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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. 5ης/2011
Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 8ο: «Αίτηση των Δημοτικών Κοινοτικών Συμβούλων 
κκ.Μέξη Παναγιώτη  Δάγκλη Χρήστου».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     22 /2011
Στην Ερμιόνη σήμερα την  23η Mαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
18.00’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 183/18.03.2011 
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 
και 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

Ουδείς

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’αριθ.197/21-03-2011 αίτηση των Δημοτικών 
Κοινοτικών Συμβούλων κκ.Μέξη Παναγιώτη  Δάγκλη Χρήστου.
«Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως η αίτηση μας έλθει προς συζήτηση στην επόμενη 
Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης προκειμένου να έχουμε τη 
γνώμη σας επί των κάτωθι θέσεων :
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Eπειδή η πράξη αυτή είναι ποταπή, δείχνει ασέβεια, μικροπρέπεια, 
χαρακτηρίζεται από εμπάθεια αποτελεί δε βανδαλισμό σε Δημόσιο χώρο, 
επειδή η πράξη αυτή είναι αντιδημοκρατική, μικρόψυχη και φασιστική, επειδή 
η πράξη αυτή είναι φθορά Δημοτικής περιουσίας και πρέπει να αποκατασταθεί, 
επειδή ο πίνακας ήταν δωρεά και η τοποθέτηση του έγινε μετά από την 
200/2010 ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ερμιόνης, επειδή οι υπεύθυνοι του χώρου σύμφωνα με το Νόμο είναι 
ελάχιστοι και έδειξαν τουλάχιστον αμέλεια, επειδή παρόμοια πράξη δεν έχει 
ξανασυμβεί στο Δήμο της Ερμιόνης, επειδή πέρασε άπρακτο το χρονικό 
διάστημα που ζητήθηκε για την αποκατάσταση της ζημιάς, επειδή όσων τα 
ονόματα ήταν γραμμένα στον εξαφανισθέντα πίνακα διετέλεσαν μαζί με τον 
Δήμαρχο Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ερμιόνης από την σύσταση του 
μέχρι και την κατάργηση του, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, όλων των 
Δημοτικών παρατάξεων, υπηρέτησαν τον Δήμο Ερμιόνης και προσέφεραν τις 
υπηρεσίες τους, τίμησαν τη λαϊκή εντολή των Δημοτών του Δήμου Ερμιόνης, 
οι οποίοι τους εξέλεξαν -  και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό, 
επειδή η πράξη αυτή δηλώνει ασέβεια προς εκείνους που σήμερα δεν είναι στη 
ζωή και διετέλεσαν Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι, επειδή οι υπεύθυνοι 
πρέπει να λογοδοτήσουν,
Ζητάμε να μας απαντήσετε
Α)Ποιος απομάκρυνε τον Πίνακα από τον τοίχο του διαδρόμου της Δημοτικής 
Κοινότητας Ερμιόνης (πρώην Δημαρχείου Ερμιόνης) και με τίνος την εντολή;
Πότε έλαβε χώρα αυτή η πράξη;
Για ποιο λόγο κάποιος ή κάποιοι αποφάσισαν να γίνει αυτό; Και αφού 
διαπιστώθηκε η απομάκρυνση του πίνακα, γιατί δεν ενημερώθηκε η 
Αστυνομία και δεν έγινε καμία καταγγελία από τους υπευθύνους, αν 
θεωρήθηκε ότι ήταν κλοπή ή διάρρηξη;
Β) Να αναρτηθεί άμεσα ο πίνακας όπως ορίζει η 200/2010 Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιόνης.
Οι Δημοτικοί Κοινοτικοί Σύμβουλοι κκ.Μέξης Παναγιώτης,  Δάγκλης 
Χρήστος».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος είπε:
Παρατηρήθηκε η απώλεια της πινακίδας με τα ονόματα των Δημάρχων, των 
Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων του Καποδιστριακού Δήμου Ερμιόνης.
Πιστεύω ότι η ενέργεια αυτή έγινε με δόλο, ήταν μια πολιτική κίνηση η οποία 
έγινε με σκοπό την δημιουργία προβλημάτων και αντιπαραθέσεων.
Άμεσα θα προβώ σε  μηνυτήρια αναφορά για το συμβάν και προτείνω την 
αποκατάσταση αυτής.
To λόγο πήρε ο κ.Δάγκλης και είπε: «Προτείνω να γίνει ανάρτηση της 
πινακίδας. Καταδικάζω την πράξη αυτή ως αντιδημοκρατική που δείχνει μίσος, 
εμπάθεια ή επιπολαιότητα».
Καλείται το Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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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:

Α. Tο Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο καταδικάζει την ενέργεια της 
αποκαθήλωσης της πινακίδας με τα ονόματα των Δημοτικών Συμβούλων 
του Δήμου Ερμιόνης ως πράξη αντιδημοκρατική που δείχνει μίσος, 
εμπάθεια ή επιπολαιότητα.
Β. Άμεσα ο Πρόεδρος της να προβεί σε μηνυτήρια αναφορά για το 
συμβάν και σε εύλογο διάστημα να γίνει αποκατάσταση αυτής. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     22/2011

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό 
υπογράφεται όπως 
παρακάτω:

Ο Πρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης
Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Αραπάκης 
Οι Δημοτικοί Κοινοτικοί Σύμβουλοι: Μιχάλης Δρουγκάνης, Χρήστος 
Δάγκλης, Παναγιώτης Μέξης, 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


