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Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΘΕΜΑ 1ο: «Παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος του κτηρίου του 
Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης για στέγαση των υπηρεσιών».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     01/2014

Στην Ερμιόνη σήμερα την  24η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 19:30’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23/20-01-2014 
πρόσκληση του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης κ.  
Κρητσωτάκη Ιωάννη, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Κοινοτικό 
Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 για 
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι 
υπάρχει απαρτία εφόσον σε σύνολο πέντε (5) Συμβούλων ήταν παρόντες 
οι πέντε (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
                                                         

1. Πρόεδρος: Κρητσωτάκης Ιωάννης
2. Σύμβουλος: Αραπάκης Ιωάννης
3. Σύμβουλος: Δρουγκάνης Μιχαήλ
4. Σύμβουλος: Μέξης Παναγιώτης
5. Σύμβουλος: Δάγκλης Χρήστος

     Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα 
εξής: 
Καταρχήν όσο αφορά το πρώτο αίτημα για παραχώρηση άλλου κτηρίου 
για να στεγάσει τις υπηρεσίες του Υπολιμεναρχείου η απάντησή μας 
είναι αρνητική, διότι δεν υπάρχει άλλο δημοτικό κτήριο. Για το δεύτερο 
αίτημα για παραχώρηση του κτηρίου που στεγάζει σήμερα τις υπηρεσίες 
της Λιμενικής Αρχής χωρίς κανένα χρηματικό αντάλλαγμα, έχω τη 
γνώμη ότι το μίσθωμα μετά από τις δύο μειώσεις που έχουν γίνει, είναι 



πολύ χαμηλό σε σχέση με τη θέση του συγκεκριμένου κτηρίου. Επίσης 
το μίσθωμα αυτό όπως και τα άλλα που προέρχονται από άλλες 
εκμισθώσεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό έσοδο για το δήμο μετά τη 
μείωση που έχουν δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από το  κράτος. Δεν 
μπορεί δηλαδή το κράτος από τη μια να μειώνει την κρατική 
επιχορήγηση κι από την άλλη να ζητά δωρεάν παραχώρηση κτηρίων. Για 
τους παραπάνω λόγους, προτείνω να συνεχιστεί το υπάρχον καθεστώς .

Το λόγο πήρε ο Δημοτικός Κοινοτικός Σύμβουλος Μέξης Παναγιώτης 
και είπε:
Mέσα στα πλαίσια της υποστήριξης του Υπολιμεναρχείου προτείνω να 
γίνει μείωση του μισθώματος κατά 20%.

Καλείται το Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε  υπόψη του την 

εισήγηση του Προέδρου, 
του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 και 100 του Ν.3463/2006, ύστερα από 

σχετική συζήτηση των μελών του:
Αποφασίζει Ομόφωνα:

Να συνεχίσει το Υπολιμεναρχείο Ερμιόνης να καταβάλλει το μίσθωμα 
που έχει συμφωνηθεί  με το Δήμο Ερμιονίδας, αφενός διότι είναι αρκετά 
χαμηλό και αφετέρου θα χαθεί άλλο ένα έσοδο από το δήμο.
Με την επισήμανση του Δημοτικού Κοινοτικού Σύμβουλου Μέξη 
Παναγιώτη, ο οποίος πρότεινε να γίνει μείωση του μισθώματος κατά 
20%.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  01/2014

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως 
παρακάτω:
Ο Πρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης
Οι Δημοτικοί Κοινοτικοί Σύμβουλοι: Αραπάκης Ιωάννης, Δρουγκάνης 
Μιχαήλ, Μέξης Παναγιώτης, Δάγκλης Χρήστος 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


