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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. 6ης/2011
Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 6ο: «Αιτήση των Δημοτικών Κοινοτικών Συμβούλων 
κκ.ΜΕΞΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΔΑΓΚΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ(Σχετικά με το θέμα: Ο 
ρόλος των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων με την νέα τους 
Καλλικρατική μορφή)». 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     28 /2011
Στην Ερμιόνη σήμερα την  13η Απριλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19.00’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 290/08.04.2011 
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 τρεις (3):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
                                                         

1. Πρόεδρος: Κρητσωτάκης Ιωάννης 
2. Σύμβουλος: Δάγκλης Χρήστος
3. Σύμβουλος: Μέξης Παναγιώτης

1. Αντιπρόεδρος:Αραπάκης Ιωάννης
2. Σύμβουλος:Δρουγκάνης Μιχαήλ

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 την με αριθ. Πρωτ. 277/06.04.2011    
αίτηση των κκ. ΜΕΞΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,  ΔΑΓΚΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, 
ΘΕΜΑ: «Ο ρόλος των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων με την νέα 
τους Καλλικρατική μορφή.»
Κ.Πρόεδρε,
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Με αφορμή την διαδικασία τέλεσης των τυπικών εκ μέρους του Δήμου 
Ερμιονίδας κατά τον εορτασμό του Ευαγγελισμού Της Θεοτόκου και της 
25ης Μαρτίου, ζητούμε να συζητηθεί η παρούσα αίτηση μας στο επόμενο 
Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να διευκρινισθεί ο ρόλος των 
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και εν προκειμένω της Δημοτικής 
Κοινότητας Ερμιόνης, αφού η διαδικασία και όχι μόνο, που επελέγη η 
αποφασίσθηκε από την πλειοψηφία του Δήμου Ερμιονίδας , υποβαθμίζει 
και απαξιώνει τον ρόλο των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
Με εκτίμηση 
Οι Δημοτικοί-Κοινοτικοί Σύμβουλοι Ερμιόνης
ΔΑΓΚΛΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΞΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Και συνέχισε:
Η θέση μου σχετικά με το ρόλο της Δημοτικής Κοινότητας είναι ότι η 
μεταρρύθμιση του Καλλικράτη δίνει τη δυνατότητα στις Δημοτικές 
Κοινότητες να αποφασίζουν για μεμονωμένα θέματα διοίκησης και για 
τα περισσότερα  απλώς να γνωμοδοτούν. Επίσης δίνει τη δυνατότητα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο να παραχωρήσει κι άλλες αρμοδιότητες. Γι` αυτό κι 
εμείς με την 2/2011 απόφασή μας ζητήσαμε επιπρόσθετες αρμοδιότητες 
γιατί θεωρούμε ότι η Δημοτική Κοινότητα πρέπει να έχει περισσότερη 
δύναμη και να αποφασίζει το τοπικό Συμβούλιο σε θέματα που αφορούν 
την τοπική κοινωνία. Πιστεύω λοιπόν ότι ο ρόλος της Δημοτικής 
κοινότητας πρέπει να αναβαθμιστεί και σημαντικό ρόλο θα παίξει εκτός 
από τις νέες αρμοδιότητες που πρέπει να έχει, πρέπει να αλλάξει και η 
νοοτροπία των πολιτών αλλά και των αιρετών.
 Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Δάγκλης και είπε : 
«Πρέπει ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας να προηγείται όταν δεν 
παρίσταται ο Δήμαρχος σε εκδηλώσεις αυτού του τύπου».
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Μέξης και είπε:
«Ο Πρόεδρος να έχει την πρωτοβουλία των ενεργειών και των κινήσεων 
για τη καλύτερη διαχείριση των ζητημάτων της Δημοτικής Κοινότητας».

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:
Α. Αποδέχεται την αίτηση των κκ. ΜΕΞΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,  ΔΑΓΚΛΗ 
ΧΡΗΣΤΟΥ,
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Β. Ο Πρόεδρος να έχει την πρωτοβουλία των ενεργειών και των 
κινήσεων για τη καλύτερη διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν τη 
Δημοτική Κοινότητα.
Με την επισήμανση του  κ. Δάγκλη ότι  ο  πρόεδρος της Δημοτικής 
Κοινότητας να προηγείται όταν δεν παρίσταται ο Δήμαρχος σε 
εκδηλώσεις αυτού του τύπου».

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     28/2011

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό 
υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης
Οι Δημοτικοί Κοινοτικοί Σύμβουλοι: Χρήστος Δάγκλης, Παναγιώτης 
Μέξης, 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


