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από το πρακτικό της αριθ. 04/2020
συνεδριάσεως του Συμβουλίου Κοινότητας Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης

αριθ. απόφασης 04/2020                                                    

Θέμα: «Εξυπηρέτηση των πολιτών-αναβάθμιση του ρόλου των Κοινοτήτων».  

Το Κοινοτικό Συμβούλιο της 27ης-4-2020 έλαβε χώρα δια περιφοράς καθώς σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-
3-2020  κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-
19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λάβει
χώρα είτε δια περιφοράς κατά την παρ. 5 του άρθρου 67 και την παρ. 1 το άρθρου 167 του
ν.3852/2010 (Α΄87), είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην
περίπτωση  της  δια  ζώσης  σύγκλισης  των  συμβουλίων  οι  συνεδριάσεις  πραγματοποιούνται
κεκλεισμένων των θυρών. 

Στην αίθουσα συνεδριάσεων της  Κοινότητας  Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης,  σήμερα 27
Απριλίου  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε το Συμβούλιο της Κοινότητας Ταγαράδων
του  Δήμου  Θέρμης  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  υπ’  αριθ.  11364/23ης

04.2020 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε σύμβουλο
και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Κοινότητας, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις  της  παρ.  1  άρθρου  88 του  Ν.  4855/2018,  για  συζήτηση και  λήψη απόφασης  στο
παρακάτω θέμα. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη. 
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 O πρόεδρος κ. Δημήτριος Καλαθάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Κοινότητας Ταγαράδων και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  



«  εξυπηρέτηση των πολιτών-αναβάθμιση του ρόλου των Κοινοτήτων»  και  αφού έλαβε
υπόψη:

 Το άρθρο 84 του ν. 4555/2018 περί αρμοδιοτήτων των κοινοτήτων
 Το  υπ.  αριθ.:  Α.Η  ΤΑΔΚ  1325/6.12.2016  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  περί

απαγόρευσης  έκδοσης  πιστοποιητικών  οικογενειακής  κατάστασης  από  τις  Δημοτικές  και
Τοπικές Κοινότητες του ν.3852/2010 ( σχέδιο Καλλικράτης).

 Την υπ.  αριθ.  28/2018 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών  με την  οποία ανακλήθηκε  η
αρμοδιότητα των προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων να υπογράφουν βεβαιώσεις μόνιμης
κατοικίας σύμφωνα με την 2324/33743/1.2.2014 απόφαση.

 Το  έγγραφό  μας  με  αριθ.  18/24.1.2017  προς  Γενικό  Γραμματέα  Υπουργείου  Εσωτερικών,
Κ.Ε.Δ.Ε, Π.Ε.Δ Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμο Θέρμης,

υποστήριξε ότι:

  Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  σχετικά  έγγραφα  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  ανακλήθηκε  η
δυνατότητα  από  τις  Δημοτικές  Κοινότητες  του  ν.  3852/2010  να  εκδίδουν  πιστοποιητικά
Δημοτολογίου και βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας, αποτέλεσμα των οποίων , όπως επισημάναμε
τότε  με  έγγραφό  μας  προς  το  αρμόδιο  υπουργείο  (αριθ.  εγγράφου  18/24.1.2017),  είναι  η
συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών στις έδρες των Δήμων, η αποδυνάμωση των Κοινοτήτων με
συνεπακόλουθο την  αύξηση της γραφειοκρατίας και την ταλαιπωρία των πολιτών με δεδομένο
ότι οι περισσότερες Κοινότητες απέχουν αρκετά χιλιόμετρα από τις έδρες των   Δήμων.

      Πρότεινε:    

 Την ανάληψη πρωτοβουλίας από την Κοινότητά Ταγαράδων προς τις αρμόδιες αρχές: Δήμους,
ΠΕΔ  Κεντρικής  Μακεδονίας,  ΚΕΔΕ,  Υπουργείο  Εσωτερικών,  ώστε  να  επανέλθουν  οι
παραπάνω αρμοδιότητες στο φυσικό τους φορέα που είναι οι κοινότητες, οι οποίες είναι το
πρωτογενές και βασικό κύτταρο των σημερινών Δήμων, αλλά διαχρονικά και της ελληνικής
κοινωνίας από συστάσεως του νέου ελληνικού κράτους.

  Μάλιστα πρέπει να εκχωρηθούν και άλλες αρμοδιότητες, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί ο ρόλος
τους, με στόχο πάντα την εξυπηρέτηση των κατοίκων των χωριών.

 Ειδικά αυτό επιβάλλεται στη σημερινή δύσκολη και ιδιαίτερη συγκυρία, κατά την οποία
πολλοί πολίτες αδυνατούν να μετακινούνται στα κέντρα των Δήμων ή δεν γνωρίζουν να
χρησιμοποιούν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

           Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

     Το Συμβούλιο της Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση του προέδρου 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

προς το  Δημοτικό Συμβούλιο  Θέρμης,  την ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας,  την ΚΕΔΕ,  το
Υπουργείο Εσωτερικών και αιτείται την επαναφορά των   αρμοδιοτήτων της έκδοσης των
πιστοποιητικών Δημοτολογίου και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, στο φυσικό τους φορέα
που είναι οι Κοινότητες, με στόχο την εξυπηρέτηση των κατοίκων των χωριών, σύμφωνα
με την παραπάνω εισήγηση του προέδρου. 
 
        Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται  η συνεδρίαση.  

  



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