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           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 3ης/2012
Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 3ο: «Αίτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Α΄ 
Νηπιαγωγείου Ερμιόνης».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     17 /2012
Στην Ερμιόνη σήμερα την  29η Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
19.30’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 246/23.03.2012 
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’αριθμ.182/08-03-2012 αίτηση του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων του Α΄ Νηπιαγωγείου Ερμιόνης η οποία 
αναφέρει τα εξής:
«Όπως όλοι γνωρίζετει, τα προαύλια του 1ου Νηπιαγωγείου και του 
Παιδικού Σταθμού Ερμιόνης δεν διαχωρίζονται σε κανένα σημείο. 
Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε τους κινδύνους που προκύπτουν από αυτό 
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καθαυτό το γεγονός και μόνο, μιας και το ωράριο προσέλευσης-
αποχώρησης ανάμεσα στα δύο σχολεία είναι τελείως διαφορετικό  με 
αποτέλεσμα μια πόρτα να μένει μόνιμα ανοιχτή. Και η μόνιμα ανοιχτή 
πόρτα συνεπάγεται πολλαπλούς κινδύνους είτε από εξωσχολικούς 
(μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά) που εισέρχονται στο χώρο για να παίξουν 
στις τσουλήθρες, είτε από αδέσποτα, είτε από διάφορους περαστικούς 
ιδιαίτερα τις Πέμπτες (λαϊκή).
Γι’ αυτόν λοιπόν το λόγο και κατόπιν επισήμανσης του προβλήματος από 
τις νηπιαγωγούς αλλά και από πολλούς γονείς θα θέλαμε να σας ζητήσουμε 
να μεριμνήσετε ώστε να χωριστούν τα δύο προαύλια στο ύψος της μεσαίας 
πόρτας χωρίζοντας και την πόρτα στη μέση που είναι διπλή σε δύο μονές. 
Έτσι το κάθε σχολείο θα μπορεί να ελέγχει και να κλειδώνει την είσοδο του 
ανάλογα με το ωράριο του».
Όλα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση του Συλλόγου είναι υπαρκτά 
προβλήματα τα οποία χρονίζουν και νομίζω ότι είναι η ώρα να δώσουμε 
άμεσα λύση. Προτείνω λοιπόν να φυτευτούν θαμνώδη φυτά τα οποία θα 
αποτελέσουν ένα φυσικό φράκτη μεταξύ των σχολείων και να 
τοποθετηθεί μια ξύλινη πόρτα η οποία θα ταιριάζει με τον υπόλοιπο 
περιβάλλοντα χώρο. Να προσπαθήσουμε το έργο να γίνει με χορηγίες.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Σύμβουλος κ. Αραπάκης ο οποίος δήλωσε 
ότι θα κάνει δωρεά τα φυτά που θα χρειαστούν, ενώ τα μέλη του 
Συλλόγου δήλωσαν ότι με προσωπική εργασία και με χορηγία την ξύλινη 
κατασκευή θα συνδράμουν για την κατασκευή του έργου.

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:
1. Να φυτευτούν θαμνώδη φυτά μεταξύ του Α΄ Νηπιαγωγείου 

και του Παιδικού Σταθμού, τα οποία με το κατάλληλα 
κλάδεμα θα χρησιμεύσουν  ως  περίφραξη.
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2. Θα τοποθετηθεί ως συνέχεια της φυσικής περίφραξης ξύλινο 
διαχωριστικό το οποίο θα χρησιμοποιείται και ως είσοδος 
του Νηπιαγωγείου.

3. Οι παραπάνω εργασίες και η προμήθεια των φυτών θα είναι 
από χορηγίες.

 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:

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     17/2012

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

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 
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