∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3/2011 συνεδρίασης του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας
Αγίας Παρασκευής του ∆ήµου Αµφίκλειας-Ελάτειας.
Σήµερα την 28η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00
µ.µ, συνήλθε ο Εκπρόσωπος Αγίας Παρασκευής σε τακτική συνεδρίαση στο γραφείο της Τοπικής
Κοινότητας Αγίας Παρασκευής για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης:
Θ Ε Μ Α : Περί οργάνωσης και λειτουργίας του γραφείου της Τοπικής Κοινότητας
Αγίας Παρασκευής
Παρόντες
1.- Καραχάλιος Νικόλαος (εκπρόσωπος της Τ.Κ.)
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Καραχάλιου Ελένη Υπάλληλος του ∆ήµου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης:
Θ Ε Μ Α 2ο
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Ο Εκπρόσωπος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Λαµβάνοντας υπόψη τα άρθρα 84, παρ.9 και 91 του Ν.3852/2010, καθώς και την αριθµ.
482/17.01.2011 απόφαση του ∆ηµάρχου Αµφίκλειας-Ελάτειας, αλλά και το αριθµ. 675/24.01.2011
έγγραφο µας προς τον ∆ήµαρχο Αµφίκλειας-Ελάτειας, θεωρούµε ότι για την εύρυθµη και
αποτελεσµατική λειτουργία του γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Παρασκευής µε γνώµονα
την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, είναι απολύτως απαραίτητη η προµήθεια βασικού
εξοπλισµού. Σε συνεργασία µε τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο Τιθορέας και µε τις αρµόδιες υπηρεσίες
του ∆ήµου, έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες εργασίες συντήρησης του γραφείου, οι οποίες
ολοκληρώνονται εντός ολίγων ηµερών.
Κατά συνέπεια, για τη σωστή έναρξη λειτουργίας του τοπικού γραφείου και µετά την αριθµ.
482/17-01-2011 απόφαση του ∆ηµάρχου, χρειάζεται :
• ένας Η/Υ (σύνδεση µε το κεντρικό δίκτυο του ∆ήµου και πρόσβαση στο διαδίκτυο)
• µία τηλεφωνική συσκευή µε fax (υπάρχει ήδη γραµµή του ΟΤΕ-2234049219)
• ένα πολυµηχάνηµα (φωτοτυπικό-εκτυπωτής)
• ένα κλιµατιστικό (για θέρµανση και ψύξη)
• ηχητικό σύστηµα ανακοινώσεων (απαραίτητο για την ενηµέρωση των πολιτών)
Ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εισηγείται την επάνδρωση του γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής,
άµεσα, για την σωστή και εύρυθµη λειτουργία του γραφείου και την αποτελεσµατικότερη
εξυπηρέτηση των πολιτών.
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στον ∆ήµαρχο Αµφίκλειας-Ελάτειας για ενηµέρωσή του και
προώθηση στις αρµόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω ενέργειες.

Αφού συντάχτηκε το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Εκπρόσωπος
Η Γραµµατέας
(ακολουθούν υπογραφές)
Πιστό απόσπασµα
Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

