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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 7ο: «Αίτηση των Δημοτικών Κοινοτικών Συμβούλων 
κκ.ΜΕΞΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΔΑΓΚΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ σχετικά με το θέμα: 
Λειτουργία λαϊκής αγοράς Ερμιόνης». 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     29 /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  
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. 279/06.04.2011    
αίτηση των κκ. ΜΕΞΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,  ΔΑΓΚΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, 
ΘΕΜΑ: "Λειτουργία λαϊκής αγοράς Ερμιόνης"
Κε Πρόεδρε,
Όπως γνωρίζετε η λαϊκή αγορά οφείλει να λειτουργεί σύμφωνα με τους 
όρους και τους κανόνες που έχει θεσπίσει η πολιτεία, αλλά και τις 
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αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, που στόχο έχουν την προστασία 
του καταναλωτή, αλλά και του ντόπιου στεγασμένου εμπορίου.
Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η λαϊκή αγορά Ερμιόνης, 
εμφανέστατα καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει έλεγχος από τα αρμόδια 
όργανα και ότι έχει κατακλεισθεί από πολλούς παράνομους 
μικροπωλητές και εμπόρους , όπως και από πολλούς
ΡΟΜΑ, οι οποίοι εγκαθίστανται από την προηγούμενη μέρα στον χώρο 
γύρω από την λαϊκή και οι οποίοι ουσιαστικά κλείνουν τους δρόμους 
(ΔΙΠΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ) 
αυξάνοντας κατά πολύ τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων.
Για τους λόγους αυτούς και όσους προσθέσουμε κατά την συζήτηση, 
ζητούμε να συζητηθεί η παρούσα αίτηση μας στο επόμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο και να μας ενημερώσετε σχετικά με τα παρακάτω.
1.Τι μέτρα έχετε πάρει για την λαϊκή αγορά και τους παράνομους 
μικροπωλητές και ποιοι ασκούν τον έλεγχο.
2.Πόσες είναι οι νόμιμες άδειες των εμπόρων, πόσες των αγροτών και 
εάν έχουν καταβάλει τα μισθώματα που οφείλουν.
3.Ποιος η ποιοι έχουν την ευθύνη για την καθαριότητα της αγοράς και με 
ποιο κόστος. 
4.Εάν έχει ζητηθεί άδεια από τους εμπόρους οι οποίοι στήνουν τους 
πάγκους από το προηγούμενο βράδυ και τι μέτρα λαμβάνουν για την 
αποφυγή ατυχημάτων, σ' ένα χώρο με μεγάλη κίνηση οχημάτων και 
ελάχιστα φωτισμένο.
Με εκτίμηση
Οι Δημοτικοί- Κοινοτικοί Σύμβουλοι Ερμιόνης
ΔΑΓΚΛΗΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ.Πρόεδρος και είπε : 
«Άμεσα θα γίνει μια ενημέρωση του Αντιδημάρχου όπως επίσης του 
Αστυνομικού Τμήματος Κρανιδίου και του Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης 
ούτως ώστε να επιληφθούν των προβλημάτων που υπάρχουν αυτή τη 
στιγμή στη Λαϊκή Αγορά Ερμιόνης. Επίσης εντός των προσεχών ημερών 
να συγκροτηθεί η Επιτροπή Ελέγχου η οποία θα μπορεί να προβεί στους 
απαραίτητους ελέγχους για τη σωστή λειτουργία της.
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:



3
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 29/2011  

Συνεδρίαση 6η – Τετάρτη 13/04/2011

Α. Αποδέχεται την αίτηση των κκ. ΜΕΞΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,  ΔΑΓΚΛΗ 
ΧΡΗΣΤΟΥ,
Β. Την άμεση ενημέρωση του Αντιδημάρχου όπως επίσης του 
Αστυνομικού Τμήματος Κρανιδίου και του Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης 
ούτως ώστε να επιληφθούν των προβλημάτων που υπάρχουν αυτή τη 
στιγμή στη Λαϊκή Αγορά Ερμιόνης από πλευράς αστυνόμευσης και να 
συγκροτηθεί η Επιτροπή Ελέγχου η οποία θα μπορεί να προβεί στους 
απαραίτητους ελέγχους για τη σωστή λειτουργία της.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     29/2011

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 


