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Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 3ο: «Αιτήσεις του Δημοτικού – Κοινοτικού Συμβούλου κ. 
Ιωάννη Αραπάκη».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     58 /2011
Στην Ερμιόνη σήμερα την  08η Aυγούστου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
20.00’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 921/04.08.2011 
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  
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: 
O κ. Αραπάκης έχει καταθέσει μια σειρά από αιτήσεις προς το Τοπικό 
Συμβούλιο και ζητεί να αποφασίσουμε γι` αυτές. Θεωρώ ότι   καμία απ` 
αυτές δεν έχει θέση στο Συμβούλιο. Και εξηγώ για μία μία χωριστά:



1. Η αίτηση  με αριθ. πρωτ.: 781/1-7-2011 με θέμα την ηχορύπανση και 
την κυκλοφορία των δικύκλων είναι θέμα αστυνόμευσης από τα αρμόδια 
όργανα που είναι η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμεναρχείο. Όσο για το 
κυκλοφοριακό πρόβλημα της Ερμιόνης δεν μπορεί να λυθεί 
αποσπασματικά αλλά ως ενιαίο σύνολο γι` αυτό και  θα έλθει θέμα σε 
άλλη συνεδρίαση με την παρουσία φορέων και συλλόγων της Ερμιόνης.
2. Η αίτηση με αριθ. πρωτ.: 782/1-7-2011 με θέμα την απαγόρευση 
διέλευσης παντός τροχοφόρου στο Μπίστι είναι και εδώ υπεύθυνα τα 
αρμόδια να τηρήσουν τους νόμους, αφού υπάρχει η κατάλληλη σήμανση.
3. Η αίτηση με αριθ. πρωτ.: 783/1-7-2011 με θέμα τον απολογισμό των 
εξόδων της γιορτής του Κλήδονα έτους 2011 δεν έχει να κάνει με το 
Συμβούλιο τη στιγμή που υπάρχει Επιτροπή Πολιτισμού που έχει οριστεί 
με την 36/2011 Απόφασή μας και δεν υπάρχει επιχορήγηση από το Δήμο, 
οι δε αναθέσεις έγιναν απευθείας από τους χορηγούς. Ο απολογισμός για 
τη συγκεκριμένη γιορτή έγινε από τον πρόεδρο την προηγούμενη 
συνεδρίαση την 9η (η αμέσως επόμενη μετά την εκδήλωση) πριν τη 
συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως έγινε και στις 
προηγούμενες πολιτιστικές εκδηλώσεις της Δημοτικής Κοινότητας.
4. Η αίτηση με αριθ. πρωτ.: 784/1-7-2011 με θέμα τη μεταφορά των δύο 
θέσεων στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων και η δημιουργία στη 
θέση τους στάση λεωφορείου με την τοποθέτηση στεγάστρου και 
καθιστικών πάγκων είναι αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου 
Ερμιονίδας.
5. Η αίτηση με αριθ. πρωτ.: 880/18-7-2011 με θέμα την τοποθέτηση 
χειραγωγών σε δύο σημεία της Ερμιόνης δεν μπορεί να παρθεί απόφαση 
για την τοποθέτησή τους, γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη στο Τεχνικό 
Πρόγραμμα 2011 του Δήμου Ερμιονίδας.

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 Κατά Πλειοψηφία:
Απορρίπτει τις αιτήσεις του κ. Ιωάννη Αραπάκη, Αντιπροέδρου της 
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης, ως αναρμόδιο όργανο για την εξέτασή 
τους.
Μειοψηφούντος του αιτούντος κ. Ιωάννη Αραπάκη.   

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     58/2011

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

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


