
 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                 

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΦΝΟΥ       

 

  Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο   ΑΡΙΘ. 6/2021 

                                             Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    ΑΡΙΘ.  29/2021 

 

      Στη Σίφνο σήμερα Τετάρτη 17 Μαρτίου και ώρα 18:00μ.μ  το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου 

συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1,   
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής    

του”(Φ.Ε.Κ. Α΄55/11.03.2020), ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 1316/17.03.2021 πρόσκληση του Προέδρου 

του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε αυθημερόν στην 

ιστοσελίδα του Δήμου  και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τον 

Πρόεδρο της Κοινότητας Απολλωνίας και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αρτεμώνα, σύμφωνα με τα 

άρθρα 67, 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/7.6.2010) και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8.6.2006) για 

τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

Από τα συνημμένα ειδικά έντυπα που απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, μέσω email, στη 

γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου  ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) 

Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Χρυσίνης Νικόλαος – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Θεοδώρου Γεώργιος – Αντιπρόεδρος ΔΣ 

3.  Καράβη Χρυσοπηγή – Γραμματέας Δ.Σ 

4. Γεωργούλης Κ. Γεώργιος – Αντιδήμαρχος 

5. Φραντζής Αντώνιος  – Αντιδήμαρχος 

6.  Ζαμπέλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος 

7.  Διαμαντής Απόστολος – Δημοτ.  Σύμβουλος 

8.  Ποδότα Χρυσούλα – Δημοτ. Σύμβουλος 

9.  Συνοδινός Θαλής – Δημοτ. Σύμβουλος 

10. Βασταρδή Μαργαρίτα   – Δ.  Σύμβουλος 

11. Λεμπέσης Εμμανουήλ – Δημ. Σύμβουλος 

12. Ραφελέτου  Κοντού Αικατερίνη  – Δ.  Σύμβουλος 

13. Ατσόνιου Άννα – Δημοτική  Σύμβουλος 

14. Λουκής Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόμιμα): 
                                 ΚΑΝΕΝΑΣ 
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15. Ατσόνιου Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλος 

16. Πολενάκης Θεόδωρος – Δημοτικός Σύμβουλος  

17. Ραφελέτος Ιωάννης   – Δημοτικός Σύμβουλος 

       Στη συνεδρίαση λογίστηκε παρούσα και  η Δήμαρχος Σίφνου κα Ναδάλη Μαρία καθώς 

επίσης,  η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας κα Θεολόγου Αικατερίνη και παρών ο  

Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμώνα κ.Τσίπης Θωμάς, κατόπιν επιστολής τους.    

Πρακτικά τήρησε η δημοτική υπάλληλος κα Χρύσου Φλώρα, η οποία ορίστηκε 

γραμματέας – πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου με την υπ’ αρ. 9/2020 απόφαση 

Δημάρχου (Α.Δ.Α.: Ψ0ΤΨΩ1Τ-ΠΕ3).   

ΘΕΜΑ 1ο : Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το υπό κατάρτιση Νομοσχέδιο που αφορά 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την ανακατανομή αρμοδιοτήτων σε αυτή και το ρόλο των 

Κοινοτήτων    (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης)  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου, αφού ο Πρόεδρος στο ηλεκτρονικό του μήνυμα,   

έθεσε υπόψη του Σώματος: 

Α) τη με αρ.6/2021 γνωμοδότηση της Κοινότητας Απολλωνίας, η οποία έχει ως εξής:  

Στη Σίφνο σήμερα Δευτέρα 17η  Μαρτίου  2021 και ώρα 09:00 μ.μ. το  Συμβούλιο της 

Κοινότητας Απολλωνίας Σίφνου συνήλθε σε δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

55/11.03.2020), ύστερα από την με αριθ. 1292/16-03-2021 πρόσκληση της Προέδρου του, που 

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε  στους Συμβούλους, 

σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87΄/7.6.2010) για τη συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων στο  κατεπείγον θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 

Από τα συννημένα ειδικά έντυπα που απέστειλαν οι Σύμβουλοι, μέσω email, στη 

γραμματεία του Συμβουλίου ,διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών της Δημοτικής 

Κοινότητας Απολλωνίας ήταν: 

 

      Παρόντες                                                                        Απόντες 

                                                                                                           

  1. –Αικατερίνη Θεολόγου– Πρόεδρος                 

  2.-Στυλιανός Συνοδινός–Σύμβουλος                                 

  3.-Εμμανουήλ Χρυσόγελος-Σύμβουλος 

  4.-Απόστολος Παύλος Θεοδωράτος-Σύμβουλος                                                                                                                                            

  5.- Αντώνιος Ζαμπέλης- Σύμβουλος                                             

     

Πρακτικά τήρησε η δημοτική υπάλληλος κ. Σπυριδούλα Φερεντίνου.  
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ΘΕΜΑ :   Εισήγηση της Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας, σχετικά 

με την κατεπείγουσα πρόταση ψηφίσματος στην συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Απολλωνίας, “ περί της κατάθεσης Σχεδίου Νόμου για την εκλογή Δημοτικών και 

Περιφερειακών Αρχών”. 

 

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη, μέσω e-mail, το  θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής: 
Η Κοινότητα αποτελεί διαχρονικό πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας και θεσμό της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού,  που αναφέρεται και συναντάται ως  διοικητική διαίρεση τόσο στα 

μεγάλα αστικά κέντρα (έδρες των Δήμων), όσο και σε μικρότερες πόλεις και νησιά. (Νόμος 

4555/2018).  

Οι Σύμβουλοι των Κοινοτήτων βρίσκονται κοντά στον πολίτη και μεριμνούν για την 

καθημερινότητα του, παρέχουν εθελοντική εργασία, προτείνουν, αξιοποιούν, διαχειρίζονται 

όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων τους και στέκονται εμπράκτως δίπλα στις ανάγκες των 

συμπολιτών τους. 

Η παραχώρηση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων στις Κοινότητες υποστηρίζει και 

αναδεικνύει όλες τις διοικητικές δομές, ενισχύει την δημοκρατία και την λειτουργία των 

Δήμων, αφού τα Συμβούλια Κοινότητας συνεργάζονται με τις Δημοτικές Αρχές, ιεραρχούν 

προτεραιότητες και προτείνουν έργα που δίνουν λύσεις σε τοπικά προβλήματα. Αντίθετα η  

εφαρμογή του Ν.4623/2019 που στόχο είχε την “κυβερνησιμότητα των ΟΤΑ”,  επηρέασε την 

λειτουργία των Συμβουλίων Κοινότητας καθοριστικά, αφαιρώντας κάθε αποφασιστική 

αρμοδιότητα, καθιστώντας τα Συμβούλια απλά γνωμοδοτικά όργανα. 

Αυτή την περίοδο γίνεται συζήτηση για το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας, 

με εμφανή την πρόθεση του Υπουργείου Εσωτερικών και της κυβέρνησης να αλλάξουν 

συλλήβδην τον χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μια αλλαγή που προγραμματίζεται να 

γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους, πολίτες, 

αυτοδιοικητικούς και δημόσια διοίκηση. 

Η κατάργηση Κοινοτήτων οι συγχωνεύσεις και η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στις έδρες 

των Δήμων μας απομακρύνει  από τον  Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας (Ν. 1850/1989) 

που θέτει ως βάση του ότι «η άσκηση των δημοσίων αρμοδιοτήτων πρέπει, κατά τρόπο γενικό, 

να ανήκει κατά προτίμηση στις αρχές τις πιο πλησιέστερες στους πολίτες.» 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας, διαμαρτύρεται για την επιχειρούμενη κατάργηση των 

κοινοτήτων και ζητά: 

 Συμμετοχή στη αναδιαμόρφωση του νομοσχεδίου. 

 Αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόρους για τις Κοινότητες. 

 Ανεξάρτητη κάλπη για την ανάδειξη των Συμβουλίων 

Κοινότητας. 

 Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της 

Αυτοδιοίκησης. 

 

Οι Κοινότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας λειτουργούν από την αρχή του ελληνικού κράτους 
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ως κύτταρα Δημοκρατίας, θεματοφύλακες της ελληνικής υπαίθρου, εργαλεία του Δήμου για 

την βελτίωση της καθημερινότητας, πηγές εθελοντισμού και ενεργοποίησης των πολιτών. 

Είμαστε ο σύνδεσμος για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος. Ζητούμε 

την εμπιστοσύνη της Πολιτείας όπως μας την έδωσαν οι πολίτες μέσα από τις Δημοκρατικές 

Αρχές. 

Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου να εκδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας και στήριξης 

για την διατήρηση και την ενίσχυση του θεσμού των Κοινοτήτων, να δημοσιευτεί στον τοπικό 

τύπο, να κατατεθεί ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών και να σταλεί σε όλους τους 

Βουλευτές του Νομού. 

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω e-mail  , 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Ψηφίζει θετικά στην ανωτέρω πρόταση της Προέδρου της Κοινότητας Απολλωνίας. 

 

Β) Τις προτάσεις του:  

1.Το ΔΣ να συμφωνήσει με τη διατύπωση θέσεων επί του Σχεδίου Νόμου του Νέου 

Εκλογικού Νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως αυτές 

αναφέρονται στο Πρακτικό της από 12/02/2021 συνεδρίασης του Τοπικού Παραρτήματος 

Κυκλάδων της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου (αρ. απόφ. 2)  

2.Το ΔΣ να αποφασίσει για την έκδοση αντίστοιχου ψηφίσματος με αυτό της 

Κοινότητας Απολλωνίας, το οποίο να δημοσιευτεί στον τοπικό Τύπο,  να κατατεθεί στο 

Υπουργείο Εσωτερικών και να σταλεί σε όλους τους Βουλευτές του Νομού,  

 

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ: 

      

 Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το υπό κατάρτιση Νομοσχέδιο που αφορά 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το οποίο έχει ως εξής:  

«Η Κοινότητα αποτελεί διαχρονικό πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας και θεσμό της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού,  που αναφέρεται και συναντάται ως  διοικητική 

διαίρεση τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα (έδρες των Δήμων), όσο και σε μικρότερες πόλεις 

και νησιά. (Νόμος 4555/2018).  

Οι Σύμβουλοι των Κοινοτήτων βρίσκονται κοντά στον πολίτη και μεριμνούν για την 

καθημερινότητα του, παρέχουν εθελοντική εργασία, προτείνουν, αξιοποιούν, 

διαχειρίζονται όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων τους και στέκονται εμπράκτως δίπλα στις 

ανάγκες των συμπολιτών τους. 

Η παραχώρηση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων στις Κοινότητες υποστηρίζει και 

αναδεικνύει όλες τις διοικητικές δομές, ενισχύει την δημοκρατία και την λειτουργία των 

Δήμων, αφού τα Συμβούλια Κοινότητας συνεργάζονται με τις Δημοτικές Αρχές, ιεραρχούν 
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προτεραιότητες και προτείνουν έργα που δίνουν λύσεις σε τοπικά προβλήματα. Αντίθετα 

η  εφαρμογή του Ν.4623/2019 που στόχο είχε την “κυβερνησιμότητα των ΟΤΑ”,  επηρέασε 

την λειτουργία των Συμβουλίων Κοινότητας καθοριστικά, αφαιρώντας κάθε αποφασιστική 

αρμοδιότητα, καθιστώντας τα Συμβούλια απλά γνωμοδοτικά όργανα. 

Αυτή την περίοδο γίνεται συζήτηση για το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 

χώρας, με εμφανή την πρόθεση του Υπουργείου Εσωτερικών και της κυβέρνησης να 

αλλάξουν συλλήβδην τον χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μια αλλαγή που 

προγραμματίζεται να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με όλους τους 

εμπλεκόμενους, πολίτες, αυτοδιοικητικούς και δημόσια διοίκηση. 

Η κατάργηση Κοινοτήτων οι συγχωνεύσεις και η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στις 

έδρες των Δήμων μας απομακρύνει  από τον  Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας (Ν. 

1850/1989) που θέτει ως βάση του ότι «η άσκηση των δημοσίων αρμοδιοτήτων πρέπει, κατά 

τρόπο γενικό, να ανήκει κατά προτίμηση στις αρχές τις πιο πλησιέστερες στους πολίτες.» 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνεί με τη διατύπωση θέσεων επί του Σχεδίου Νόμου του  

του Νέου Εκλογικού Νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών, 

όπως αυτές αναφέρονται στο Πρακτικό της από 12/02/2021 συνεδρίασης του Τοπικού 

Παραρτήματος Κυκλάδων της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου (αρ. απόφ. 2), διαμαρτύρεται για την  
επιχειρούμενη κατάργηση των κοινοτήτων και ζητά: 

1. Συμμετοχή στη αναδιαμόρφωση του νομοσχεδίου. 

2. Αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόρους για τις Κοινότητες. 

3. Ανεξάρτητη κάλπη για την ανάδειξη των Συμβουλίων Κοινότητας. 

4. Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της Αυτοδιοίκησης. 

    Οι Κοινότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας λειτουργούν από την αρχή του ελληνικού 

κράτους ως κύτταρα Δημοκρατίας, θεματοφύλακες της ελληνικής υπαίθρου, εργαλεία του 

Δήμου για την βελτίωση της καθημερινότητας, πηγές εθελοντισμού και ενεργοποίησης των 

πολιτών. 

      Είναι ο σύνδεσμος για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος. Ζητούμε 

την εμπιστοσύνη της Πολιτείας όπως την έδωσαν οι πολίτες μέσα από τις Δημοκρατικές 

Αρχές. 

 

 

Η απόφαση πήρε α/α 29/2021  αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ και δημοσιεύεται   

στον τοπικό Τύπο, κατατίθεται  στο Υπουργείο Εσωτερικών και κοινοποιείται  σε όλους τους 

Βουλευτές του Νομού. 
 

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

   

 

    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.    Τα μέλη 

           ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                          ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

                                                                                      ΚΑΡΑΒΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ 

                                                   ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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                                                                                  ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

       ZΑΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

                  ΠΟΔΟΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

                                                                                  ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΘΑΛΗΣ  

                                                                                  ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                                                  ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

                                                                                  ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

                                                                                  ΡΑΦΕΛΕΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

                                                                                  ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΑΝΝΑ 

                             ΛΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

                  ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

                                                                                  ΠΟΛΕΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

                   ΡΑΦΕΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 

 

                                                        Για την ακρίβεια 

                                                     Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

                                                    

 

          ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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