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Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 4ης/2012
Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 1ο: «Ανάθεση τμήματος της αποκομιδής των απορριμμάτων 
σε ιδιώτη». 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:22/2012
Στην Ερμιόνη σήμερα την  31η Μαρτίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 
13.00’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση 
στο Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
88 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο ένα και 
μοναδικό θέμα 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

Τις Δημοτικές Κοινότητες αλλά και 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Κασνέστη 
Διαμαντούλα για τη τήρηση των πρακτικών .
Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε: 
«Μετά τα γεγονότα που έγιναν κατά τη δημοπρασία για την ανάθεση 
τμήματος της αποκομιδής απορριμμάτων σε ιδιώτη και το άγονο αυτής, 
θεωρώ ότι ο Δήμος Ερμιονίδας πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην 
υλοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τα αρμόδια 
όργανα και τις υπηρεσίες του, διότι σε διαφορετική περίπτωση η Δημοτική 
Κοινότητα Ερμιόνης όπως κι ολόκληρος ο Δήμος Ερμιονίδας θα βρεθεί σε 
πλήρη αδιέξοδο».
Στην συνέχεια έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Δάγκλη 
Χρήστο ο οποίος είπε:
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Αναφορικά με το θέμα αυτό αδυνατώ να τοποθετηθώ για τους παρακάτω 
λόγους:

1. Δεν προσκομίσθηκαν οικονομικά στοιχεία σχετικά με το κόστος 
αποκομιδής ούτως ώστε να γνωρίζουμε τι πραγματικά συμφέρει τον 
Δήμο ή τυχών άλλοι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν στην απόφαση αυτή.

2. Καλούμεθα να γνωμοδοτήσουμε σε μια ήδη ειλημμένη απόφαση της 
πλειοψηφίας σχετικά με το θέμα αυτό, χωρίς να εξηγηθεί ποιοι είναι 
οι λόγοι που καθιστούν «σημαντική» την απόφαση μας σήμερα.

3. Η ευθύνη της αποκομιδής των απορριμμάτων ανήκει αποκλειστικά 
στον Δήμο και όχι στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, αποτελεί 
δε πολιτική θέση και απόφαση αυτού.

Ζητώ για την ενημέρωση  μας, την κατάθεση των οικονομικών στοιχείων 
που αφορούν την αποκομιδή των απορριμμάτων και οποιαδήποτε λόγο ή 
λόγους οδήγησαν τον Δήμο στην απόφαση μερικής ανάθεσης για να 
μπορέσουμε να συνδράμουμε στη προσπάθεια αυτή».
Στην συνέχεια έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Μέξη 
Παναγιώτη ο οποίος είπε:
«Ως Δημοτικός Σύμβουλος του πρώην Δήμου Ερμιόνης χαίρομαι όταν 
διαπιστώνεται από τους δημότες μας ότι η Ερμιόνη με την υπεύθυνη στάση 
της και επιλογή της στην καθαριότητα διατηρούσε την πόλη μας 
πεντακάθαρη.
Οι ψεύτικες ελπίδες και υποσχέσεις των υπευθύνων της καθαριότητας και 
η αδυναμία να διαχειριστούν σωστά τα προβλήματα δημιούργησε όλα αυτά 
τα πρωτόγνωρα παρατράγουδα που βλέπουμε σε βίντεο στο διαδύκτιο.
Αυτοί που θα άλλαζαν το Δήμο και το σύστημα έγιναν ένα με αυτό.
Την ανικανότητα και την απειρία δεν θα την χρεωθούν οι Δημοτικές 
Κοινότητες.
Την ευθύνη της αποκομιδής απορριμμάτων σύμφωνα με το Νόμο την έχει 
αποκλειστικά και μόνο ο Δήμος.
Είναι πολιτική στάση, θέση, επιλογή και ευθύνη το πώς θα διαχειριστείτε 
την αποκομιδή και γενικότερα την καθαριότητα.
Γι’ αυτό και για άλλα πολλά θα κριθείτε οι κύριοι της πλειοψηφίας και μην 
ρωτάτε και απευθύνεστε σε όλους εμάς.
Ψηφίζω σε μια Ερμιόνη  και Ερμιονίδα καθαρή, αστραφτερή που είναι η 
ουσία του προβλήματος και λέω ΟΧΙ σε απολύσεις και συμφέροντα».

Καλείται το Τοπικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό 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:
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Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία:
Ο Δήμος Ερμιονίδας πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση της 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και στην ανάθεση τμήματος της 
αποκομιδής απορριμμάτων σε ιδιώτη.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 22/2012

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 


