
              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ        
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑ         
ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 
 

Εκ του Πρακτικοφ τησ υπ’ αρ. 2ησ /2016 υνεδρίαςησ 
του Δημοτικοφ υμβουλίου 

 
7ο Θζμα Ημερήςιασ Διάταξησ:   
«Οριςμόσ επιτροπήσ, ςφμφωνα με την υπ’ αρ. 2/2016 απόφαςη του υμβουλίου τησ Δ.Κ. 
Ερμιόνησ» 

 
Αριθμόσ Απόφαςησ 34/2016 

 
Α. ιμερα, τθν 29θ του μθνόσ Ιανουαρίου ζτουσ 2016, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 18:00, το 
Δθμοτικό υμβοφλιο Ερμιονίδασ ςυνιλκε ςε Δθμόςια υνεδρίαςθ ςε αίκουςα του Γενικοφ 
Λυκείου Κρανιδίου φςτερα από τθν υπ’ αρ. πρωτ.: οικ. 637/25.01.2016 πρόςκλθςθ του 
Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου, που επιδόκθκε ςε κάκε Δθμοτικό φμβουλο και ςτο 
Διμαρχο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των ςχετικϊν άρκρων του Ν.3852/2010, για ςυηιτθςθ και 
λιψθ απόφαςθσ ςτο παρόν κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.  
 
Β. Πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ, ο Πρόεδροσ του Δ.., κ. Αριςτείδθσ Δθμαράκθσ, 
διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) υμβοφλων ιταν δεκαζξι (16) παρόντεσ και ζντεκα 
(11) απόντεσ. 

 

Παρόντεσ Απόντεσ 

Δθμαράκθσ Αριςτείδθσ –Πρόεδροσ Αντωνόπουλοσ Αντϊνιοσ - Γραμματζασ 

Γκαμίλθ ιάνα Ελζνθ - Αντιπρόεδροσ Ντοφβαλθσ Δθμιτριοσ - Αντιδιμαρχοσ 

Αντωνόπουλοσ Ιωάννθσ - Αντιδιμαρχοσ Μπουρίκασ Γεϊργιοσ 

Δθμαράκθσ Ιωάννθσ - Αντιδιμαρχοσ Κοτςοβοφ Μαρία 

Φωςτίνθ – Πουλι Καλλιόπθ - Αντιδιμαρχοσ Λοφμθ – Γιαννικοποφλου Αγγελικι 

Πάλλθσ Ιωάννθσ αράντοσ Χριςτοσ 

Μιτςου Κυριακι Μαχαίρασ Εμμανουιλ 

Ροφςςθσ Ιωάννθσ Λάμπρου Αναςτάςιοσ 

Αποςτόλου Παναγιϊτθσ Κρθτςωτάκθσ Ιωάννθσ 

Κρουμποφηοσ Γεϊργιοσ Πουλισ Γεϊργιοσ 

Λαδάσ Απόςτολοσ Λυμπερόπουλοσ Κωνςταντίνοσ 

τρίγκου – Φωςτίνθ Άννα  

Γεωργόπουλοσ Ιωάννθσ  

Γανϊςθσ Ιωςιφ  

Μπαλαμπάνθσ Χριςτοσ  

Σόκασ Αναςτάςιοσ  

 
τθ ςυνεδρίαςθ ιταν νομίμωσ προςκεκλθμζνοσ ο Διμαρχοσ, κ. Δθμιτριοσ φυρισ, ο οποίοσ 
παρζςτθ. 
 

ΑΔΑ: ΩΔΠΩΩΡΡ-Α0Ψ



Προςκεκλθμζνοι νομίμωσ ιταν και οι Πρόεδροι των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων: Ερμιόνθσ, κ. Χ. 
Δάγκλθσ, Κρανιδίου, κ. Ι. Κοντοβράκθσ, Πορτοχελίου, κ. Εμμ. Σριγκάκθσ, των Σοπικϊν 
Κοινοτιτων: Διδφμων, κ. Κ. πανόσ, Ηλιοκάςτρου, κ. Α. τάκθσ, Θερμθςίασ, κ. Π. 
αραντόπουλοσ, Κοιλάδασ, κ. Π. Φλωρισ, Φοφρνων, κα Κ. Θεοδϊρου. Παρζςτθςαν όλοι 
πλθν των Προζδρων τθσ Σ.Κ. Διδφμων, κ. Κων. πανοφ, τθσ Σ.Κ. Ηλιοκάςτρου, κ. Αν. τάκθ, 
τθσ Σ.Κ. Θερμθςίασ, κ. Π. αραντόπουλου και τθσ Σ.Κ Φοφρνων, κασ Κ. Θεοδϊρου.   
 
τθ ςυνεδρίαςθ παρευρζκθ και θ υπάλλθλοσ του Διμου Ερμιονίδασ, Χ. Παπαςπφρου, για 
τθν τιρθςθ των πρόχειρων πρακτικϊν. Επίςθσ, ζγινε μαγνθτοφϊνθςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 

 
Γ. Ο Πρόεδροσ του Δ.., κ. Αριςτείδθσ Δθμαράκθσ, αφοφ διεπίςτωςε απαρτία, κιρυξε τθν 
ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ κι ζδωςε το λόγο ςτον Αντιδιμαρχο, κ. Ιωάννθ Δθμαράκθ, ο οποίοσ 
είπε τα εξισ: 
 
«Μετά από τθν υπ’ αρ. 2/2016 απόφαςθ  του υμβουλίου τθσ Δ.Κ. Ερμιόνθσ για τθν 
κακιζρωςθ ιςτορικισ τοπικισ επετείου τθσ Γϋ Εκνοςυνζλευςθσ 1827, μζροσ τθσ οποίασ 
διεξιχκθ ςτθν Ερμιόνθ, προτείνω:  
 
α) Να οριςκεί επιτροπι θ οποία κα αναλάβει:  
1) Να τεκμθριϊςει ιςτορικά το γεγονόσ ότι μζροσ των ςυνεδριάςεων τθσ Γϋ Εκνοςυνζλευςθσ 

του 1827 διεξιχκθ ςτθν Ερμιόνθ. 
2) Να διερευνιςει και να διατυπϊςει τθν απαιτοφμενθ διαδικαςία για τθν αναγνϊριςθ τθσ 

δεφτερθσ Κυριακισ του Φεβρουαρίου ωσ ιςτορικισ τοπικισ επετείου τθσ Γϋ 
Εκνοςυνζλευςθσ 1827, μζροσ τθσ οποίασ διεξιχκθ ςτθν Ερμιόνθ. 

 
β) Η Επιτροπι να αποτελείται από: 

1) Ζναν εκπρόςωπο (με τον αναπλθρωτι του) του Διμου Ερμιονίδασ 
2) Ζναν εκπρόςωπο (με τον αναπλθρωτι του) τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Ερμιόνθσ 
3) Ζναν εκπρόςωπο (με τον αναπλθρωτι του) του Νομικοφ Προςϊπου Κοινωνικισ 

Πρόνοιασ και Αλλθλεγγφθσ, Πολιτιςμοφ και Παιδείασ του Διμου Ερμιονίδασ 
4) Ζναν εκπρόςωπο (με τον αναπλθρωτι του) του Ερμιονικοφ υνδζςμου 
5) Ζναν εκπρόςωπο (με τον αναπλθρωτι του) του Ιςτορικοφ και Λαογραφικοφ Μουςείου 

Ερμιόνθσ 
 
H Επιτροπι, αφοφ ςυμπλθρϊςει το φάκελο με τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ α.1. και α.2., κα τον κατακζςει ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο προκειμζνου να 
προβεί ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ οφτωσ ϊςτε να κακιερωκεί θ δεφτερθ Κυριακι του 
Φεβρουαρίου ωσ θμζρα ιςτορικισ τοπικισ επετείου, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν υπ’ 
αρ. 2/2016 απόφαςθ του υμβουλίου τθσ Δ.Κ. Ερμιόνθσ. 
    
Σο Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου Ερμιονίδασ, εφόςον αποδεχκεί τθν υπ’ αρ. 2/2016 
απόφαςθ του υμβουλίου τθσ Δ.Κ. Ερμιόνθσ, καλείται να προτείνει τον εκπρόςωπό του (και 
τον αναπλθρωτι του) ςτθν προαναφερόμενθ Επιτροπι. 
 
Η παροφςα απόφαςθ να κοινοποιθκεί ςτουσ υπόλοιπουσ προαναφερόμενουσ φορείσ και, 
εφόςον αυτοί επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθν Επιτροπι, καλοφνται να προτείνουν 
εγγράφωσ τουσ δικοφσ τουσ εκπροςϊπουσ» 
 
Δ. Ωσ εκπρόςωποσ του Διμου Ερμιονίδασ ςτθν ανωτζρω Επιτροπι προτάκθκε από τον 

Πρόεδρο του Δθμοτικοφ υμβουλίου του οικείου Διμου ο Αντιδιμαρχοσ και δθμοτικόσ 

ΑΔΑ: ΩΔΠΩΩΡΡ-Α0Ψ



ςφμβουλοσ, κ. Ιωάννθσ Δθμαράκθσ με αναπλθρωτι τον δθμοτικό ςφμβουλο, κ. Ιωάννθ 
Κρθτςωτάκθ.  

 
Σο Δ.. κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπ’ όψιν: 
1. Σθν ειςιγθςθ του Αντιδθμάρχου, κ. Ιωάννθ Δθμαράκθ 
2. Σθν υπ’ αρ. 2/2016 απόφαςθ τθσ του υμβουλίου τθσ Δ.Κ. Ερμιόνθσ (ΑΔΑ: 7ΚΙΦΩΡΡ-33Ε) 
3. Σθν πρόταςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου  
4. Σο Ν. 3852/2010  

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

α. Αποδζχεται τθν υπ’ αρ. 2/2016 απόφαςθ του υμβουλίου τθσ Δ.Κ. Ερμιόνθσ (ΑΔΑ: 
7ΚΙΦΩΡΡ-33Ε), θ οποία και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςθσ,  

 
β. Εγκρίνει το ςχθματιςμό επιτροπισ, θ οποία κα αναλάβει: 
 
1) Να τεκμθριϊςει ιςτορικά το γεγονόσ ότι μζροσ των ςυνεδριάςεων τθσ Γϋ Εκνοςυνζλευςθσ 

του 1827 διεξιχκθ ςτθν Ερμιόνθ. 
2) Να διερευνιςει και να διατυπϊςει τθν απαιτοφμενθ διαδικαςία για τθν αναγνϊριςθ τθσ 

δεφτερθσ Κυριακισ του Φεβρουαρίου ωσ ιςτορικισ τοπικισ επετείου τθσ Γϋ 
Εκνοςυνζλευςθσ 1827, μζροσ τθσ οποίασ διεξιχκθ ςτθν Ερμιόνθ. 

 
γ. Η Επιτροπι κα αποτελείται από: 
 

1) Ζναν εκπρόςωπο (με τον αναπλθρωτι του) του Διμου Ερμιονίδασ 
2) Ζναν εκπρόςωπο (με τον αναπλθρωτι του) τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Ερμιόνθσ 
3) Ζναν εκπρόςωπο (με τον αναπλθρωτι του) του Νομικοφ Προςϊπου Κοινωνικισ 

Πρόνοιασ και Αλλθλεγγφθσ, Πολιτιςμοφ και Παιδείασ του Διμου Ερμιονίδασ 
4) Ζναν εκπρόςωπο (με τον αναπλθρωτι του) του Ερμιονικοφ υνδζςμου 
5) Ζναν εκπρόςωπο (με τον αναπλθρωτι του) του Ιςτορικοφ και Λαογραφικοφ Μουςείου 

Ερμιόνθσ 
 
δ. H Επιτροπι, αφοφ ςυμπλθρϊςει το φάκελο με τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ β.1. και β.2., κα τον κατακζςει ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο προκειμζνου να 
προβεί ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ οφτωσ ϊςτε να κακιερωκεί θ δεφτερθ Κυριακι του 
Φεβρουαρίου ωσ θμζρα ιςτορικισ τοπικισ επετείου, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
υπ’ αρ. 2/2016 απόφαςθ του υμβουλίου τθσ Δ.Κ. Ερμιόνθσ. 

 
ε. Ωσ εκπρόςωποσ του Διμου Ερμιονίδασ ςτθν ανωτζρω Επιτροπι ορίηεται ο Αντιδιμαρχοσ 

και δθμοτικόσ ςφμβουλοσ, κ. Ιωάννθσ Δθμαράκθσ με αναπλθρωτι τον δθμοτικό 
ςφμβουλο, κ. Ιωάννθ Κρθτςωτάκθ.  

 
ςτ. Η απόφαςθ αυτι να διαβιβαςκεί ςτουσ ανωτζρω εμπλεκόμενουσ φορείσ, οι οποίοι 

εφόςον επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθν Επιτροπι, καλοφνται να προτείνουν εγγράφωσ 
τουσ δικοφσ τουσ εκπροςϊπουσ. 

 
Η παροφςα απόφαςθ ζλαβε αφξοντα αρικμό 34/2016 
 
Αφοφ ςυντάχκθκε κι αναγνϊςκθκε αυτό το πρακτικό, υπογράφεται ωσ κατωτζρω: 

ΑΔΑ: ΩΔΠΩΩΡΡ-Α0Ψ



 
Ο Πρόεδροσ: Δθμαράκθσ Αριςτείδθσ 
Η Αντιπρόεδροσ: Γκαμίλθ – ιάνα Ελζνθ 

 
Οι Δημοτικοί φμβουλοι: Αντωνόπουλοσ Ιωάννθσ, Δθμαράκθσ Ιωάννθσ, Φωςτίνθ – Πουλι 
Καλλιόπθ, Πάλλθσ Ιωάννθσ, Μιτςου Κυριακι, Ροφςςθσ Ιωάννθσ, Αποςτόλου Παναγιϊτθσ, 
Κρουμποφηοσ Γεϊργιοσ, Λαδάσ Απόςτολοσ, τρίγκου-Φωςτίνθ Άννα, Γεωργόπουλοσ Ιωάννθσ, 
Γανϊςθσ Ιωςιφ, Μπαλαμπάνθσ Χριςτοσ και Σόκασ Αναςτάςιοσ. 
 
Οι Πρόεδροι των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων: Ερμιόνθσ, κ. Χ. Δάγκλθσ, Κρανιδίου, κ. Ι. 
Κοντοβράκθσ και Πορτοχελίου, κ. Εμμ. Σριγκάκθσ και τθσ Σοπικισ Κοινότθτασ Κοιλάδασ, κ. Π. 
Φλωρισ.  

 
Ακριβζσ απόςπαςμα 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 

 
 

ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΑΡΙΣΕΙΔΗ 

ΑΔΑ: ΩΔΠΩΩΡΡ-Α0Ψ
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