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Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 10ης/2011

Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 4ο: «Αίτηση του Δημοτικού – Κοινοτικού Συμβούλου κ. Μέξη 
Παναγιώτη».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     59 /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: 
«Θα σας διαβάσω την υπ’αριθ 920/04-08-2011 αίτηση του Δημοτικού – 
Κοινοτικού Συμβούλου κ. Μέξη Παναγιώτη με θέμα : «Τοποθέτηση 
κολωνακίων».
Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.2 η Δημοτική Κοινότητα γνωμοδοτεί για 
πολλά και διάφορα ζητήματα που αφορούν τα ‘όρια της Δημοτικής 



Κοινότητας. Σε κάποια θέματα ο Δήμος ζήτησε την γνώμη μας και 
διατήρησε το θεσμό όπου ήθελε. Μετά τις αντιδράσεις και κατοίκων για 
την ακαλαίσθητη και κακόγουστη τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων 
για την απαγόρευση του παρκιν στην κεντρική πλατεία του λιμανιού και 
μνημείο Ηρώων χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Λ.Τ.Ε. λόγω 
χερσαίας ζώνης αλλά και γνώμης της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης, 
ζητώ την άμεση απομάκρυνση λόγω επικινδυνότητας, ακαλαισθησίας και 
κακο 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εξέφρασε την άποψή του και τόνισε: 
« Δεν θα σχολιάσω το θέμα όσον αφορά την καλαισθησία ή όχι του 
χώρου μετά την τοποθέτηση των κολωνακίων, αλλά θα αναφερθώ στην 
απόφαση που πάρθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. Κούστα χωρίς 
προηγουμένως να  συγκαλέσει τα αρμόδια όργανα όπως όφειλε και να 
ενημερώσει τουλάχιστον τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας. Την 
ενέργεια του τη θεωρώ αυθαίρετη και υποβάθμιση του ρόλου της 
Δημοτικής Κοινότητας. Γι` αυτό και μόνο το λόγο θα ψηφίσω την 
απομάκρυνση των».

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:

Την απομάκρυνση των πλαστικών κολωνακίων από το χώρο του 
Ηρώου Ερμιόνης.

   
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     59/2011

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 


