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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. 1ης/2011
Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 3ο: «Αίτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
Δημοτικού Σχολείου Ερμιόνης». 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     3/2012
Στην Ερμιόνη σήμερα την  20η Iανουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 19.00’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 32/16.01.2012 
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

Ουδείς

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: 
Ο Σύλλογος γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Ερμιόνης 
με το υπ’αριθ.10/20-12-2011 έγγραφο του αναφέρει τα ακόλουθα:
ΘΕΜΑ: Aσφαλή μετάβαση μαθητών από και προς το σχολείο.
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«Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει κάνει μια προσπάθεια χρόνων 
για την ασφαλή μετάβαση των μαθητών στο σχολείο. Άλλωστε το 
γνωρίζεται και έχουν γίνει οι απαραίτητες διαγραμμίσεις διέλευση πεζών 
κλπ. και σας ευχαριστούμε.
Πρόσφατα ο Δήμος μας παραχώρησε και σχολικό τροχονόμο ο οποίος 
κάνει καλά την δουλειά του.
Όμως την Πέμπτη στην λαϊκή που γίνεται μπροστά στο σχολείο 
παρουσιάζεται έντονο πρόβλημα από τους διερχομένους οδηγούς που 
παρεμποδίζουν την διέλευση των μαθητών μας από και προς το σχολείο με 
αποτέλεσμα όσο και να προσπαθεί ο σχολικός τροχονόμος και εμείς σαν 
σύλλογος παραμένει επικίνδυνη η διέλευση και οι οδηγοί δεν ακούν και  
παρκάρουν οπουδή�ποτε.
Θα θέλαμε να έρθει επί τόπου κάποιος αρμόδιος να μας πει με ποιον τρόπο 
θα εξασφαλίσουμε την ασφαλή μετάβαση και αποχώρηση των παιδιών από 
το σχολείο.
Ξέρουμε ότι θα σκύψετε με αγάπη και υπευθυνότητα στο έντονο αυτό 
πρόβλημα και σας περιμένουμε».
Το 12/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Ερμιόνης με το υπ’αριθ.8/18-01-2012 
έγγραφο του αναφέρει τα ακόλουθα:
ΘΕΜΑ: Αναφορά προβλήματος.
Σας ενημερώνουμε ότι στο Δημοτικό Σχολείο Ερμιόνης παρουσιάζεται το 
ακό�λουθο πρόβλημα. Κάθε Πέμπτη, πραγματοποιείται στο χώρο μπροστά 
από την κε�ντρική είσοδο του σχολείου, η λαϊκή αγορά της περιοχής. 
Παρατηρείται ότι πολλά αυ�τοκίνητα παρκάρουν ακριβώς μπροστά στην 
είσοδο του σχολείου, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολη η προσέλευση 
των μαθητών και των συνοδών τους. Επίσης πα�ρόλο που υπάρχει πινακίδα 
της Τροχαίας, που υποδεικνύει πεζόδρομο- διέλευση πεζών και 
απαγόρευση στάθμευσης, υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα και οι 
μα�θητές αναγκάζονται να προσέλθουν στο σχολείο περνώντας μέσα από 
την αγο�ρά. Επειδή στο σχολείο μας εφαρμόζεται για πρώτη φορά και 
πρόσφατα ο θεσμός του σχολικού τροχονόμου, κάθε Πέμπτη παρουσιάζεται 
εντονότατο πρόβλημα , γιατί πολλοί οδηγοί δε δέχονται να παρκάρουν σε 
άλλο χώρο τα οχήματα τους. Μάλιστα συχνά διέρχονται μπροστά από την 
είσοδο του σχολείου , πριν την πρωινή προσευ�χή , την ώρα της 
προσέλευσης των μαθητών. Θεωρώντας ότι η κατάσταση είναι πολύ 
επικίνδυνη για την ασφάλεια των μαθητών μας, των εκπ/κών και των 
γονέων, σας παρακαλούμε να ληφθούν άμεσα μέτρα. Προτείνουμε την 
μόνιμη τοποθέτηση απα�γορευτικών κώνων, παράλληλα του αυλόγυρου του 
σχολείου, εκεί όπου υπάρχουν απαγορευτικές λωρίδες παρκαρίσματος , 
έτσι ώστε να είναι δυνατή μόνο η διέλευση οχημάτων έκτακτης 
ανάγκης(ασθενοφόρο, πυροσβεστικό όχημα).
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Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Η Δ/ντρια του Σχολείου

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναγνωρίζοντας το δίκαιο αίτημα του συλλόγου 
για ασφαλή μετάβαση των μαθητών από και προς το σχολείο πρότεινε ως 
προσωρινή λύση μέχρι να κατασκευαστεί πεζοδρόμιο, την τοποθέτηση 
κώνων κατά μήκος του Δημοτικού Σχολείου Ερμιόνης και έμπροσθεν του 
Παιδικού Σταθμού και του 1ου Νηπιαγωγείου Ερμιόνης κατά τη σχολική 
περίοδο. 
Tο λόγο πήρε στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κ. Αραπάκης Ιωάννης ο 
οποίος πρότεινε την τοποθέτηση αποσπώμενων  πασάλων κατά πλάτος του 
δρόμου από τα όρια του οικοπέδου (βορά – νότο) του Δημοτικού Σχολείου 
έως τη θάλασσα, οι οποίοι θα τοποθετούνται κάθε Πέμπτη πρωί μετά την 
άφιξη των εμπόρων της λαϊκής και πριν την άφιξη των μαθητών - έναρξη 
των μαθημάτων. Η απόσυρση τους θα γίνεται μετά τη λήξη των 
μαθημάτων και αποχώρηση των μαθητών από το χώρο του σχολείου.

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. Την τοποθέτηση κώνων κατά μήκος του Δημοτικού Σχολείου Ερμιόνης 
και έμπροσθεν του Παιδικού Σταθμού και του 1ου Νηπιαγωγείου 
Ερμιόνης κατά τη σχολική περίοδο. 
2. Την τοποθέτηση αποσπώμενων πασάλων κατά πλάτος του δρόμου από 
τα όρια του οικοπέδου (βορά – νότο) του Δημοτικού Σχολείου έως τη 
θάλασσα οι οποίοι θα τοποθετούνται κάθε Πέμπτη πρωί μετά την άφιξη 
των εμπόρων της λαϊκής και πριν την άφιξη των μαθητών - έναρξη των 
μαθημάτων. Η απόσυρση τους θα γίνεται μετά τη λήξη των μαθημάτων 
και αποχώρηση των μαθητών από το χώρο του σχολείου.
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Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     03/2012

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

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


