
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 05/08-02-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ. 38/2017      ΘΕΜΑ :  «Αποκεντρωµένη Λειτουργία 

υπηρεσιών δηµοτικής κατάστασης» 

(εξ΄αναβολής) 

 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 8η Φεβρουαρίου 2017 
ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά 
από την υπ’ αριθ. 3508/03-02-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου, 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 Καλλικράτης». 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 24 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος    

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

1 Αποστόλου Στυλιανός 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Γκουστίλης Θεόδωρος 

3 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 3 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

4 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 

5 Αγοραστούδη Ευγενία 5 Κοντοπίδης Γεώργιος 

6 Βογιατζής ∆ηµήτριος 6 Χρυσοχόου Παύλος 

7 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 7 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 8 Ιωσηφίδης Ιωάννης 

9 Γκιζάρης Στέργιος 9 Κεφαλάς Ανέστης 

10 Ζελιλίδης ∆αµιανός   

11 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

12 Καρκατζίνος Νικόλαος   

13 Λαγός Νικόλαος   

14 Λιάντας ∆ηµήτριος   

15 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

16 Μουστάκας Βασίλειος   

17 Μπίκος Κωνσταντίνος   

18 Πονερίδης Παναγιώτης   

19 Πράτανος Απόστολος   

20 Σαραφιανός Χρήστος   

21 Σαµαράς Σωκράτης   

22 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

23 Τσολάκης Απόστολος   

24 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα , υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για 
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
 
Το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 2ο.  
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Το 6ο και το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν µαζί. 
 

Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του ∆.Σ. το υπ 
αριθµ. ΤΑ∆Κ 1325/2016 από 06-12-2016 έγγραφο του Τµήµατος Αστικής και ∆ηµοτικής 
Κατάστασης της ∆ιεύθυνσης Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, το οποίο κοινοποιήθηκε µε το υπ αριθµ. 2016/0021160/11-12-2016 έγγραφο 
του Τµήµατος Ιθαγένειας της ∆ιεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Θεσσαλονίκης της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο. 

Ο ∆ήµαρχος λαµβάνοντας το λόγο είπε ότι από το Υπουργείο µέσω της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης και δίδεται εντολή να έρθει όλο το αρχείο από τις αποκεντρωµένες Υπηρεσίες του 
∆ήµου στην έδρα και να εκδίδονται τα πιστοποιητικά  µόνο από την έδρα της Κεντρικής 
Υπηρεσίας και από τα ΚΕΠ του ∆ήµου  µας. Αρχή µας είναι να µην ταλαιπωρούµε τους 
πολίτες και να βρούµε την καλύτερη  λύση για την εξυπηρέτησή του και να συµφωνούσαµε 
πολιτικά  µε τη µεταφορά των δηµοτολογίων  αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει  αυτή η δυνατότητα 
διότι δεν έχουµε στη Θέρµη χώρο διαθέσιµο για τη στέγασή τους, υπάρχει δηλαδή µια 
αντικειµενική πρακτική αδυναµία να εφαρµόσουµε κάτι τέτοιο. 

Γνωρίζουµε ότι το απασχολούµενο προσωπικό δεν το αξιοποιούµε κατά το µέγιστο δυνατό 
τρόπο όπως στην Κεντρική Υπηρεσία που οι ανάγκες είναι µεγάλες όµως λέµε ότι θέλουµε 
να συνεχίσουµε να λειτουργούµε τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες και να µη ταλαιπωρούµε 
τους πολίτες.  

Με βάση αυτό το σκεπτικό και αυτή την πολιτική κατεύθυνση  βρήκαµε τρόπο εφαρµόζοντας 
σύγχρονες µεθόδους να λειτουργούν τα τοπικά δηµοτικά καταστήµατα προκειµένου να 
εξυπηρετούνται οι δηµότες µας. 

Πάγια θέση µας ήταν και είναι η αποκεντρωµένη λειτουργία µε το επιπλέον κόστος της και 
όλη η διαδικασία που εντελλόµαστε  να ακολουθήσουµε  θα την κάνουµε µε αυτό το πνεύµα  
έτσι ώστε να µην αλλάξει η αποκεντρωµένη λειτουργία που έχουµε µέχρι τώρα καθώς 
πολιτικά υπάρχει διαφωνία µε την συγκέντρωση που επιδιώκεται. 

 
Στη συνέχεια ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Γιώργος Κουλαουζίδης  αναφέρθηκε στο 
έγγραφο του  Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο, µας δίνει οδηγία να 
σταµατήσει η λειτουργία των αποκεντρωµένων υπηρεσιών δηµοτικής κατάστασης.  Οι 
λειτουργίες αυτές καθορίστηκαν µε την µε αριθ. 1/2015 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής 
του ∆ήµου και σύµφωνα µε τον ισχύοντα ΟΕΥ του ∆ήµου (ΦΕΚ 2544/Β/7-11-2011)όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Συνάµα ορίστηκαν και τοποθετήθηκαν υπάλληλοι σε 
αποκεντρωµένες υπηρεσίες του ∆ήµου και τους δόθηκε η εκ του νόµου εξουσιοδότηση 
υπογραφών για να εξυπηρετούνται οι πολίτες.  
 
Ωστόσο, µε την προαναφερόµενη οδηγία, γίνεται ερµηνεία του νόµου 3852/2010 καθώς και 
του κώδικα των δήµων (3463/2006) και µας δίνεται εντολή η έκδοση όλων των 
πιστοποιητικών να γίνεται µόνο από τα ΚΕΠ ή από την έδρα του ∆ήµου µε ταυτόχρονη 
µεταφορά όλων των φακέλων στην έδρα. 
 
Επειδή το ζήτηµα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό γιατί η πιστή εφαρµογή της οδηγίας θα έχει ως 
αποτέλεσµα το κλείσιµο των περιφερειακών γραφείων των κοινοτήτων ενώ από την άλλη 
πλευρά η µη-εφαρµογή θα έχει ως συνέπεια την πειθαρχική δίωξη εργαζοµένων ή/και 
αιρετών, αναφέρθηκε λεπτοµερώς στον τρόπο µε τον οποίο ο δήµος αποφάσισε να  
λειτουργήσει   από εδώ και στο εξής προκειµένου να συνεχίσουν οι δηµότες µας να 
εξυπηρετούνται εύρυθµα. 
 
Ο ∆Σ Πράτανος Απόστολος είπε ότι συναινεί  µε τον καταλληλότερο τρόπο µε τον οποίο και  
θα εξυπηρετούνται οι δηµότες µας κατά τόπους και θα είναι η λειτουργία του ∆ήµου σύννοµη.  
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Ο ∆Σ Σφονδύλας ∆ηµήτριος είπε ότι ο ορισµός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η 
αποκέντρωση των υπηρεσιών του ∆ήµου οπότε συµφωνεί µε την εισήγηση του ∆ηµάρχου 
ενώ ανέφερε ότι το Κ.Κ.Ε. θα φέρει ερώτηµα στην Βουλή διότι  αποτελεί  Πανελλαδικό 
πρόβληµα η λειτουργία των αποκεντρωµένων υπηρεσιών 
 
Ο ∆Σ Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος καταψηφίζει την κυβερνητική πολιτική καθώς συνεχίζεται η 
υποβάθµιση της περιφέρειας. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου και του ∆ηµάρχου, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 
4152/2013, του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) του Ν. 4018/2011 και του Ν. 3852/2010 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 

 
 Α) Την έκδοση των πιστοποιητικών  από την  Έδρα του ∆ήµου σε συνεργασία µε τους 
υπαλλήλους στις κατά τόπους υπηρεσίες των ∆ηµοτικών και Τοπικών κοινοτήτων, όπου και 
θα υποβάλλεται η σχετική αίτηση του ενδιαφεροµένου, για την  καλύτερη δυνατή 
εξυπηρέτηση των δηµοτών  και την εύρυθµη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα 
θα µπορούνε να εκδίδονται πιστοποιητικά του ∆ηµοτολογίου όπως προβλέπεται από την 
κείµενη Νοµοθεσία µέσω των ΚΕΠ που στεγάζονται στις τρεις  ∆ηµοτικές Ενότητες.. 
 
Β) Να µην µεταφερθούν προς το παρόν τα αρχεία του ∆ηµοτολογίου στην έδρα του ∆ήµου 
καθώς δεν υπάρχει ικανός χώρος για την συγκέντρωσή τους έως ότου εξευρεθεί λύση. 

Γ) Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο Θέρµης να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτηθεί για την 
εκτέλεση της παρούσας απόφασης. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 38/2017. 
 
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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