
1
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 3/2011    

Συνεδρίαση 2η – Τετάρτη 19.01.2011

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 2ης/2011
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 2ο: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου 
στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης». 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:3/2011
Στην Ερμιόνη σήμερα την  19η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
18.00’, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 336/14.01.2011 
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 δεκατριών (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: 
Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 9 του Ν.3852/10 δίνεται η δυνατότητα στα 
Δημοτικά Συμβούλια να μεταβιβάζουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες στα 
συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων. Στα πλαίσια της υλοποίησης του 
παραπάνω άρθρου προτείνουμε να μεταβιβαστούν από το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας στο Συμβούλιο της Δημοτικής 
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Κοινότητας Ερμιόνης επιπλέον αρμοδιότητες απ` αυτές που μας δίνει ο 
νόμος για τους εξής λόγους: Πιστεύουμε ότι μια διοίκηση για να 
λειτουργήσει σωστά πρέπει να έχει αποκεντρωμένες εξουσίες. Ιδιαίτερα 
σήμερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη 
είναι όσο τίποτα άλλο αναγκαίο να γίνει αυτό πράξη. Θεωρούμε ότι μόνο 
έτσι θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε δημιουργικά και 
αποτελεσματικά. Πιστεύω μας είναι ότι πρέπει να κινηθούμε πάνω σε 
δύο άξονες: Ο πρώτος και κυρίαρχος είναι η χρηστή διοίκηση και ο 
δεύτερος είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών.
Οι επί πλέον αρμοδιότητες που θέλουμε να μεταβιβαστούν από το 
Δημοτικό Συμβούλιο στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας  έχουν 
διπλό στόχο. Από την μια την άμεση και αποτελεσματική λύση στα 
προβλήματα της  καθημερινότητας και από την άλλη να μπορεί η 
Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης να είναι παρούσα σε θέματα πολιτιστικά, 
αθλητικά, κοινωνικά που αφορούν τον τόπο μας. Να δώσουμε στους 
συμπολίτες μας τη δυνατότητα της συμμετοχής και να ανεβάσουμε όλοι 
μαζί την Ερμιόνη μας εκεί που τις αξίζει.
Προτείνουμε να μεταβιβαστούν οι παρακάτω αρμοδιότητες στο 
συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης: 
Α. Να εκφράζει τις θέσεις του και να γνωμοδοτεί σε θέματα τοπικού 
ενδιαφέροντος.
Β. Να αποφασίζει για θέματα που έχουν σχέση με :
1. Τη διαχείριση της ιστοσελίδας του τέως Δήμου Ερμιόνης η οποία θα 
αλλάξει ηλεκτρονική διεύθυνση με νέα που θα χαρακτηρίζει τη Δημοτική 
Κοινότητα Ερμιόνης. 
 2. Τη διοργάνωση πολιτιστικών – αθλητικών και κοινωνικών 
εκδηλώσεων.
3. Τη λειτουργία της Φιλαρμονικής Ερμιόνης.
4. Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Ερμιόνης με τη συγκρότηση 
Επιτροπής για τον έλεγχο  των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών.
5. Την έγκριση αιτήσεων δημοτών που έχουν σχέση με την ύδρευση – 
αποχέτευση, πεζοδρόμια, τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και την 
επέκταση του δημοτικού φωτισμού εντός των ορίων της δημοτικής 
κοινότητας.
6. Την έγκριση διόρθωσης βεβαιωτικών καταλόγων της υπηρεσίας 
ύδρευσης – αποχέτευσης, πεζοδρομίων, νεκροταφείου και δικαιωμάτων 
βοσκής.
7. Τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης περιουσιακών στοιχείων του δήμου 
που βρίσκονται στα όρια της δημοτικής κοινότητας, όπως και τη διάθεση 
διδακτηρίων για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την 
πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με 
τη Σχολική Επιτροπή. 



3
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 3/2011    

Συνεδρίαση 2η – Τετάρτη 19.01.2011

Ο σύμβουλος κ. Δάγκλης Χρήστος από την μεριά της μειοψηφίας 
πρότεινε οι γνωμοδοτήσεις του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Ερμιόνης και συγκεκριμένα αυτές που καταγράφονται στα άρθρα 
82,83,84 του νόμου 3852/2010 να έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα.

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. Τη γνωμοδότηση  σε όλα τα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.
Β. Την έκδοση αποφάσεων για θέματα που έχουν σχέση με :
1. Τη διαχείριση της ιστοσελίδας του τέως Δήμου Ερμιόνης η οποία θα 
αλλάξει ηλεκτρονική διεύθυνση με νέα που θα χαρακτηρίζει τη Δημοτική 
Κοινότητα Ερμιόνης. 
 2. Τη διοργάνωση πολιτιστικών – αθλητικών και κοινωνικών 
εκδηλώσεων.
3. Τη λειτουργία της Φιλαρμονικής Ερμιόνης.
4. Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Ερμιόνης με τη συγκρότηση 
Επιτροπής για τον έλεγχο  των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών.
5. Την έγκριση αιτήσεων δημοτών που έχουν σχέση με την ύδρευση – 
αποχέτευση, πεζοδρόμια, τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και την 
επέκταση του δημοτικού φωτισμού εντός των ορίων της δημοτικής 
κοινότητας.
6. Την έγκριση διόρθωσης βεβαιωτικών καταλόγων της υπηρεσίας 
ύδρευσης – αποχέτευσης, πεζοδρομίων, νεκροταφείου και δικαιωμάτων 
βοσκής.
7. Τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης περιουσιακών στοιχείων του δήμου 
που βρίσκονται στα όρια της δημοτικής κοινότητας, όπως και τη διάθεση 
διδακτηρίων για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την 
πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με 
τη Σχολική Επιτροπή. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 3/2011

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό 
υπογράφεται όπως 
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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 


