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

ΘΕΜΑ 8ο: «Αίτηση του κ. Μέλλου Γεωργίου του Νικολάου».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     30 /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  
οι τέσσερις (4):

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: 
Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
1) Θέτω υπόψη στο Τοπικό Συμβούλιο την με αριθ. Πρωτ.: 
332/19/04.2012 αίτηση του κ. Μέλλου Γεωργίου του Νικολάου, με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, με την οποία ζητά να του  χορηγηθεί  άδεια 
εργασιών για την  αποκατάσταση του πεζοδρομίου που βρίσκεται 
έμπροσθεν του καταστήματος του στη θέση Μαντράκια. 
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Η θέση μας για την κατασκευή των πεζοδρομίων είναι ότι πρέπει να 
γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου και εξολοκλήρου από το Δήμο Ερμιονίδας κι όχι 
τμηματικά από ιδιώτες.
 Γι` αυτό πρέπει η Τεχνική Υπηρεσία να λάβει υπόψη της όλες τις 
παραμέτρους για τη διαφύλαξη της ασφάλειας τόσο των πεζών, όσο και 
των διερχόμενων αυτοκινήτων.
Προτείνω:
A. Tην αποδοχή της αίτησης του κ. Μέλλου Γεωργίου όπως αυτή 
αναφέρεται και σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα 
B. Η Oικονομική Eπιτροπή του Δήμου να προβεί στην αποδοχή δωρεάς 
και στην ανάθεση του έργου.
Γ. H Tεχνική Υπηρεσία του Δήμου να εκπονήσει την μελέτη του έργου, 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται για την 
κατασκευή πεζοδρομίων και τη νομοθεσία του ΚΟΚ .
Δ. Βεβαίωση από τον Αστυνομικό Σταθμό Ερμιόνης.
Ε. Ο Δήμος να εκδώσει τη σχετική άδεια κατασκευής.

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:

A. Αποδέχεται την αίτηση του κ. Μέλλου Γεωργίου όπως αυτή 
αναφέρεται  και σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα.
B. Η Oικονομική Eπιτροπή του Δήμου να προβεί στην αποδοχή δωρεάς 
και στην ανάθεση του έργου.
Γ. H Tεχνική Υπηρεσία του Δήμου να εκπονήσει τη μελέτη του έργου, 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται για την 
κατασκευή πεζοδρομίων και τη νομοθεσία του ΚΟΚ .
Δ. Βεβαίωση από τον Αστυνομικό Σταθμό Ερμιόνης.
Ε. Ο Δήμος να εκδώσει τη σχετική άδεια κατασκευής.
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Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     30/2012

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 


