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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. 6ης/2011
Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 3ο: «Αίτηση του κ. ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ». 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     25 /2011
Στην Ερμιόνη σήμερα την  13η Απριλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19.00’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 290/08.04.2011 
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 
oι τρεις (3):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
                                                         

1. Πρόεδρος: Κρητσωτάκης Ιωάννης 
2. Σύμβουλος: Δάγκλης Χρήστος
3. Σύμβουλος: Μέξης Παναγιώτης

1. Αντιπρόεδρος:Αραπάκης Ιωάννης
2. Σύμβουλος:Δρουγκάνης Μιχαήλ

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:
1) Θέτω υπόψη στο Τοπικό Συμβούλιο την με αριθ. Πρωτ. 
281/07.04.2011    αίτηση του «κ. ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με την οποία ζητά να 
του  χορηγηθεί  άδεια εργασιών πλακόστρωσης του ήδη υπάρχοντος 
πεζοδρομίου έμπροσθεν του καταστήματος του. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διάβασε το υπ’αριθ.317/13.04.2011 έγγραφο 
Της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτηση
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ΣΧΕΤ.: το με α.π. 309/12-4-2011 αίτημα
2. το άρθρο 367 του Κτιριοδομικού Κανονισμού
Σχετικά με το πιο πάνω αίτημα σας, που έγινε με αφορμή τα αιτήματα του κου
Δημαράκη Ευάγγελου, σας γνωρίζω τα εξής :
Η   πλακόστρωση   του   υπάρχοντος   πεζοδρομίου   μπορεί   να   γίνει   με   πλάκες
πεζοδρομίου κατά τη συνήθη πρακτική, κατόπιν σχετικής άδειας του Τοπικού σας
Συμβουλίου.
Σχετικά με την επέκταση υπάρχοντος πεζοδρομίου, από ιδιώτη, προκειμένου να
διαμορφωθεί    ομοιομορφία    στην    κατασκευή,    θα   πρέπει    το    αίτημα    του
ενδιαφερόμενου, να συνοδεύεται από σχέδιο κάτοψης και όψης του προς κατασκευή
πεζοδρομίου στο οποίο να αποτυπώνονται οι διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος) της
κατασκευής καθώς και τα υλικά της επίστρωσης ώστε να είναι σαφής η προτεινόμενη
κατασκευή και να συνυπολογιστεί η γνώμη της Τροχαίας για την ασφάλεια της
κίνησης των οχημάτων.
Συμπληρωματικά σας γνωρίζω ότι στον πρώην Δήμο Κρανιδίου είχε εκπονηθεί
αρχιτεκτονική μελέτη η οποία έλαβε την απαραίτητη έγκριση από την ΕΠΑΕ και η
οποία προέβλεπε επίστρωση των πεζοδρομίων και με άλλα υλικά εκτός από τις
πλάκες πεζοδρομίου (χτενιστό μάρμαρο, ή πλάκες Πηλίου καλεμιαστές, ή πέτρινες
πλάκες πελεκητές) ώστε να εξασφαλιστεί κάποια σχετική ομοιομορφία στα υλικά.
Η Προϊσταμένη της Τ.Υ.
Σάνα Καρανικόλα
Ο Πρόεδρος πρότεινε να γίνει αποδοχή των αιτήσεων και να 
ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες  διαδικασίες για την πλακόστρωση των 
πεζοδρομίων και σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Μέξης και είπε : «Πρέπει να τηρηθεί από 
τη Δημοτική Αρχή η νόμιμη διαδικασία για τη συγκεκριμένη κατασκευή. 
Συγκεκριμένα πρέπει να εκπονηθεί Τεχνική Περιγραφή από την αρμόδια 
μηχανικό του Δήμου καθώς και έκδοση αδείας μικρής κλίμακας 
εργασιών. Στη συνέχεια να γίνει αποδοχή δωρεάς από το Δήμο και 
ακολούθως αποκατάσταση και επίστρωση έως το Ταχυδρομείο για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας των πεζών.  

  
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:

Α. Αποδέχεται την αίτηση του κ. ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
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Β. Εγκρίνουμε την αποκατάσταση του  πεζοδρομίου σύμφωνα με το 
υπ’αριθ.317/13.04.2011 έγγραφο Της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ερμιονίδας και με τις κάτωθι υποχρεώσεις από τον ιδιοκτήτη:
α) Η πλακόστρωση θα γίνει στο υπάρχον πεζοδρόμιο, χωρίς καμία 
μεταβολή κατά μήκος, πλάτος και ύψος του.
β) Να τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     25/2011

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό 
υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης
Οι Δημοτικοί Κοινοτικοί Σύμβουλοι: Χρήστος Δάγκλης, Παναγιώτης 
Μέξης, 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


