INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.10.30 10:21:20
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΒΑΘΞΩΛ9-8Β1

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟY
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

της 17 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύθνου στις 24/10/2014.
Αρ. Απόφασης 184/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ορισμός Διαδικασίας Μεταδημότευσης στο Δήμο
Κύθνου.

Στην Κύθνο, σήμερα την 24 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του
η

Δήμου Κύθνου συνήλθε σε 17 τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα ύστερα από την με αρ. πρωτ.
4074/20-10-2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου Δ.Σ. κ. Φιλιππαίου Κωνσταντίνου, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 64 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου (13) μελών παρευρέθηκαν στην συνεδρίαση (10),
και ονομαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι

Α) ΑΠΟΝΤΕΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Φιλιππαίος Κωνσταντίνος – Πρόεδρος Δ.Σ.

(Οι

2. Ηλιού Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

προσκλήθηκαν νόμιμα)

3. Λαρεντζάκης Γεώργιος – Δημ. Σύμβουλος

1. Μπουρίτης Γεώργιος – Δημ. Σύμβουλος

4. Μπουρίτης Νικόλαος – Δημ. Σύμβουλος

2. Ζαμπέτας Αντώνιος – Δημ. Σύμβουλος

5. Παπαμακάριος Ιωάννης – Γραμματέας Δ.Σ.

3. Βιτάλης Σταμάτιος – Δημ. Σύμβουλος

οποίοι

δεν

προσήλθαν,

αν

και

6. Βασάλος Ιωάννης του Κων/νου– Δημ. Σύμβουλος
7. Φίλιππα Ιωάννα – Δημ. Σύμβουλος
8. Πιτσάκης Δημήτριος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
9. Καλαμοβράκας Λουκάς – Δημ. Σύμβουλος
10. Βασάλος Ιωάννης του Αντωνίου– Δημ. Σύμβουλος
ΠΑΡΩΝ ήταν ο Δήμαρχος κ. Γαρδέρης Σταμάτιος.
Παρούσα η Δημοτική Υπάλληλος κ. Γρεβενίτη Ραλλού για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
ΠΑΡΩΝ ο Πρόεδρος Τ.Κ. Χώρας Κύθνου κ. Τζώγιος Στέφανος.
ΑΠΩΝ ο Πρόεδρος Τ.Κ. Δρυοπίδας Κύθνου κ. Μαρτίνος Σταμάτιος
ΠΑΡΩΝ ο Έπαρχος Κέας – Κύθνου κ. Βιτάλης Παναγιώτης (προσήλθε κατά την συζήτηση του 1

ου

θέματος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως κατωτέρω:
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Αρ. Απόφασης 184/2014
Θέμα 18ο: «Ορισμός Διαδικασίας Μεταδημότευσης στο Δήμο Κύθνου».
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Φιλιππαίος Κωνσταντίνος, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών
& Οικονομικών - κα. Βασάλου Μαρία
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.3463/2006 του «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ορίζονται οι προϋποθέσεις
για την κτήση δημοτικότητας των πολιτών.
Συγκεκριμένα, το σώμα καλείται να συζητήσει και να αποφασίσει τη διαδικασία για τη μεταδημότευση (κτήση
δημοτικότητας) πολιτών ,που είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο άλλου Δήμου και αιτούνται να εγγραφούν
στο Δήμο Κύθνου, για τις κάτωθι περιπτώσεις:
Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(Όταν υπάρχει οικογενειακή μερίδα)
1. Αίτηση του συζύγου και της συζύγου .
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ γέννησης των συζύγων για μεταδημότευση από το Δήμο ή την Κοινότητα στην οποία
είναι γραμμένοι οι σύζυγοι.
3. Ληξιαρχική πράξη γάμου.
4.Υπεύθυνη δήλωση του ή της συζύγου για την οικογενειακή μερίδα του Δήμου Κύθνου που ήδη είναι
εγγεγραμμένος ο ή η σύζυγος.
Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΆΓΑΜΟΥ ΑΝΔΡΟΣ Η ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 18
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή της ενδιαφερόμενης
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ γέννησης για μεταδημότευση από το Δήμο στην οποία είναι γραμμένος ο
ενδιαφερόμενος-η.
3.Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη που βεβαιώνει την αρχική του δημοτικότητα ή την αρχική δημοτικότητα των
γονέων του.
Γ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(Όταν δεν υπάρχει οικογενειακή μερίδα)
1. Αίτηση του συζύγου και της συζύγου και των ενηλίκων τέκνων.
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση από τον Δήμο ή την Κοινότητα στην οποία
είναι γραμμένος ο ενδιαφερόμενος-η.
Σε περίπτωση μη αρχικής εγγραφής των πολιτών ή των γονέων τους:
3.Απόδειξη τουλάχιστον διετούς κατοικίας με κάθε πρόσφορο μέσο (Ε1 ή εκκαθαριστικό από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ. λογαριασμό Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε.) .
Σε περίπτωση αρχικής εγγραφής των πολίτων ή των γονέων τους:
4.Υπεύθυνες δηλώσεις των πολιτών που βεβαιώνουν την αρχική τους δημοτικότητα ή την αρχική
δημοτικότητα των γονέων τους.
Δ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΓΥΝΑΙΚΑΣ/ΑΝΔΡΑ)
1. Αίτηση του πολίτη.
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2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση από τον Δήμο ή την Κοινότητα στην οποία
είναι γραμμένος ο ενδιαφερόμενος.
3. Διαζευκτήριο.
Σε περίπτωση μη αρχικής εγγραφής του πολίτη ή των γονέων του:
3. Απόδειξη τουλάχιστον διετούς κατοικίας με κάθε πρόσφορο μέσο (Ε1 ή εκκαθαριστικό από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ. λογαριασμό Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε.) .
Σε περίπτωση αρχικής εγγραφής του πολίτη ή των γονέων του:
4.Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη που βεβαιώνει την αρχική του δημοτικότητα ή την αρχική δημοτικότητα των
γονέων του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών για τη μεταδημότευση στο Δήμο είναι απαραίτητη η
παρουσία όλων των ενηλίκων μελών της οικογένειας προκειμένου να υπογράψουν τις αιτήσεις
μεταδημότευσης έχοντας μαζί τους και την αστυνομική τους ταυτότητα.
Το Δημ. Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, είδε τις σχετικές διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα
και εγκρίνει τις προϋποθέσεις για τη διαδικασία μεταδημότευσης στο δήμο Κύθνου, έτσι ακριβώς όπως
αναφέρθηκαν ανωτέρω και για τις περιπτώσεις από Α έως Δ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φιλιππαίος Κωνσταντίνος

