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Εκ του Πρακτικού της υπ’ αρ. 3ης /2021 Συνεδρίασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
1ο Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:   
Πεζοδρόμηση τμήματος της δημοτικής οδού Μελίνας Μερκούρη από το ύψος του 

Ηρώου έως την οικία Ταρούση (πεύκο) στην Κοινότητα Ερμιόνης Δήμου 

Ερμιονίδας 

 
Αριθμός Απόφασης 3/2021 

  
Α. Σήμερα, την 11η  του μηνός Ιουνίου, έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10:00, τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ερμιονίδας συνήλθαν σε διά 
ζώσης Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής 
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, στο Δημοτικό Κατάστημα 
Κρανιδίου ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ.: οικ. 4218/07.06.2021 πρόσκληση του 
Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος της, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στο παρόν θέμα.  

 
Β. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, Ιωσήφ Μερτύρης, διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν έξι (6) 
παρόντα και ένα (1) απόν. 

 

Παρόντες Απόντες 

Ιωσήφ Μερτύρης (Πρόεδρος) Καλλιόπη Φωστίνη- Πουλή 

Αριστείδης Μπίμπας (Αντιπρόεδρος)  

Ιωάννης Τσαμαδός  

Εμμανουήλ Μαχαίρας  

Δαμιανός Κουτούβαλης  

Δημήτριος Μίζης  

 
 
Γ. O Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κύριος Ιωσήφ Μερτύρης ύστερα από 
διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί στην παρούσα 
συνεδρίαση ως κατεπείγον, το παρακάτω θέμα, εκτός ημερήσιας διάταξης και 
ειδικότερα: 

ΑΔΑ: ΩΣ06ΩΡΡ-ΙΨΓ



1. Πεζοδρόμηση τμήματος της δημοτικής οδού Μελίνας Μερκούρη από το 

ύψος του Ηρώου έως την οικία Ταρούση (πεύκο) στην Κοινότητα Ερμιόνης 

Δήμου Ερμιονίδας 

 

Και το Σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε και κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το 

οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα. 

«Την 07.06.2021 έγινε σύσκεψη στο γραφείο του Δημάρχου Ερμιονίδας, όπου 

παρευρέθησαν ο Δήμαρχος, κύριος Ιωάννης Γεωργόπουλος, ο Προϊστάμενος του 

Λιμενικού Τμήματος Ερμιόνης, κύριος Δημήτριος Παππάς και ο Αντιδήμαρχος 

Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης, κύριος Ιωσήφ Μερτύρης, όπου συζητήθηκαν 

διάφορα θέματα που αφορούν την Κοινότητα Ερμιόνης, αρμοδιότητας του 

Λιμεναρχείου Ερμιόνης και συμφώνησαν να κινηθεί η νόμιμη διαδικασία για την 

πεζοδρόμηση  τμήματος της δημοτικής οδού Μελίνας Μερκούρη από το ύψος του 

Ηρώου έως την οικία Ταρούση (πεύκο). 

«Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020 (Α’ 101),όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με την υπ’ αριθ. 40128/28.05.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2235/Β/29.05.2021) μέχρι και τις 

30.09.2021, «Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας 

που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, 

προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα και ρυθμίσεις αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση 

των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης. Με απόφαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου δήμου ή της οικείας περιφέρειας, η οποία εκδίδεται 

κατά παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999, Α’ 57) και 

του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και ύστερα από μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

είναι δυνατή η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητάς τους, είτε για 

ορισμένες ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο της ημέρας, καθώς και η προσωρινή 

απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων 

άμεσης ανάγκης και διέλευσης /στάσης / στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και 

ΑμεΑ. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης 

πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών 

ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα 

τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας».  

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Ερμιονίδας, συνέταξε υπ’ αρ. 

65/2021 Τεχνική Έκθεση με θέμα: «Τεκμηρίωση - Σήμανση ως Πεζόδρομου τμήματος 

Παραλιακής οδού Ερμιόνης» για την πεζοδρόμηση τμήματος της δημοτικής οδού Μελίνας 

Μερκούρη από το ύψος του Ηρώου έως την οικία Ταρούση (πεύκο), λαμβάνοντας υπόψη 

τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα και εισηγείται ως προς την απαγόρευση κυκλοφορίας στην εν 

λόγω οδό τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα σύμφωνα με τις υποδείξεις του. 

 

Η Κοινότητα Ερμιόνης με την υπ’ αριθ. 05/2021 γνωμοδοτεί ομόφωνα την πεζοδρόμηση 

τμήματος της δημοτικής οδού Μελίνας Μερκούρη από το ύψος του Ηρώου έως την οικία 

Ταρούση (πεύκο). 

ΑΔΑ: ΩΣ06ΩΡΡ-ΙΨΓ



 

Προτείνω για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που 

συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το προσωρινό 

μέτρο απαγόρευσης της κυκλοφορίας και την αύξηση του χώρου για την εξυπηρέτηση των 

πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης να εφαρμοστεί σύμφωνα με 

την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο τμήμα της δημοτικής οδού Μελίνας Μερκούρη 

από το ύψος του Ηρώου έως την οικία Ταρούση (πεύκο) στην Κοινότητα Ερμιόνης Δήμου 

Ερμιονίδας, και να ισχύσει τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα από 20.00 έως 01.00, 

μέχρι τις 30.09.2021 υπό την προϋπόθεση πάντα της εξασφάλισης της ακώλυτης διέλευσης 

οχημάτων άμεσης ανάγκης». 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη: 

• Την εισήγηση του Προέδρου 

• Την παρ. 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με 

το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 

• Την παρ. 7 του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020 (Α’ 101)  

• Την υπ’ αριθ. 14482/25.02.2021 ΚΥΑ «Παράταση ισχύος της παρ. 7 του άρθρου 65 

του Ν. 4688/2020» (Β’ 767) 

• Την υπ’ αριθ. 40128/29.05.2021 (ΦΕΚ 2235/29.05.2021 Β’) ΚΥΑ «Παράταση ισχύος 

της παρ. 7 του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020» 

• Το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

• Την υπ΄αρ. 65/2021 Τεχνική Έκθεση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών 

Έργων, Ύδρευσης, Αποχέτευσης  του Δήμου, κυρίας Σουσάνας Καρανικόλα  

• την υπ’ αριθ. 05/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ερμιόνης 

• Το γεγονός ότι εξακολουθούν να συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι αντιμετώπισης 

σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίσταται στην μείωση του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού και η αναγκαιότητα αντιμετώπισης του κινδύνου 

συνωστισμού, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 
Α. Εγκρίνει το εκτός ημερήσιας διάταξης ανωτέρω θέμα προς συζήτηση στην παρούσα 

συνεδρίαση. 

 

Β. Εγκρίνει για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας που συνίσταται τη μείωση 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας στο 

τμήμα της δημοτικής οδού Μελίνας Μερκούρη από το ύψος του Ηρώου έως την 

οικία Ταρούση (πεύκο) στην Κοινότητα Ερμιόνης Δήμου Ερμιονίδας, σύμφωνα με 

τα διαλαμβανόμενα της υπ΄αρ. 65/2021 Τεχνικής Έκθεσης του Τμήματος Τεχνικών Έργων, 

Ύδρευσης, Αποχέτευσης  του Δήμου, για τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα από τις 

20:00 έως τις 1:00 προς διευκόλυνση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές 

μετακίνησης και υπό την προϋπόθεση της ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης. 

ΑΔΑ: ΩΣ06ΩΡΡ-ΙΨΓ



 
Γ. Η παρούσα απόφαση να διαβιβασθεί στο Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου 
Ερμιονίδας για τη σύμφωνη γνώμη λόγω αρμοδιότητας στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ερμιόνης. 
 
Δ. Η παρούσα απόφαση να διαβιβασθεί στο Α.Τ. Κρανιδίου και στο Λιμενικό Τμήμα 
Ερμιόνης. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2021 
 

 
Ο Πρόεδρος: Μερτύρης Ιωσήφ 
Ο Αντιπρόεδρος: Μπίμπας Αριστειδης 
 
Τα μέλη: Τσαμαδός Ιωάννης, Μαχαίρας Εμμανουήλ, Κουτούβαλης Δαμιανός, Μίζης 
Δημήτριος  

 
 

Ακριβές απόσπασμα 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 
 
 

Ιωσήφ Μερτύρης 

 

 

ΑΔΑ: ΩΣ06ΩΡΡ-ΙΨΓ
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