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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 8ης/2012
Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 1ο: «Αίτηση της Αθλητικής Ένωσης Ερμιονίδας για 
παραχώρηση αίθουσας». 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     46/2012
Στην Ερμιόνη σήμερα την  19η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 20.00’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 956/14.09.2012 
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:
«Με το υπ’αριθμ.07/04-09-2012 έγγραφο της η Αθλητική ένωση 
Ερμιονίδας μας ζητά τα ακόλουθα:
«Παρακαλούμε πολύ να μας παραχωρήσετε μία αίθουσα από το πρώην 
Δημαρχείο Ερμιόνης ώστε η ομάδα μας μια φορά την εβδομάδα (συνήθως 
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Τρίτη βράδυ) να πραγματοποιεί τα Διοικητικά της Συμβούλια. (Οι 
συνεδριάσεις δε θα διαρκούν πάνω από δύο ώρες). Ευχαριστούμε πολύ».
Μετά τη συγχώνευση των ομάδων Ερμιόνης - Κρανιδίου και τη 
δημιουργία της Ένωσης Ερμιονίδας προέκυψε φέτος και  το πρόβλημα 
εξεύρεσης χώρου όπου θα πραγματοποιούνται  τα  Δ.Σ. του συλλόγου. 
Το Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης το καλοκαίρι  
προχώρησε στην επισκευή των αποδυτηρίων και  στον ελαιοχρωματισμό 
της αίθουσας των διαιτητών, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται και ως 
γραφείο του συλλόγου. Από ότι αντιλαμβάνομαι ο χώρος αυτός δεν είναι 
αρκετός για τις συνεδριάσεις του πολυμελούς συμβουλίου της Ένωσης. 
Μετά από προφορικό αίτημα μελών του σωματείου έχω παραχωρήσει 
την αίθουσα συνεδριάσεων του Γραφείου της Δημοτικής Κοινότητας 
Ερμιόνης μέχρι να βρεθεί μια οριστική λύση. Σήμερα με την αίτησή του 
το Δ.Σ. μας ζητάει να του παραχωρήσουμε την αίθουσα αυτή για μια 
φορά την εβδομάδα. Είμαι της γνώμης κατ` αρχήν ότι πρέπει να 
αποδεχτούμε το αίτημα για να γίνονται οι συνεδριάσεις στον 
προαναφερόμενο χώρο, αλλά από την παραχώρηση αυτή προκύπτουν 
κάποια προβλήματα που πρέπει να ξεπεράσουμε. Δεν πρέπει να μας 
διαφεύγει από το μυαλό ότι στο συγκεκριμένο χώρο, το πρωί 
λειτουργούν υπηρεσίες του δήμου, όπου υπάρχουν αρχεία, σφραγίδες, 
υπολογιστές, τηλέφωνα κ.ά.  Θα ‘ήταν φρόνιμο από την πλευρά μας να 
θέσουμε κάποιες δικλείδες ασφαλείας για να μην εμφανιστούν φαινόμενα 
ακραία και επικίνδυνα όπως παρουσιάστηκαν και στο πρόσφατο 
παρελθόν.

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. Να παραχωρηθεί η αίθουσα των συνεδριάσεων του Τοπικού 

Συμβουλίου Ερμιόνης στο Δ.Σ. της Ένωσης Ερμιονίδας για να 
συνεδριάζει μια φορά το μήνα, αφού έχει ενημερωθεί ο Πρόεδρος 
τουλάχιστον τρεις μέρες νωρίτερα για την ημέρα και την ώρα της 
συνεδρίασης.

2. H χρήση της αίθουσας θα γίνεται πάντα με την παρουσία 
εκπροσώπου του Δήμου. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  46/2012

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 


