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ΤΜΗΜΑ: Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
Απόσπασμα από τα Πρακτικά
Αρ. Απόφασης 53
Το Συμβούλιο της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας συνεδρίασε σήμερα, ημέρα
Τρίτη 05-07-2011 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, της οδού
Καλλέργη 142, μετά από εμπρόθεσμη πρόσκληση του προέδρου της Ε΄
Δημοτικής Κοινότητας, κ. Σκορδίλη Θεόδωρου, με αριθμό πρωτοκόλλου
329/29-06-2011, που κοινοποιήθηκε σύμφωνα με το Νόμο.
Το Σώμα βρίσκεται σε απαρτία με παρόντες εννέα (9) συμβούλους, τους πιο
κάτω:
1. ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
2. ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ
3. ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
4. ΔΑΒΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟ
5. ΚΑΡΛΕ – ΚΟΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
6. ΚΟΥΒΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
7. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
8. ΣΑΒΒΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ- ΡΟΔΗ
9. ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟ
Δεν προσήλθαν οι Σύμβουλοι : ΔΟΥΡΕΚΑ – ΤΑΦΛΑΜΠΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΕΙ: Ο Πρόεδρος της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας, κ. Σκορδίλης
Θεόδωρος.
Γραμματέας: Ο διοικητικός υπάλληλος της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας, κ.
Δουρέκας Κυριάκος.
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ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης για τη διατήρηση σε λειτουργία του Τμήματος της Ε
Δημ. Κοινότητας αλλά και των Τμημάτων και της Διεύθυνσης Δημοτικών
Κοινοτήτων, διότι συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Το Συμβούλιο της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας συζητεί το πιο πάνω θέμα,
ύστερα από πρόταση του αντιπροέδρου κ. Νικολάου Κούβαρη.
Το θέμα συζητείται νόμιμα, γιατί εντάχθηκε στην ημερήσια διάταξη με
σύμφωνη ομόφωνη απόφαση των μελών του σώματος, ύστερα από πρόταση
του εισηγητή.
Ο εισηγητής κ.Ν.Κούβαρης αναφέρθηκε στην πρόταση για την κατάρτιση
του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πειραιά, όπως έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και πρότεινε όχι μόνο να μην καταργηθούν
η Διεύθυνση και τα πέντε Τμήματα Δημοτικών Κοινοτήτων, μεταξύ των οποίων
και της Ε Δημ.Κοινότητας, αλλά να ενισχυθούν με εξειδικευμένο επιστημονικό
προσωπικό (μηχανικό, γεωπόνο, συγκοινωνιολόγο, νομικό σύμβουλο κ.α.) για
την άμεση εξέταση των θεμάτων που προκύπτουν καθημερινά. Η υλοποίηση
του προτεινόμενου ΟΕΥ -όπως ανέφερε- συνιστά υποβάθμισή των Κοινοτικών
Συμβουλίων και κυρίως υποβάθμιση των αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, που ο
Δήμος οφείλει να παρέχει στους δημότες του, ενώ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με
τη φιλοσοφία του Νόμου «Καλλικράτη» που υπεράνω όλων θέτει την
εξυπηρέτηση των πολιτών.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, αφού έλαβε υπόψη την πρόταση
του εισηγητή, που επεσήμανε ότι οφείλουν να ασκήσουν την αρμοδιότητα που
τους παρέχει ο Νόμος, να εκφράζουν δηλαδή γνώμες και να διατυπώνουν
προτάσεις (άρθρο 83, παρ.2δ)«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 και
στην ανάπτυξη της περιοχής»
Αφού είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 83 παρ.2δ «περί
αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων».
Αφού ακούστηκαν οι απόψεις:
- του προέδρου κ. Σκορδίλη, που ενημέρωσε το σώμα, ότι θα διατηρηθεί γραφείο
στην Ε Δημοτική Κοινότητα για να είναι πιο ευέλικτη,
- του κ. Γιάννη Γαλανάκη, που πρότεινε επιπλέον
και την πρόσληψη
προσωπικού με μόνιμη απασχόληση στις Δημοτικές Κοινότητες
και των μελών του σώματος,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται όχι μόνο τη διατήρηση σε λειτουργία της Διεύθυνσης και των
Τμημάτων Δημοτικών Κοινοτήτων και ειδικά του Τμήματος της Ε Δημοτικής
Κοινότητας, άρα και τη μη υλοποίηση όσων αναφέρονται σχετικά στον νέο
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πειραιά-, αλλά προτείνει την
στελέχωσή τους με εξειδικευμένο επιστημονικό και άλλο προσωπικό, ώστε να
συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την ανάπτυξη της
περιοχής, όπως επιβάλλει ο Νόμος.
Αποφασίστηκε και εκδόθηκε
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Πειραιάς 06-07-11
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΟΥΡΕΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
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