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ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση λογότυπου Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     14/2014

Στην Ερμιόνη σήμερα την  28η Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 19:30’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 132/24-03-2014 
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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Κασνέστη 
Διαμαντούλα για τη τήρηση των πρακτικών .
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν με μαγνητοφωνική συσκευή. 
Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 

«Πιστεύω ότι το Συμβούλιο μας, πρέπει άμεσα να προχωρήσει στην 
επιλογή  λογότυπου της Δημοτικής Κοινότητας, μέσω του οποίου θα 
αναγνωρίζεται στον γραπτό λόγο. Δεν νοείται μια Δημοτική Κοινότητα 
να μην έχει το δικό της λογότυπο, όταν ο κάθε σύλλογος με την ίδρυση 
του, φέρει το λογότυπό του. Προτείνω το λογότυπο της Δημοτικής μας 



Κοινότητας να φέρει την τριήρη, (όπως ήταν και του Δήμου Ερμιόνης), 
το καράβι των αρχαίων Ελλήνων και δη των Ερμιονιτών, οι οποίοι 
έλαβαν μέρος στη ναυμαχία της Σαλαμίνας με τρία απ` αυτά.

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:
Το λογότυπο της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης να φέρει την τριήρη 
σε μπλε μορφή, εις ανάμνηση των τριών τριηρών που έστειλε η Ερμιόνη 
στη ναυμαχία της Σαλαμίνας  το 480 π.Χ. εναντίον των Περσών. Δίπλα 
απ` την τριήρη θα υπάρχει σε καλλιτεχνική γραφή η επωνυμία. της σε 
δύο σειρές, όπως φαίνεται παρακάτω:

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     14/2014

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

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 



   


