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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 1ης/2012
Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 2ο: «Σχετικά με την 11/2012 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας για τον επανακαθορισμό τελών 
καθαριότητας και φωτισμού ».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     2 /2012
Στην Ερμιόνη σήμερα την  20η Ιανουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή  και 
ώρα 19.00’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 32/16.01.2012 
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης κ.  
Ιωάννη Κρητσωτάκη, 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. Αντιπρόεδρος:Αραπάκης Ιωάννης
3. Σύμβουλος:Δρουγκάνης Μιχαήλ
4. Σύμβουλος: Δάγκλης Χρήστος
5. Σύμβουλος: Μέξης Παναγιώτης

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: 
Η Οικονομική Επιτροπή με την 11/2012 Απόφαση της προτείνει στο 
Δημοτικό Συμβούλιο τον επανακαθορισμό τελών καθαριότητας και 
φωτισμού. Η πρότασής της είναι να αυξηθούν τα  τέλη καθαριότητας και 
φωτισμού στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του πρώην Δήμου 
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Κρανιδίου από 0,80 € το τ.μ. σε 0,90 € το τ.μ. και στη Δημοτική 
Κοινότητα Ερμιόνης και στις Τοπικές Κοινότητες Θερμησίας και 
Ηλιοκάστρου να παραμείνουν ως έχουν δηλ. στο 1,00 € το τ.μ. Επίσης 
στους οικισμούς εκτός σχεδίου τα τέλη να διαμορφωθούν στο ποσό που 
είναι και στον πρώην Δήμο Κρανιδίου δηλ. στα 2,00 € το τ.μ. και 
συγκεκριμένα στις περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης: 
Κουβέρτα, Πετροθάλασσα, Μπουρλότο και Δάρδιζα με την αιτιολογία 
ότι το κόστος της παροχής και μεταφοράς των υπηρεσιών καθαριότητας 
είναι πολύ υψηλότερο από τις υπόλοιπες λόγω μεγάλων αποστάσεων και 
επιπρόσθετων υπηρεσιών.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Κούστας ο 
οποίος υπερασπίστηκε την πρόταση της Επιτροπής και διετύπωσε το 
επιχείρημα ότι είναι άδικο να επιβαρύνονται οι κάτοικοι της Ερμιόνης τα 
έξοδα καθαριότητας των οικιών εκτός σχεδίου.
Οι Δημοτικοί – Κοινοτικοί Σύμβολοι κ.κ. Δάγλκης Χρήστος και Μέξης 
Παναγιώτης  δήλωσαν ότι διαφωνούν σε κάθε αύξηση δημοτικών τελών 
λόγω της δύσκολής οικονομικής κατάστασης που βρίσκονται οι 
συμπολίτες μας.
Ο κ. Πρόεδρος είπε τα εξής:
«Σίγουρα κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με το αιτιολογικό της 
πρότασης της Επιτροπής για αυξημένα έξοδα της υπηρεσίας 
καθαριότητας στους οικισμούς εκτός σχεδίου, αλλά δεν μπορούμε να μην 
επισημάνουμε ότι αυτό το μέτρο θα επιβαρύνει δεκάδες συμπολίτες μας 
ιδιαίτερα την περίοδο  αυτή που υπάρχει μεγάλη οικονομική κρίση, με 
μειώσεις μισθών και επιβολή νέων φόρων. Η πρότασή μας είναι στο 
μέτρο αυτό να μην συμπεριληφθούν εκτός από τις οικίες προ του 1955 
και οι οικίες που έχουν επιφάνεια κάτω από 100 τ.μ. διότι έτσι 
πιστεύουμε ότι δεν θα επιβαρυνθούν συμπολίτες μας με χαμηλό 
εισόδημα οι οποίοι αυτή την περίοδο περνούν δύσκολα».

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 Κατά Πλειοψηφία:
Από την αύξηση των τελών καθαριότητας και φωτισμού στις περιοχές 
της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης: Κουβέρτα, Πετροθάλασσα, 
Μπουρλότο και Δάρδιζα να εξαιρεθούν εκτός από τις οικίες που έχουν 
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κατασκευαστεί πριν το 1955 και οι οικίες που έχουν επιφάνεια κάτω από 
100 τ.μ.
Μειοψηφούντων των Δημοτικών Κοινοτικών Συμβούλων κ.κ. Χρήστου 
Δάγκλη και Παναγιώτη Μέξη οι οποίοι δήλωσαν ότι πρέπει να 
παραμείνουν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ως έχουν. Ο 
κ.Παναγιώτης Μέξης  με την επισήμανση να βρεθούν άλλοι τρόποι όπως 
μείωση δαπανών ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της σύνταξης του 
προϋπολογισμού του έτους 2012. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     2/2012

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

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


