτε ιδανικά καθημερινά.
Επίσης ζητά από την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το ανάλογο κονδύλι για την ενοικίαση
αυτού του χώρου.

Ο Πρόεδρος
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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