
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 45/2012           

Συνεδρίαση 7η – Δευτέρα 13/08/2012

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Εκ του πρακτικού της υπ΄ αριθμ. 7ης/2012

Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 5ο: «Πληρωμή εξέταστρου στα περιφερειακά ιατρεία». 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     45/2012
Στην Ερμιόνη σήμερα την  13η Αυγούστου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
8.30’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 860/10.08.2012 
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης κ.  
Κρητσωτάκη Ιωάννη, 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 
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:
Στην από 13/08/2012 αίτηση του, ο Δημοτικός Κοινοτικός Σύμβουλος 
κ.Μέξης Παναγιώτης αναφέρει τα εξής:
«Με την 23/07/2012 αίτηση μου προς τη Δ/ντρια του Νοσοκομείου 
Ναυπλίου όπου υπάγεται το Κ.Υ. Κρανιδίου ζήτησα την εξαίρεση της 
πληρωμής του εξέταστρου στο περιφερειακό ιατρείο Ερμιόνης. Μετά από 
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τηλεφωνική επικοινωνία και την συμφωνία ότι κακώς εισπράττεται το 5€ 
εξέταστρο μέχρι σήμερα καμία εντολή δεν εδόθη ούτε και καμιά απάντηση 
εγγράφως πήρα ποτέ μέχρι σήμερα. Παρά τις αμέτρητες οχλήσεις και την 
δέσμευση για απάντηση ουδέποτε έδωσε λύση η Δ/ντρια του Νοσοκομείου.
Για τους λόγους αυτούς σήμερα καταγγέλλω την Δ/ντρια του Νοσοκομείου 
Ναυπλίου κα. Καλομοίρη και ζητώ να αποφασίσουμε να ζητήσουμε από το 
Υπουργείο Υγείας την εξαίρεση πληρωμής του εξετάστρου των 5€ στα 
Περιφερειακά Ιατρεία του Δήμου μας λόγω της ασάφειας του Νόμου που 
μιλάει μόνο για Κ.Υ. και Νοσοκομεία.
Δεύτερον υπάρχει άνιση μεταχείριση Δημοτών τόσο σε επίπεδο Δήμου 
αφού δεν πληρώνουν παντού αλλά και σε επίπεδο Νομού σε κανένα άλλο 
Περιφερειακό ή Αγροτικό Ιατρείο δεν εισπράττεται.
Επίσης ζητώ να καταγγελθεί η εσκεμμένη και μη έγκαιρη έγγραφη 
απάντηση της Δ/ντριας του Νοσοκομείου Ναυπλίου αφού σκόπιμα μέχρι 
σήμερα δεν απαντά όχι μόνο σε ερώτημα – αίτηση Δημότη αλλά και σε 
θεσμικά Δημοτικό Κοινοτικό Σύμβουλο.
Όλοι οι ανήμποροι, ηλικιωμένοι, άνεργοι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις 
είναι άδικο να πληρώνουν και να χρήζουν πολίτες δύο κατηγοριών.
Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση μας να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των 
δημοτών μας».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 
Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα αναφέρει στην αίτηση του ο Δημοτικός 
Κοινοτικός Σύμβουλος κ. Μέξης Παναγιώτης και προτείνω: 

1. Να αποδεχτούμε την αίτηση.
2. Να προβούμε σε όλες εκείνες τις ενέργειες για να ανακληθεί η 

εντολή που έχει δοθεί για την είσπραξη του εξέταστρου των 5 € 
στα περιφερειακά και αγροτικά ιατρεία του Δήμου Ερμιόνης.

3. Να καταδικάσουμε την ενέργεια της Δ/ντριας του Νοσοκομείου 
Ναυπλίου κας Καλομοίρη για την αδράνεια της και την αδιαφορία 
της στο αίτημα του Δημοτικού Κοινοτικού Συμβούλου κ. Μέξη 
Παναγιώτη.

Καλείται το Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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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. Καταδικάζουμε την ενέργεια της Δ/ντριας του Νοσοκομείου 
Ναυπλίου κα. Καλομοίρη για την αδράνεια της και την αδιαφορία της 
στο αίτημα του Δημοτικού Κοινοτικού Συμβούλου κ. Μέξη Παναγιώτη.
Β. Απαιτούμε άμεσα να σταματήσει η είσπραξη του εξέταστρου μέχρι 
αποσαφηνίσεως του νόμου διότι είναι άδικο και άνισο τόσο ως προς την 
αντιμετώπιση των Δημοτών αλλά και εφόσον δεν πληρώνεται παντού.
Γ. Ζητάμε από το Υπουργείο Υγείας την εξαίρεση πληρωμής του 
εξέταστρου 5€ στα Περιφερειακά και Αγροτικά Ιατρεία του Δήμου 
Ερμιονίδας και να διατυπωθεί με σαφή ερμηνευτική εγκύκλιο. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  45/2012

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

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


