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

ΘΕΜΑ 10ο: «Αίτηση της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     32 /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 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: 
Στην υπ`  αριθμ. πρωτ.: 471/10-5-2012 αίτηση της, η Πρωτοβουλία 
Ενεργών Πολιτών Ερμιόνης αναφέρει τα εξής: 
«Έπεσε στην αντίληψη μας ότι η ακτή ανατολικά της παραλίας του 
ξενοδοχείου Λένα Μάρυ, έχει υποστεί αλλοιώσεις, προσχώσεις με 
αποτέλεσμα να αλλάξει το τοπίο, που τόσα χρόνια ξέραμε.
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Άλλος ένας ιδιοκτήτης παραθαλάσσιου οικοπέδου δημιουργεί ιδιωτική 
παραλία κλείνοντας τη με βράχους και πέτρες έτσι ώστε να μην είναι 
προσβάσιμη.
Θα σας παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε σε ποιες ενέργειες έχει προβεί 
η υπηρεσία σας για αυτή την παρανομία.
Θα θέλαμε επίσης να γνωρίζουμε αν υπάρχουν άλλες υπηρεσίες αρμόδιες.
Μας απάντησαν ότι είναι ενήμεροι και πως το θέμα το έχει αναλάβει 
εισαγγελέας.
Όμως λίγες ημέρες πριν και συγκεκριμένα στις 5 Μαΐου 2012 θέλοντας να 
δούμε το αποτέλεσμα των ενεργειών του εισαγγελέα, επισκεφθήκαμε το 
χώρο και διαπιστώσαμε ότι συνεχίζονται ακόμη και σήμερα οι εργασίες 
αλλοίωσης από εργάτες που εξακολουθούν να χτίζουν σκαλοπάτια μέχρι τη 
θάλασσα, να μπαζώνουν και γενικά εργάζονται σαν να μην έχει 
μεσολαβήσει τίποτα.
Ενημερώσαμε εκ νέου το Υπολιμεναρχείο τηλεφωνικά, το οποίο έσπευσε 
στην περιοχή καθώς και τον αντιδήμαρχο κο Κούστα.
Παρ’ όλα αυτά στις 6 Μαΐου, την επόμενη δηλαδή, οι εργάτες ήταν εκεί και 
συνέχιζαν την καθ όλα νόμιμη εργασία τους.. (Στη διάθεση σας ανάλογες 
φωτογραφίες).
Επειδή ξέρουμε σε ποια χώρα ζούμε, επειδή το θράσος των ιδιοκτητών 
παραλιακών οικοπέδων δεν έχει όριο, επειδή επιμένουμε να διεκδικούμε 
τις παραλίες μας, σας ζητάμε : Ως αρχή να επιληφθείτε του θέματος και να 
διερευνήσετε ποιος εισαγγελέας έχει αναλάβει την υπόθεση και τι ενέργειες 
έχει κάνει που δεν απέτρεψαν την προκλητική συνέχιση της παρανομίας.
Επίσης ζητάμε να διανοιχτεί ο δημοτικός δρόμος που βγάζε στην 
συγκεκριμένη παραλία για να είναι προσβάσιμη σε όλους μας».

Συμμεριζόμαστε την αγωνία των συμπολιτών μας για την κατάσταση που 
έχει δημιουργηθεί στη συγκεκριμένη περιοχή από τις ενέργειες κάποιου 
ιδιοκτήτη, που δυστυχώς αν κι έχουν καταγγελθεί από το Σεπτέμβριο του 
2012 συνεχίζονται μέχρι σήμερα οι παράνομες πράξεις. 
Προτείνω το θέμα να έλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας το 
οποίο θα λάβει θέση επί της σοβαρότατης αυτής καταγγελίας και να 
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προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες που θα σταματήσουν όχι μόνο αυτή 
την παρανομία, αλλά κι όλες αυτές τις αυθαιρεσίες που συνεχίζονται να 
γίνονται σ` όλη την ευρύτερη περιοχή  του Δήμου Ερμιονίδας.

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:

Να διαβιβαστεί η αίτηση της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Ερμιόνης 
στο Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας, το οποίο θα αποφασίσει σχετικά 
περί της καταγγελίας και να προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες που θα 
σταματήσουν όχι μόνο αυτή την παρανομία, αλλά όλες αυτές τις 
αυθαιρεσίες που συνεχίζονται να γίνονται σ` όλη την ευρύτερη περιοχή 
του Δήμου Ερμιονίδας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό    32/2012

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

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


