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από το πρακτικό της αριθ. 02/2017

συνεδριάσεως του Συµβουλίου ∆. Κ. Ταγαράδων του ∆ήµου Θέρµης

Αριθ. Αποφάσεως 02/2017                                                    

                                                                                                      Περίληψη  

                                    «Λειτουργία του δηµοτολογίου και έκδοση πιστοποιητικών δηµοτολογίων».

            Στην  αίθουσα συνεδριάσεων της ∆ηµ.  Kοιν.  Ταγαράδων του ∆ήµου Θέρµης, σήµερα 20

Φεβρουαρίου ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:30, συνήλθε το Συµβούλιο της ∆ηµ. Κοιν. Ταγαράδων

του ∆ήµου Θέρµης σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄ αρίθ. 4751/14ης-02-2017

έγγραφη  πρόσκληση  του  προέδρου,  που  επιδόθηκε  µε  αποδεικτικό  σε  κάθε  σύµβουλο  και

δηµοσιεύτηκε  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  ∆ηµοτικής  Κοινότητας  σύµφωνα  µε  τις

σχετικές διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 88 του  Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο

παραπάνω θέµα. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει  νόµιµη

απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 5 µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) ΚΑΛΑΘΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                             

2) ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                                           

       3)   ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                         ΚΑΝΕΙΣ

4) ΤΣΟΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

5) ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                

   

      ο πρόεδρος κ. ∆ηµήτριος Καλαθάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του  Συµβουλίου της

∆ηµοτικής  Κοινότητας  Ταγαράδων  και  εισηγούµενος  το  1ο  θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης,

«λειτουργία  του  δηµοτολογίου  και  έκδοση  πιστοποιητικών  δηµοτολογίων» και  αφού  έλαβε

υπόψη: 

1. Το  άρθρο  83  του  Ν.  3852/2010  περί  αρµοδιοτήτων  των  Συµβουλίων  των  ∆ηµοτικών

Κοινοτήτων.

2. Την υπ΄ αρίθ. 1325/06.12.2016 εγκύκλιο του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών

µε  την  οποία  απαγορεύει  την  µέχρι  τώρα  έκδοση  πιστοποιητικών  ∆ηµοτολογίων  από  τις

∆ηµοτικές  Κοινότητες  µε  το  σκεπτικό  ότι  ΄΄εµπεριέχουν  προσωπικά  δεδοµένα  και

εµπιστευτικού περιεχοµένου πληροφορίες για τους Έλληνες πολίτες΄΄ .

3. Την υπ΄ αρίθ. 38/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θέρµης µε την οποία

γίνεται αποδεκτή η παραπάνω εγκύκλιος του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών

και  απαγορεύεται  η  έκδοση  πιστοποιητικών  ∆ηµοτολογίων  από  τις  ∆ηµοτικές  και  Τοπικές

Κοινότητες του ∆ήµου Θέρµης.

4. Η υπ΄ αρίθ. 02/14.02.2017 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του ∆ήµου Θέρµης µε την

οποία  υποβαθµίζονται  οι  ∆ηµοτικές  Κοινότητες  Ταγαράδων  &  Ν.  Ρυσίου,  από  τις  πλέον



οργανωµένες κοινότητες του ∆ήµου, αφού ο ένας υπάλληλος αποσπάται στα κεντρικά Γραφεία

του  ∆ήµου  και  ο  άλλος  θα  καλύπτει  τις  δυο  κοινότητες  εκ΄  περιτροπής.  υποστήριξε  τα

παρακάτω: 

• Την  επανεξέταση  του  θέµατος  από  το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  Θέρµης  µε  κατεύθυνση  την

ανατροπή της παραπάνω εγκυκλίου, περί µη έκδοσης πιστοποιητικών δηµοτολογίων από τις

∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες µε το σκεπτικό ότι ΄΄εµπεριέχουν προσωπικά δεδοµένα και

εµπιστευτικού περιεχοµένου πληροφορίες για τους Έλληνες πολίτες΄΄. 

Στη σηµερινή εποχή της γνώσης και της διαχείρισης της πληροφορίας, η τεχνολογία των Η/Υ

παρέχει λύσεις ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. ∆εν είναι δυνατόν να

συγκεντρώνονται όλες οι υπηρεσίες στις έδρες των ∆ήµων, να αποδυναµώνονται οι Κοινότητες

να  ταλαιπωρούνται  οι  κάτοικοι  των  αγροτικών  κυρίως  περιοχών,  επειδή  κάπου,κάποτε

δηµιουργήθηκε ένα πρόβληµα µε την έκδοση κάποιων πιστοποιητικών.

• Την ανάκληση της υπ΄ αριθ. 2/14.02.2017 απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής του ∆ήµου

Θέρµης  µε  την  οποία  κλείνουν  κατά  το  ήµισυ  οι  ∆ηµοτικές  Κοινότητες  Ν.  Ρυσίου  και

Ταγαράδων,  απόφαση η οποία συνεπάγεται  πέραν των άλλων και  τη µη εξυπηρέτηση  και

ταλαιπωρία 5000 κατοίκων των εν΄ λόγω περιοχών.

       Έπειτα κάλεσε τους συµβούλους να τοποθετηθούν.

�  Ο Σύµβουλος κ. Τσονίδης Γεώργιος είπε ότι πρέπει να το αντιπαλέψουµε και ότι γίνεται

συγκέντρωση υπηρεσιών και όχι αποκέντρωση.

 

� Ο  Σύµβουλος  κ.  Λασκαρίδης  Γεώργιος  είπε  ότι  ΄΄Θεωρώ  ότι  η  αναγκαιότητα  της

συγκεντρωτικής τήρησης βιβλίων και φακέλων στην έδρα του ∆ήµου δεν δικαιολογεί  σε καµία

περίπτωση την απαγόρευση χορήγησης εγγράφων από αρµόδιο υπάλληλο που εργάζεται σε τοπική

κοινότητα και επικοινωνεί ηλεκτρονικά µε την προϊσταµένη του αρχή στην έδρα του ∆ήµου. Είναι

αδιανόητο στις µέρες µας να ταλαιπωρούµε τους δηµότες µας, εφόσον διαθέτουµε τη απαιτούµενη

τεχνολογική υποστήριξη΄΄.

Οι αποφάσεις της κεντρικής εξουσίας, αλλά δυστυχώς και του ∆ήµου µας, που για τους δικού

του λόγους συναινεί, αφενός µεν κινούνται στον άξονα της µνηµονιακής λογικής για την καλύτερη

διαχείριση του υπαλληλικού δυναµικού, αφήνοντας σε δεύτερη µοίρα τη άµεση εξυπηρέτηση    του

πολίτη, αφετέρου δε έρχονται σε ευθεία αντίθεση µε τα µεγάλα λόγια περί αποκέντρωσης, αφού

οδηγούν στην υποβάθµιση του ρόλου, της λειτουργίας και της υπόστασης  της τοπικής κοινότητας.

        

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

         

Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη

την εισήγηση του προέδρου 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

• Την ανατροπή της εγκυκλίου του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών περί µη

έκδοσης πιστοποιητικών ∆ηµοτολογίων από τις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες. 

• Την ανάκληση της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής του ∆ήµου περί αναστολής (κατά

το ήµισυ) της λειτουργίας των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Ταγαράδων & Ν. Ρυσίου, σύµφωνα µε την

παραπάνω εισήγηση του προέδρου.

  

  Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται  η συνεδρίαση.  



  

     Στο Συµβούλιο παραβρέθηκε και ο υπάλληλος Μητακίδης Ηρακλής για την τήρηση των

πρακτικών.

                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ

               

                      ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ


