
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 04/01-02-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

 

Αριθµ. Απόφ. 31/2017      ΘΕΜΑ :  «Ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου 
στην επιτροπή για την εκκαθάριση αρχείων 
του Τµήµατος ∆ηµοτικής Κατάστασης και 
Ληξιαρχείου του ∆ήµου Θέρµης» 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 1η-2-2017 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 18:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ 
αριθµ. 2622/27-01-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η 
οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των 
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Πρόγραµµα. 

 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 27 δηλαδή : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
   Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος 

1. Τσολάκης Απόστολος 1.  Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) προσήλθε πρίν τη συζήτηση του 7ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

2.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)  

2. Γκουστίλης Θεόδωρος 

3.  Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.)  3. Ζελιλίδης ∆αµιανός 

4. Αγοραστούδη Ευγενία 4 Λαγός Νικόλαος 
5. Αναγνώστου Πασχάλης   6. Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

6. Αποστόλου Στυλιανός 7. Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 
7. Βογιατζής ∆ηµήτριος   

8. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

9. Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   
10. Γκιζάρης Στέργιος   

11. Ιωσηφίδης Ιωάννης   
12.  Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13. Καρκατζίνος Νικόλαος   
14. Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)    

15. Κεφαλάς Ανέστης   

16. Κοντοπίδης Γεώργιος   
17. Λιάντας ∆ηµήτριος   

18. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   
19. Μουστάκας Βασίλειος   

20. Μπίκος Κωνσταντίνος   
21. Πονερίδης Παναγιώτης   

22. Πράτανος Απόστολος   

23. Σαµαράς Σωκράτης   
24. Σαραφιανός Χρήστος   

25. Σφονδύλας ∆ηµήτριος   
26. Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   

27. Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
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Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Λόγω απoυσίας του δηµάρχου κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου, τον αναπλήρωσε νοµίµως ο 
Αντιδήµαρχος κ. Τσολάκης Απόστολος λόγω απουσίας του Αντιδηµάρχου κ. Γκουστίλη 
Θεοδώρου σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.2635/39670/1-10-2014 απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: 
Ω9ΕΡΩΡΣ-8ΑΣ). 
 
O Αντιπρόεδρος κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος αναπλήρωσε την Πρόεδρο του ∆.Σ. µέχρι 
τη συζήτηση του 7ου θέµατος, οπότε και προσήλθε η Πρόεδρος. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 8ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη την από  17-1-
2017 εισήγηση της Προϊσταµένης του τµήµατος  ∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου  
σύµφωνα µε την οποία κάθε ∆ήµος οφείλει να τηρεί αρχεία στα οποία φυλάσσονται όλα τα 
έγγραφα και λοιπά στοιχεία µετά την περαίωση της υπόθεσης στην οποία αναφέρονται.  

Τα αρχεία διακρίνονται : α) στα ανενεργά αρχεία που περιλαµβάνουν το υλικό που δεν έχει 
υπηρεσιακή χρησιµότητα και έχει υποστεί την διαδικασία της εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, β) στα ηµιενεργά αρχεία που περιλαµβάνουν τα έγγραφα των οποίων 
έχει λήξει ο χρόνος υπηρεσιακής χρησιµότητας και στα οποία πρέπει να γίνει εκκαθάριση, γ) 
στα τρέχοντα η ενεργά αρχεία που περιλαµβάνουν τα έγγραφα που έχουν ακόµα 
υπηρεσιακή χρησιµότητα και δ)στα αρχεία διηνεκούς υπηρεσιακής χρησιµότητας που παρά 
την παλαιότητα τους, εξακολουθούν να έχουν υπηρεσιακή χρησιµότητα.  

Για την εκκαθάριση των αρχείων ορίζεται τριµελής επιτροπή αποτελούµενη από (1) έναν 
∆ηµοτικό Σύµβουλο, ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, και (2) δύο 
υπαλλήλους του ∆ήµου. Η συγκρότηση της επιτροπής γίνεται µε απόφαση ∆ηµάρχου. 
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος.  

Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα µέλη της. Αφού εξετάσει τους 
φακέλους του αρχείου, ξεχωρίζει τα έγγραφα και στοιχεία που κατά την κρίση της είναι προς 
καταστροφή και τα καταγράφει σε πίνακες µε τον τίτλο την αρχή που τα εξέδωσε και την 
ηµεροµηνία έκδοσής τους.  

Ειδικότερη αναφορά ως προς την διαδικασία εκκαθάρισης παλαιών και νέων αρχείων καθώς 
και για την περιοδική εκκαθάριση των νέων αρχείων, γίνεται στα άρθρα 5-9 του Π.∆. 
480/1985.  

Τέλος, κατά τη εκκαθάριση των αρχείων και αφού αποχωριστούν οι φάκελοι που έχουν 
υπηρεσιακή χρησιµότητα, το προς καταστροφή αρχειακό υλικό καταγράφεται και τίθεται στη 
διάθεση των Γ.Α.Κ. (Γενικών Αρχείων του Κράτους), τα οποία ειδοποιούνται σχετικά. 

Μετά την επιλογή από τα γενικά αρχεία του Κράτους των εγγράφων ιστορικής σηµασίας ή 
την παρέλευση απράκτου της προθεσµίας που ορίζεται στο Π.∆, ακολουθεί η διαδικασία 
πολτοποιήσεως των χαρακτηρισθέντων ως καταστρεπτέων εγγράφων σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις.  

Τα πρακτικά των επιτροπών, οι εγκριτικές περί καταστροφής αποφάσεις και το έγγραφο της 
παρ.2 του παρόντος άρθρου Π.∆ 480/1985 προς τα γενικά Αρχεία του κράτους, 
φυλάσσονται σε ιδιαίτερο φάκελο του αρχείου ως αναπόσπαστο αρχείο αυτού, διατηρούµενα 
στο διηνεκές. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το ότι ο χρόνος διατήρησης των πιστοποιητικών 
προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης, όπως και των αιτήσεων που υποβάλλονται για 
την έκδοση αυτών, ανέρχεται σε τρία (3) έτη, ότι οι  Ο.Τ.Α. έχουν υποχρέωση να προβαίνουν 
στην περιοδική εκκαθάριση των αρχείων τους, η οποία πρέπει να γίνεται µέσα στο πρώτο 
τρίµηνο κάθε χρόνου, η υπηρεσία εισηγείται τον ορισµό ενός ∆ηµοτικού Συµβούλου ως 
µέλος της επιτροπής, προκειµένου να εκκαθαριστεί το σχετικό αρχείο του Τµήµατος 
∆ηµοτολογίου και Ληξιαρχείων του  ∆ήµου Θέρµης ετών 2011 – 2012.  

 

Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου και της υπηρεσίας, 
την µε αριθµό πρωτ. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Β.6/18460/15-9-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,  τις διατάξεις του Π.∆. 480/1985 ( ΦΕΚ 
173 / τ. Α΄ / 14-10-1985 ), το ένατο κεφάλαιο του Κανονισµού Επικοινωνίας ∆ηµοσίων 
Υπηρεσιών (Κ.Ε.∆.Υ.) και τους Ν. 3463/2006 και 3852/2010  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     οµόφωνα 

 
Τον ορισµό του ∆ηµοτικού. Συµβούλου Βογιατζή ∆ηµητρίου µε αναπληρωτή του, την 
∆ηµοτικού Συµβούλου Γεωργαλή- Λυσίτσα Ζωή  ως µέλη της επιτροπής, προκειµένου να 
συγκροτηθεί η επιτροπή για την  εκκαθάριση του σχετικού αρχείου του Τµήµατος 
∆ηµοτολογίου και Ληξιαρχείων του  ∆ήµου Θέρµης ετών 2011 – 2012.  
 
Η επιτροπή είναι τριµελής αποτελούµενη και από  (2) δύο υπαλλήλους του ∆ήµου, οι οποίοι 
θα οριστούν µε απόφαση ∆ηµάρχου. 

 Η συγκρότηση της επιτροπής θα γίνει µε την απόφαση ∆ηµάρχου και Πρόεδρος της 
επιτροπής ορίζεται ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 31/2017. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

          

     Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

          ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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