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

ΘΕΜΑ 12ο: «Αίτηση Λυκείου Ερμιόνης».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     34 /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: 
Με την υπ`  αριθμ. πρωτ.: 369/6-4-2012 αίτηση του το Γενικό Λύκειο 
Ερμιόνης ζητάει να κατασκευαστούν δύο αίθουσες διδασκαλίας, ένα 
γραφείο διευθυντή και μια αίθουσα εκδηλώσεων. Γνωρίζοντας από πολύ 
κοντά τα προβλήματα της εκπαίδευσης στην Ερμιόνη, θεωρώ ότι είμαστε 
πολύ τυχεροί που στην πόλη μας έχουμε τέτοια εκπαιδευτήρια. Σίγουρα 
υπάρχουν και ελλείψεις σε υποδομές, οι οποίες και πρέπει να εκλείψουν 
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για το καλό της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ένα τέτοιο όμως αίτημα αυτή 
την περίοδο που η χώρα μας βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη οικονομική 
θέση φαντάζει απραγματοποίητο. Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο αίτημα 
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην ολότητά του, διότι απ` ότι είμαι σε 
θέση να γνωρίζω δεν μπορεί να δοθεί άδεια οικοδομής για νέο κτήριο 
στον υπάρχων χώρο, διότι έχει ήδη καλυφθεί. Άρα το μόνο που μπορεί να 
γίνει είναι η τοποθέτηση λυόμενων αιθουσών. Εμείς προτείνουμε ο 
Δήμος με τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών να εξετάσουν με 
προσοχή το αίτημα του Γενικού Λυκείου Ερμιόνης και να προχωρήσουν 
σε μια απόφαση που να δίνει την ενδεδειγμένη λύση στο πρόβλημα.
To λόγο πήρε ο κ. Μέξης και είπε :
Η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου Ερμιόνης είχε μεριμνήσει με την 
τοποθέτηση τριών αιθουσών για τις ανάγκες των μαθητών μας. Συμφωνώ 
με την αίτηση και προτείνω ο Δήμος Ερμιονίδας να προβεί και αυτός στην 
αγορά και τοποθέτηση όσων αιθουσών χρειάζονται και ζητούν ο σύλλογος 
καθηγητών για την εξυπηρέτηση και την πρόοδο των μαθητών της 
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης.

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:

1. Αποδεχόμαστε την αίτηση του Γενικού Λυκείου Ερμιόνης.
2. Να διαβιβαστεί το αίτημα του Γενικού Λυκείου Ερμιόνης στο 
Δήμαρχο Ερμιονίδας και  στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίοι 
θα εξετάσουν με προσοχή το αίτημα του Γενικού Λυκείου Ερμιόνης και 
να προχωρήσουν στην ενδεδειγμένη λύση του προβλήματος, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται από τους νόμους και πάνω απ` όλα με γνώμονα το 
συμφέρον των παιδιών μας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό    34/2012
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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 


