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Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 8ης/2011
Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 7ο: «Αίτηση του κ. Βλαντή Κωνσταντίνου του 
Δημητρίου».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:46/2011
Στην Ερμιόνη σήμερα την  21η Ιoυνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 
19.00’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 634/17.06.2011 
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 δεκατριών (5) Συμβούλων ήταν 
παρόντες και οι τέσσερις (4):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
                                                         

1. Πρόεδρος: Κρητσωτάκης Ιωάννης 
2. Αντιπρόεδρος: Αραπάκης Ιωάννης
3. Σύμβουλος: Δάγκλης Χρήστος
4. Σύμβουλος: Μέξης Παναγιώτης

 1. Σύμβουλος: Δρουγκάνης Μιχαήλ

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. Bλαντής Κωνσταντίνος του Δημητρίου με την  υπ` αριθμ. πρωτ.: 
471/17-05-2011 αίτηση του αιτείται: την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη 
λόγω επιμέλειας ατόμου με ειδικές ανάγκες. Επισυνάπτει αντίγραφο  της 
με αριθμό πρωτοκόλλου 909/12-06-2007 γνωμάτευσης της 
Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αργολίδας.
Σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ.3 το Τοπικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη 
απόφαση του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών 
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του, εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, όταν ληφθεί από αυτό σχετική 
από�φαση, για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ει�δών 
διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και 
πολύτεκνους, καθώς και τη μείωση δημοτι�κών φόρων ή τελών ή 
απαλλαγή από αυτούς για τα προ�βλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις 
πρόσωπα, κα�θώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και 
«διοικητικής βοήθειας».
Προτείνεται: 
Η απαλλαγή του κ. Βλαντή Κωνσταντίνου του Δημητρίου από τα 
δημοτικά τέλη λόγω επιμέλειας ατόμου με ειδικές ανάγκες.
.

Το Τοπικό Συμβούλιο καλείται  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:

Εισηγείται θετικά της απαλλαγής του κ. Βλαντή Κωνσταντίνου του 
Δημητρίου από τα δημοτικά τέλη λόγω επιμέλειας ατόμου με ειδικές 
ανάγκες, σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ.3.
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 46/2011

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

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


