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ΘΕΜΑ
Λειτουργία αποκεντρωµένης υπηρεσίας ∆ηµοτολογίου στη ∆ηµοτική Κοινότητα
Βασιλικών

Στα Βασιλικά, σήµερα την 25-4-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:30 στο γραφείο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Βασιλικών, συνήλθε το κοινοτικό συµβούλιο Βασιλικών σε τακτική συνεδρίαση ύστερα
από την υπ΄αριθµ. 21767/20-4-2017 έγγραφή πρόσκληση του Προέδρου, η οποία ανακοινώθηκε και
επιδόθηκε εις ένα έκαστον των συµβούλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.88 Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν
παρόντα πέντε (5) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.∆ούµπλιος Στυλιανός
2.Βέργος Χρήστος
3.Μιχαλάκα Αγγελική
4.Τσολάκη Ελευθερία
5.Γραµµένος Λεωνίδας

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανείς

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελευθερία-Τριανταφυλλιά Κυρκούδη, υπάλληλος
του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Σύµβουλος κ.Βέργος Χρήστος ζήτησε την αναβολή της συνεδρίασης για τους
λόγους όπως αυτοί κατατέθηκαν εγγράφως.
Το Συµβούλιο απέρριψε το αίτηµά του και κηρύχθηκε η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 4ο θέµα της
ηµερήσιας διατάξεως και είπε ότι σύµφωνα µε αριθµ.ΤΑ∆Κ1325/6-12-2016 έγγραφο
του ΥΠ.ΕΣ έγινε σαφές ότι στις ∆ηµοτικές Ενότητες δεν θα πρέπει να λειτουργούν
υπηρεσίες ∆ηµοτολογίου και Μητρώων Αρρένων, δεν θα πρέπει να εκδίδονται
πιστοποιητικά από αυτές και η χορήγησή τους στους πολίτες θα γίνεται µέσω ΚΕΠ
(όπου υπάρχει) ή µε αίτηση του ενδιαφεροµένου στη ∆ηµοτική ή Τοπική Κοινότητα,
οποία διαβιβάζεται στην έδρα του ∆ήµου και διεκπεραιώνεται από εκεί. Η ∆ηµοτική
Κοινότητα Βασιλικών εξυπηρετούσε όλον τον πρώην ∆ήµο Βασιλικών στην έκδοση
πιστοποιητικών και όλων των µεταβολών αστικής κατάστασης των πολιτών και από
το πρώτο κιόλας διάστηµα εφαρµογής του νέου τρόπου έκδοσης των πιστοποιητικών
οι αντιδράσεις των πολιτών είναι εντονότατες και σε πολλά επίπεδα
Η µη έγκαιρη εξυπηρέτηση των πολιτών, η µετακίνησή τους, κατά περίπτωση, και µε
αρκετό κόστος πλέον, στην έδρα του ∆ήµου, η συγκέντρωση αρµοδιοτήτων στην
έδρα κάθε ∆ήµου, οδηγεί σε απίστευτη ταλαιπωρία του πολίτες, σε µαρασµό και
υποβίβαση τις ∆ηµοτικές Κοινότητες.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνω την κοινοποίηση της απόφασης αυτής στους
αρµόδιους φορείς µε σκοπό την αναπροσαρµογή αυτής της διάταξης του νόµου και
κάθε δηµότης να εξυπηρετείται επί τόπου από εξουσιοδοτηµένους δηµοτικούς
υπαλλήλους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του ανωτέρω αιτήµατος και κάλεσε τα µέλη
του Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του ν.3852/2010, το αριθµ.ΤΑ∆Κ 1325/2016 έγγραφο
ΥΠΕΣ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στους αρµόδιους φορείς προκειµένου να προβούν
στην αναπροσαρµογή της διάταξης του νόµου περί λειτουργίας των δηµοτολογίων και
έκδοσης πιστοποιητικών από εξουσιοδοτηµένους δηµοτικούς υπαλλήλων ∆ηµοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, διότι η κατάσταση όπως έχει τώρα διαµορφωθεί:
•
•
•
•

προκάλεσε τεράστια προβλήµατα στην άµεση εξυπηρέτηση των πολιτών
ανάγκασε του πολίτες να µεταβαίνουν στην έδρα του ∆ήµου, κάτι που απαιτεί χρόνο
και κόστος
υποβίβασε τη λειτουργία των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων
συγκεντρώνει αρµοδιότητες στις έδρες των ∆ήµων και απαξιώνει την λειτουργία των
∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

Ο Σύµβουλος κ Βέργος Χρήστος απείχε από τη ψηφοφορία.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 6/2017
Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆ΟΥΜΠΛΙΟΣ

