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           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 3ης/2012
Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 6ο: «Αίτηση των κ. κ. Κωνσταντοπούλου Γεωργίου και 
Λαζάρου Κωνσταντίνου».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     20 /2012
Στην Ερμιόνη σήμερα την  29η Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
19.30’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 246/23.03.2012 
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 τέσσερις (4):

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: 
Θα σας διαβάσω την υπ’αριθμ.244/23-03-2012 αίτηση των κ. κ. 
Κωνσταντόπουλου Γεωργίου και Λαζάρου Κωνσταντίνου η οποία 
αναφέρει τα εξής:
«Κύριοι,
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Παρακαλώ να μας παραχωρήσετε χώρο στην κεντρική πλατεία για την 
τοποθέτηση ταμπλό προκειμένου να ενημερώνονται οι δημότες μας σχετικά 
με τον παγκόσμιο ποδηλατικό γύρο που υλοποιείται από τον κο Τομ 
Κοκκόρη, ομογενή στην Αυστραλία για το Σύλλογο Ελπίδα, ο οποίος 
ξεκινάει την 1η Απριλίου από την Αυστραλία – Αμερική – Ευρώπη και θα 
τερματίσει περίπου τέλος Ιουλίου στην Ερμιόνη.
Για την καλύτερη πληροφόρηση σας για την προσπάθεια του εθελοντή 
ποδηλάτη και του Συλλόγου Ελπίδα σας προσκομίζουμε πληροφοριακό 
υλικό ».

Προτείνω να κάνουμε αποδεκτό το αίτημα των κ.κ. 
Κωνσταντόπουλου Γεωργίου και Λαζάρου Κωνσταντίνου και να 
παραχωρήσουμε χώρο στην κεντρική πλατεία στο λιμάνι, για την 
τοποθέτηση του ταμπλό προς ενημέρωση των συμπολιτών μας και 
επισκεπτών της πόλης μας. 

Επίσης θεωρώ ότι ένα τέτοιο σημαντικό γεγονός προβολής της 
πόλης μας πρέπει να τύχει της ανάλογης αναγνώρισης και η Δημοτική 
Κοινότητα να διοργανώσει τελετή προς τιμή του ομογενούς  κ. Κοκκόρη, 
ο οποίος επέλεξε ως τόπο τερματισμού του παγκόσμιου ποδηλατικού 
γύρου την Ερμιόνη και επίσης να τον αφιερώσει στο ίδρυμα «ΕΛΠΙΔΑ». 

 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:
1. Να παραχωρήσει χώρο στο λιμάνι στην κεντρική πλατεία για 

την τοποθέτηση του ταμπλό προς ενημέρωση των συμπολιτών 
μας και επισκεπτών της πόλης μας, για τον παγκόσμιο 
ποδηλατικό γύρο του ομογενούς κ. Τομ Κοκκόρη, ο οποίος 
είναι αφιερωμένος στο ίδρυμα «ΕΛΠΙΔΑ» και θα έχει 
τερματισμό στην Ερμιόνη.  

2. Να πραγματοποιηθεί εκδήλωση από τη Δημοτική Κοινότητα 
Ερμιόνης με την οικονομική στήριξη του Ν.Π. Κοινωνικής 
Πρόνοιας – Αλληλεγγύης Πολιτισμού & Παιδείας του Δήμου 
Ερμιόνης προς τιμή του κ. Τομ Κοκκόρη για την προβολή που 
θα έχει η πόλη μας από ένα τέτοιο γεγονός, αλλά ακόμα πιο 



3
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 20/2012        

Συνεδρίαση 3η Πέμπτη 29/03/2012

σημαντικό ότι ο παγκόσμιος αυτός ποδηλατικός γύρος είναι 
αφιερωμένος στο ίδρυμα «ΕΛΠΙΔΑ». 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     20/2012

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 


