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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 9ης/2011
Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 2ο: «Συγκρότηση επιτροπής Λαϊκής Αγοράς Ερμιόνης».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     50 /2011
Στην Ερμιόνη σήμερα την  26η Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 
20.00’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 896/22.07.2011 
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 τρείς (3):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
                                                         

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

1.Αντιπρόεδρος:Αραπάκης Ιωάννης
2.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: 
 «Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’αριθ 120/2011 απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας οι Δημοτικές Κοινότητες μπορούν
να συγκροτούν επιτροπές , για την επεξεργασία -εισήγηση θεμάτων 
αρμοδιότητας τους, προς το Συμβούλιο της Δημοτικής και της Τοπικής 
Κοινότητας κατά το πρότυπο του άρθρου 70 παράγραφος 2 του 
Ν.3852/10(πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)
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Επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου
1. Το δημοτικό συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του 
μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση 
θεμάτων της αρμοδιότητάς του. Ειδικότερα στους τουριστικούς δήμους 
συγκροτείται επιτροπή για την επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό 
συμβούλιο θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήμου.
2. Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την 
απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές μετέχουν σύμβουλοι που 
προτείνονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις του δημοτικού 
συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου, καθώς και 
ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι 
κοινωνικών φορέων της περιοχής.
3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την 
πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, είναι 
δυνατή η καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε 
ιδιώτες μέλη επιτροπών, που συγκροτούνται από το συμβούλιο, για μετα-
κινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για 
εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους. Το ύψος της ημερήσιας 
αποζημίωσης για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό καθορίζεται σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης
και τα έξοδα κίνησης στο εξωτερικό καθορίζονται σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
4. Θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, ύστερα νο με 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται και 
προθεσμία για την υποβολή σχετικής μελέτης ή εισηγήσεως. Θέματα που 
εισάγει, προς συζήτηση η οικονομική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής, δεν 
παραπέμπονται σε επιτροπή.
Πλην των ανωτέρω θεμάτων, ο πρόεδρος δύναται να παραπέμπει σε 
επιτροπή οποιοδήποτε άλλο θέμα και πριν από την εγγραφή του στην 
ημερήσια διάταξη.
Προτείνουμε τη δημιουργία της επιτροπής Λαϊκής Αγοράς Ερμιόνης:
Η Επιτροπή είναι γνωμοδοτική και οι γνώμες της δεν δεσμεύουν το 
Δημοτικό Συμβούλιο ή το Δήμαρχο και σε καμία περίπτωση  δεν  
συνεπάγεται η   μεταβίβαση  αρμοδιότητας των αντίστοιχων οργάνων.
Προτείνεται η επιτροπή αυτή να είναι 7μελής και να αποτελείται:
1. Από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, 2. Από 2 μέλη που θα προτείνει η 
πλειοψηφία και  δύο η μειοψηφία και 3. Από ένα εκπρόσωπο των 
εμπόρων και ένα εκπρόσωπο των παραγωγών της λαϊκής αγοράς.
Προτείνω η συγκρότηση της επιτροπής να γίνει ως εξής:
1.Κολυμπάδης Παντελεήμων, 2. Κρητσωτάκης Ιωάννης, 3. Αραπάκης 
Ιωάννης 4.Νόβας Αγγελος, 5.Αιβαλιώτης Βασίλειος, 6. Κωνσταντινίδης 
Ευστράτιος  7. Μήτσου Δημήτριος
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Προτείνεται για  πρόεδρος της επιτροπής ο κ. Κολυμπάδης 
Παντελεήμων.

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:
   Α. Εγκρίνει τη συγκρότηση της Επιτροπής Λαϊκής Αγοράς Ερμιόνης 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’αριθ 120/2011 απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας κατά το πρότυπο του άρθρου 70 
παράγραφος 2 του Ν.3852/10(πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)

Β. Η συγκρότηση της Επιτροπής Λαϊκής Αγοράς Ερμιόνης 
γίνεται ως εξής:
Επιτροπή Λαϊκής Αγοράς Ερμιόνης 
1.Κολυμπάδης Παντελεήμων, 2. Κρητσωτάκης Ιωάννης, 3. Αραπάκης 
Ιωάννης 4.Νόβας Αγγελος, 5.Αιβαλιώτης Βασίλειος, 6. Κωνσταντινίδης 
Ευστράτιος 7. Μήτσου Δημήτριος
Πρόεδρος της επιτροπής  ορίζεται ο κ. Κολυμπάδης Παντελεήμων.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     50/2011

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

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


