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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 7ης/2011
Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 8ο: «Αίτηση του κ. Δρούζα Νικολάου». 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     37 /2011
Στην Ερμιόνη σήμερα την  25η Μαΐου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19.00’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 502/20.05.2011 
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 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

ουδείς

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:
Ο κ. Δρούζας Νικολάος με την  υπ` αριθμ. πρωτ.: 388/02-05-2011 αίτηση 
του αιτείται: τη χορήγηση αδείας για τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου (το 
οποίο δεν θα είναι μόνιμο)στο χώρο του πεζοδρομίου έμπροσθεν του 
καταστήματος του «καφέ-μπαρ APEROPIA» στην Ερμιόνη. Η 
τοποθέτηση αυτή είναι απαραίτητη για την μείωση της κλήσης του 
πεζοδρομίου στο συγκεκριμένο σημείο. Η κατασκευή αυτή θα 
χρησιμοποιείται μόνο τους θερινούς μήνες.
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Στα συννημένα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται: 
 Kάτοψη χώρου έμπροσθεν καταστήματος
 Σχηματική τομή
 Τοπογραφικό διάγραμμα του υπεύθυνου μηχανικού Δημαράκη 

Ευάγγελου.
Προτείνεται: 
Η χορήγηση άδειας για τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου (το οποίο δεν θα 
είναι μόνιμο)στο χώρο του πεζοδρομίου έμπροσθεν του καταστήματος 
του «καφέ-μπαρ APEROPIA» στην Ερμιόνη.

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:
Χορηγεί άδεια για τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου όπως φαίνεται στο 
τοπογραφικό διάγραμμα (το οποίο δεν θα είναι μόνιμο)στο χώρο του 
πεζοδρομίου έμπροσθεν του καταστήματος του «καφέ-μπαρ 
APEROPIA» στην Ερμιόνη.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     37/2011

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό 
υπογράφεται όπως 
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 


