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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 4ο: «Αίτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Β΄ 
Νηπιαγωγείου Ερμιόνης».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     18 /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  
οι τέσσερις (4):

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.204/14-03-2012 αίτηση του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων του Β΄ Νηπιαγωγείου Ερμιόνης η οποία 
αναφέρει τα εξής:
«Στα πλαίσια της ομαλής λειτουργίας του Β΄ Νηπιαγωγείου και την 
διασφάλιση της υγείας και σωματικής ακεραιότητας των παιδιών – 
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μαθητών που φοιτούν σε αυτό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την 
ανησυχία όλων των γονέων και κηδεμόνων σχετικά με την κατάσταση που 
παρουσιάζεται εξωτερικά του προαυλίου χώρου του σχολείου μας.
Παρατηρείται το τελευταίο διάστημα επαναλαμβανόμενη και διαρκής 
παρουσία σταθμευμένων αυτοκινήτων καθώς και φορτηγών, αλλά ακόμη 
και σκαφών, ακριβώς έξω από την εξωτερική πόρτα τους σχολείου με 
αποτέλεσμα η προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών να καθίσταται 
ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω της μειωμένης ορατότητας και της στενότητας 
του δρόμου που δημιουργείται συνέπεια των ανωτέρω.
Μετά από συγκέντρωση και εκτενή συζήτηση επί του θέματος, εμείς οι 
γονείς και κηδεμόνες των παιδιών αυτού του σχολείου, αιτούμαστε την 
απαγόρευση παραμονής – στάθμευσης και απομάκρυνσης κάθε είδους 
οχήματος που καθιστά επικίνδυνη την διέλευση των παιδιών από και προς 
το σχολείο τους, καθώς και την τοποθέτηση εμφανούς σηματοδότησης που 
θα αποτρέπει στο μέλλον κάθε παρόμοια ενέργεια – οριζόντια σήμανση και 
διαγράμμιση επί της οδού ή κάθετη σηματοδότηση – ενημερωτική για την 
απαγόρευση λόγω ύπαρξης σχολικού κτιρίου.
Παρακαλούμε όπως εξετάσετε την λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου που 
αποκλειστικό σκοπό θα έχει την αποφυγή κάθε μορφής ατυχήματος καθώς 
και την απόδοση ευθυνών κατά παντός αρμοδίου. Ως ενεργά και υπεύθυνα 
μέλη αυτής της τοπικής Κοινότητας και κυρίως ως γονείς θέλουμε να 
πιστεύουμε ότι το αίτημα μας βρίσκεται στα πλαίσια της λογικής και 
ευαισθησίας κάθε πολίτη, και θα λάβει ανάλογης σημασίας αντιμετώπιση 
από την Υπηρεσία σας.
Ήμαστε στη διάθεση σας για την τυχόν από κοινού αντιμετώπιση 
οποιουδήποτε προβλήματος ήθελε προκύψει σχετικά.
Παρακαλούμε επίσης, τους αποδέκτες της κοινοποίησης αυτού του 
αιτήματος όπως συνδράμουν αρμοδίως για την ικανοποίηση αυτού ».

Πιστεύω ότι πρέπει να ανταποκριθούμε άμεσα στα δίκαια  
αιτήματα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Β΄ Νηπιαγωγείου. 
Προτείνω να κάνουμε όλες εκείνες τις ενέργειες μέσω των υπηρεσιών 
του Δήμου Ερμιονίδας και των αρμόδιων οργάνων που εμπλέκονται, 
ώστε να υλοποιηθούν όλα αυτά τα μέτρα που αναφέρονται στην αίτηση, 
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για την ομαλή και ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μικρών 
μαθητών.

 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 απομακρυνθεί άμεσα το σκάφος  το οποίο εμποδίζει 
στην απρόσκοπτη προσέλευση και αποχώρηση των 
μαθητών.

2. Να τοποθετηθεί η κατάλληλη σηματοδότηση μη στάθμευσης 
αυτοκινήτων και ύπαρξης σχολείου.

3. Να γίνει μπροστά από την είσοδο του σχολείου διαγράμμιση 
διάβασης πεζών.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     18/2012

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

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 
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