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ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΙΣΣΟΥ    
Ταχ. Δ/νση:  Βολισσός                      
                 
Ταχ. Κώδικας:  82 103  
     
        
Τηλέφωνο: 2274350040   
 
ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
ΣΧΕΤ.:  
 
              

 
 
 
ΠΡΟΣ :  

- Δήμαρχο Χίου  
κ. Σταμ. Κάρμαντζη 

- ΠρόεδροΔημοτικού 
           Συμβουλίου Χίου  
           κ. Παύλο      Καλογεράκη 
     -   Αντιδήμαρχο Ομηρούπολης,  
          Καρδαμύλων  και Αμανής  
          κ. Σιδερή Ντομάτα 
 
ΚΟΙΝ. 

- κ. Κώστα Τριαντάφυλλο 
Επικεφαλής του συνδυασμού 
«Συμμαχία Αξιών» 

- κ. Μανώλη Βουρνού 
Επικεφαλής του συνδυασμού 
«Πρωτοβουλία για τη Χίο» 

- κ. Γιάννη Καραβασίλη 
Επικεφαλής του συνδυασμού 
«Χίος μπροστά» 

- κ. Μάρκο Σκούφαλο 
Επικεφαλής του συνδυασμού 
«Λαϊκή Συσπείρωση Χίου» 

- κ. Μανώλη Στάθη 
Επικεφαλής του συνδυασμού 
«Δίκτυο Πολιτών Χίου» 

- κ. Δημ. Αντωνόγλου 
     Επικεφαλής του συνδυασμού 
     «Χιακή Συμπολιτεία» 

 
 

     Κύριε Πρόεδρε 

     Όπως γνωρίζετε, οι πολίτες που προσήλθαν στα εκλογικά τμήματα στις 26 
Μαΐου για να εκλέξουν,  με ξεχωριστή κάλπη, τα Συμβούλια Κοινοτήτων, 
γνώριζαν δυο πράγματα:  

Πρώτον ότι τα νέα Συμβούλια Κοινοτήτων θα έχουν αυξημένες αρμοδιότητες 
και θα μπορούν να ρυθμίζουν «τα του οίκου τους».  

Δεύτερον ότι η συγκρότηση των ψηφοδελτίων δεν ήταν πια αναγκαστικά θέμα 
των δημοτικών παρατάξεων, αλλά προϊόν των αναγκών και των 
ιδιαιτεροτήτων κάθε  Κοινότητας.   
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      Αυτά ήταν και τα κριτήρια με τα οποία ψήφισαν οι πολίτες. Αυτό ήταν και 
το περιεχόμενο της λαϊκής εντολής προς τα εκλεγμένα Συμβούλια.  

     Δυστυχώς αυτή η νωπή έκφραση της λαϊκής εντολής ανατράπηκε 
νομοθετικά και ο ρόλος των Συμβουλίων από αποφασιστικός μετατράπηκε σε 
γνωμοδοτικό και διακοσμητικό.  

     Αν η Κοινότητά μας βρισκόταν σε μικρή απόσταση από την πόλη της Χίου 
η αφαίρεση των αρμοδιοτήτων θα ήταν για μας δευτερεύουσας σημασίας.  

     Βρισκόμαστε όμως σε μια δυσπρόσιτη περιοχή, η οποία από τη στιγμή 
που έπαψε να είναι διοικητικό κέντρο υποβαθμίζεται συνεχώς.  

     Η ολοένα και μεγαλύτερη απομάκρυνση από τα κέντρα λήψης των 
αποφάσεων κάνει τους πολίτες μας να αισθάνονται δεύτερης κατηγορίας.  

     Η Βολισσός φθίνει πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά και δεν μπορεί να 
περιμένει λύση στα προβλήματά της από ένα συγκεντρωτικό μοντέλο 
αυτοδιοίκησης.  

     Δεν μπορούν να βρεθούν λύσεις αν οι κάτοικοι εκλιπαρούν τη συμπάθεια 
των κέντρων εξουσίας που είναι λογικό να δίνουν προτεραιότητα στους 
πολλούς και πλησιέστερους και να αγνοούν τους λίγους και 
απομακρυσμένους.  

     Τα εμπόδια της αριθμητικής και της απόστασης μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μόνο αν δοθούν αρμοδιότητες στους εκπροσώπους της 
τοπικής κοινωνίας που γνωρίζουν τα προβλήματα, έχουν καθημερινή επαφή 
με τους δημότες της περιοχής τους και μπορούν να ιεραρχήσουν τις 
προτεραιότητες – σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες – και να δράσουν με 
αποτελεσματικότητα. Με τον τρόπο αυτό απαλλάσσει την Δημοτική Αρχή και 
το Δημοτικό Συμβούλιο από το να ασχολούνται με μικρά έργα τοπικής 
σημασίας ώστε να εργαστούν για τα διατοπικά έργα και τα μεγάλα έργα που 
αφορούν το σύνολο του νησιού.  

     Μόνο η διεκδίκηση και ο αγώνας για την επίλυση των προβλημάτων 
μπορεί να ανακόψει μια προδιαγεγραμμένη πορεία προς τον πλήρη μαρασμό 
της περιοχής. 

     Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να θεραπεύσει, αξιοποιώντας το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο,  τις πληγές που άνοιξε η μετεκλογική αφαίρεση 
αρμοδιοτήτων και να επαναφέρει τις προσδοκίες για ζωντανές κοινότητες. 
Σύμφωνα με το νόμο μπορεί να μεταβιβάσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες 
στους προέδρους και τα συμβούλια κοινοτήτων. 

     Καλούμε, λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο  να αποφασίσει, κατά το άρθρο  
84, παρ2 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του 
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Ν.4555/2018, να προχωρήσει σε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Συμβούλιο 
Κοινότητας Βολισσού, ως εξής: 

- «Μεταβιβάζει στο Συμβούλιο Κοινότητας Βολισσού την 
αρμοδιότητα να αποφασίζει για την κατανομή του αναλογούντος 
στην κοινότητα ποσοστού  των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του Δήμου, σύμφωνα 
με την παρ 4 Α   του άρθρου  259»  

 

     Ζητάμε επίσης να εφαρμοστεί το άρθρο 86 του Ν.3852/2010 το οποίο έχει 
θέμα «Προϋπολογισμός της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας - Συμμετοχή του 
συμβουλίου στην κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος 
του δήμου» και προβλέπει τα εξής: 

1. Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το 
ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους της 
δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο 
συμβούλιό της έως το τέλος Ιουνίου. 

2. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο 
του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό 
έτος. Ο προϋπολογισμός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο 
ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Το 
σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, η οποία περιέχει 
αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αποστέλλεται έγκαιρα στην οικονομική 
επιτροπή έως το τέλος Αυγούστου. 

3. Η οικονομική επιτροπή εξετάζει: i) αν οι συνολικές δαπάνες που 
αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας 
υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό 
συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, ii) αν οι δαπάνες 
αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό 
συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας και iii) αν οι 
δαπάνες είναι νόμιμες. Η οικονομική επιτροπή διαγράφει κάθε δαπάνη 
που δεν συγκεντρώνει τις πιο πάνω υπό στοιχεία ii) και iii) 
προϋποθέσεις και, σε περίπτωση υπέρβασης του πιο πάνω ανώτατου 
ποσού, περικόπτει τα επί μέρους κονδύλια. Το σχέδιο προϋπολογισμού 
εξόδων των δημοτικώνκοινοτήτων, όπως τελικά διαμορφώνεται από 
την οικονομική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του 
δήμου. Στον προϋπολογισμό του δήμου περιλαμβάνονται ιδιαίτερα 
κεφάλαια για κάθε τοπική και δημοτική κοινότητα. 
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Το πιο πάνω σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων τοπικής και δημοτικής 
κοινότητας, αν δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην 
οικονομική επιτροπή, καταρτίζεται από αυτήν. 

4. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που 
λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του 
επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην 
εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον 
επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του 
και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που 
πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα 
έργα που πρέπει να εκτελεστούν. 

5. Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας 
για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, 
καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειάς της δημοτικής ή 
τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. 
Εάν το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υποβάλλει 
εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του 
επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου καταρτίζεται 
χωρίς αυτήν. 

 

     Τέλος ζητάμε να εφαρμοστεί η παρ. 9 του άρθρου  84  του Ν. 3852/2010 η 
οποία προβλέπει:  

Με απόφαση του δημάρχου μετά από εισήγηση της εκτελεστικής 
επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του δήμου για τη γραμματειακή 
εξυπηρέτηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, του 
εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας, τη στελέχωση των υπηρεσιών 
του δήμου που εδρεύουν σε τοπικές κοινότητες, καθώς και για την 
παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται 
κατάλληλοι χώροι και εξοπλισμός για τις ανάγκες της τοπικής 
κοινότητας. 
 
     Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλούμε να φέρετε προς συζήτηση, στο επόμενο 
Συμβούλιο, την πρότασή μας αυτή. 
 
 
                                                                                      Με τιμή 
                                                            Για το Συμβούλιο Κοινότητας Βολισσού 
                                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
                                                                                 Σωτ. Παραδείσης  
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