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Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 5ης/2012
Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 4ο: «Σχετικά με λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές 
και αργίες κατά τη θερινή περίοδο 2012».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     26 /2012
Στην Ερμιόνη σήμερα την  16η Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19.30’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 478/11.05.2012 
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  
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

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: 
Θέτω υπόψη στο Τοπικό Συμβούλιο τo με αριθ. Πρωτ.: 1201/06.04.2012 
έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα «Λειτουργία 
καταστημάτων τις Κυριακές και ημέρες αργίας κατά την θερινή περίοδο 
2012» το οποίο αναφέρει:
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.2224/1994, ο 
Περιφερειάρχης μπορεί να επιτρέψει τη λειτουργία ορισμένων 
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καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση ( τροφίμων, ποτών, 
οπωροκηπευτικών, πωλήσεων τουριστικών ειδών κ.λ.π.) άνευ 
απασχολήσεως προσωπικού κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας.
Τούτο  θεωρείται αναγκαίο προκειμένου να εξυπηρετηθεί κατά τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το πλήθος των επισκεπτών – τουριστών του νομού 
μας.
Για το λόγο αυτό και προκειμένου ο Περιφερειάρχης να λάβει την 
παραπάνω απόφαση, παρακαλούμε το συντομότερο δυνατόν να μας 
καταθέσετε τις απόψεις και προτάσεις σας.
Επειδή η περιοχή μας είναι τουριστική προτείνουμε την  λειτουργία των 
καταστημάτων τις αργίες και τις Κυριακές κατά τη θερινή περίοδο.

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:
Τη λειτουργία των καταστημάτων της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης 
τις Κυριακές και αργίες κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2012, 
σύμφωνα με τo υπ’ αριθ. πρωτ.: 1201/06.04.2012 έγγραφο της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     26/2012

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

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


