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Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 6ης/2012
Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 2ο: «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός οικισμού Ερμιόνης». 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     36/2012

Στην Ερμιόνη σήμερα την  27η Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19.30’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 722/22.06.2012 
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 τέσσερις (4):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
                                                         

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

1. Αντιπρόεδρος:Αραπάκης 
Ιωάννης

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: 
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     Μετά τις συζητήσεις που έχουν προηγηθεί σε δύο συνεδριάσεις του 
Τοπικού Συμβουλίου με την παρουσία των φορέων της πόλης, μπορούμε 
σήμερα να προχωρήσουμε στην τελική μας πρόταση η οποία θα σταλεί 
στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερμιονίδας όπου θα εκπονηθεί 
τεχνική μελέτη, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται και οι ρυθμίσεις της 
79/2001 Α.Δ.Σ. του Δήμου Ερμιόνης. Έτσι θα υπάρχει μια 
ολοκληρωμένη μελέτη κι όχι αποσπασματικές αποφάσεις 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων όπως είναι μέχρι σήμερα.

Η πρόταση που σας καταθέτω για ρυθμίσεις κυκλοφορίας και 
ευταξίας,  εντός του οικισμού Ερμιόνης είναι η παρακάτω: 

1. Ο δρόμος από την είσοδο του λιμανιού έως το Μπίστι να είναι  
διπλής κατεύθυνσης. 

2.  Ο δρόμος από Άγιο Ιωάννη έως περίπτερο να είναι μονόδρομος.
3. Ο δρόμος από κατάστημα «ΒΕΓΓΕΡΑ» μέχρι την έξοδο από τα 

Μαντράκια. να είναι διπλής κατεύθυνσης 
4. Όλα τα σοκάκια να είναι μονόδρομοι.
5. Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά άνω των 3,5 τον. πλην της 

καθορισμένης ώρας 6.00 π.μ. – 11.00 π.μ. Εξαιρούνται τα 
τουριστικά λεωφορεία και του ΚΤΕΛ.

6. Χώροι στάθμευσης :
α΄) Από δημοτικό κήπο (Αντουλινάκη) μέχρι την πλατεία (ΤΑΞΙ).
β΄) Από το καφέ «ΓΙΟΤ» έως το ξενοδοχείο Ταρούση.
γ΄) Από το ΚΑΦΕ ΦΑΡΟΣ έως το ξενοδοχείο Ταρούση.
δ΄) Μπροστά από τον κήπο της πλατείας «Πεύκου».

      ε΄) Ο χώρος απέναντι από το Υπολιμεναρχείο για τα φορτηγά 
αυτοκίνητα  και τα λεωφορεία.

      στ΄)  Ο αύλειος χώρος του Δημοτικού Γραφείου Ερμιόνης.
      ζ΄) Ο χώρος της λαϊκής αγοράς.

 η΄) Στα Μαντράκια μετά την τελευταία οικία στη μια πλευρά της 
οδού έως τη διασταύρωση  προς  τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών την 
περίοδο από 1 Ιουνίου – 30 Σεπτεμβρίου).

7. Ελεγχόμενη στάθμευση: 
α΄) Από το καφέ «ΚΑΝΑΘΟΣ» έως του Σούπερ Μάρκετ Μερτύρη.

      β΄) Μπροστά από το κτήριο Αναστασίου Γούτου και από την 
Ταβέρνα «Σπυρανδρέας» μέχρι την Εθνική Τράπεζα.

      γ΄) Από το οπωροπωλείο Δημαράκη μέχρι το κρεοπωλείο Τσέλλου. 
8.  Απαγόρευση στάθμευσης:
α΄)  Περιμετρικά του Ηρώου.
β΄) Κατά μήκος της παραλιακής όπου βρίσκονται οι τέντες των  

καταστημάτων. 
γ΄) Στους τρεις λιμενοβραχίονες του λιμανιού εκτός από τον κεντρικό 

όπου επιτρέπεται η στάθμευση 30΄ πριν και μετά τη μεταβίβαση 



ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 36/2012           

Συνεδρίαση 6η – Τετάρτη 27/06/2012

των επιβατών και στα επαγγελματικά φορτηγά για 
φορτοεκφόρτωση.

δ΄) Απαγορεύεται η στάθμευσης σε φορτηγά αυτοκίνητα έμπροσθεν 
της νησίδας του Υπολιμεναρχείου, καθώς και στο χώρο έμπροσθεν 
του Αγροτικού Ιατρείου και του 2ου Νηπιαγωγείου.

 ε΄) Στην αρχή του παράδρομου στην πλατεία του Πεύκου.
9.  Διαβάσεις πεζών μπροστά από τα σχολεία.

Τοποθέτηση κώνων μπροστά από τον Παιδικό Σταθμό, 1ο 
Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο.

10. Τοποθέτηση εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων «σαμαράκια» ή 
«μάτια γάτας» στην είσοδο της πόλης και στη δημοτική οδό 
Λιμάνι – Μαντράκια.

     11. Τοποθέτηση στεγάστρου στη στάση του λεωφορείου του ΚΤΕΛ 
δίπλα από το περίπτερο Παλυβού.

12. Μεταφορά των θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ δίπλα στην πλατεία.
13. Απομάκρυνση όλων των αντικειμένων τα οποία βρίσκονται 

αυθαίρετα πάνω σε πεζοδρόμιο ή σε δημοτικό δρόμο.
14. Τοποθέτηση καθρεπτών  μεταξύ 1ο Νηπιαγωγείο – Δημοτικού 

Σχολείου  και στο νεκροταφείο.
15. Τοποθέτηση σηματοδότη με μπουτόν στη διάβαση του Γυμνασίου 

–   Λυκείου Ερμιόνης.
 16. Αντικατάσταση και συμπλήρωση πινακίδων σήμανσης όπου 

κρίνεται απαραίτητο.

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:
Εγκρίνει τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες με τις 
ρυθμίσεις της 79/2001 Α.Δ.Σ. του Δήμου Ερμιόνης θα αποτελέσουν 
την «ολοκληρωμένη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» η οποία 
θα αποσταλεί στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερμιονίδας για την 
εκπόνηση οριστικής τεχνικής μελέτης:

1. Χώροι στάθμευσης :
      α΄) Ο χώρος απέναντι από το Υπολιμεναρχείο για τα τουριστικά 

λεωφορεία και του ΚΤΕΛ.
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       β΄) Ο χώρος απέναντι από τον παιδικό σταθμό (3 θέσεις) δίπλα από 
το γεφυράκι για τα φορτηγά αυτοκίνητα (εκτός από Πέμπτη).

      γ΄)  Ο αύλειος χώρος του «Δημαρχείου Ερμιόνης».
      δ΄) Ο χώρος της λαϊκής αγοράς (εκτός από Πέμπτη).

 ε΄) Στα Μαντράκια μετά την τελευταία οικία στη μια πλευρά της 
οδού έως τη διασταύρωση  προς  τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών την 
περίοδο από 1 Ιουνίου – 30 Σεπτεμβρίου).

2. Απαγόρευση στάθμευσης:
α΄) Στους τρεις λιμενοβραχίονες του λιμανιού εκτός από τον κεντρικό 

όπου επιτρέπεται η στάθμευση 30΄ πριν και μετά τη μεταβίβαση 
των επιβατών και στα αλιευτικά για φορτοεκφόρτωση και άλλες 
ανάγκες.

β΄) Απαγορεύεται η στάθμευση σε φορτηγά αυτοκίνητα έμπροσθεν 
του Αγροτικού Ιατρείου και του 2ου Νηπιαγωγείου.

 γ΄) Στην αρχή του παράδρομου στην πλατεία του Πεύκου.
3. Ελεγχόμενη στάθμευση: 

α΄) Μπροστά από το κτήριο Αναστασίου Γούτου και από την 
Ταβέρνα «Σπυρανδρέας» μέχρι κατάστημα Η. Βλάχου. (εκπόνηση 
μελέτης)
β΄) Παραπλεύρως του κήπου της πλατείας Πεύκου με ωράριο 
στάθμευσης από 21.00 – 8.00.

4.   Διαβάσεις πεζών μπροστά από τα σχολεία.
1. Τοποθέτηση κώνων και διάβαση πεζών μπροστά από τον 
Παιδικό Σταθμό, 1ο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο.
2. Διάβαση πεζών μπροστά από το Γυμνάσιο – Λύκειο.
3. Διαβάσεις πεζών στις διασταυρώσεις επί του κεντρικού 
δημοτικού δρόμου.

 5. Τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος, «μάτια γάτας» 
κατά τακτά διαστήματα στην είσοδο της πόλης και στη δημοτική 
οδό Λιμάνι – Μαντράκια.

  6. Μεταφορά των θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ.
  7. Μεταφορά του σηματοδότη προς την είσοδο του Γυμνασίου –   

Λυκείου Ερμιόνης και τοποθέτηση σηματοδότη με μπουτόν 
στη διάβαση πεζών. 

  8. Αντικατάσταση και συμπλήρωση πινακίδων σήμανσης.
        α΄) Τοποθέτηση STOP σ` όλους τους κάθετους δρόμους προς το 

λιμάνι και τα Μανδράκια.
        β΄) Τοποθέτηση STOP στην έξοδο από Μανδράκια προς την 

πλατεία Πεύκου.
        γ΄) Τοποθέτηση απαγορευτικού στις ανόδους με μεγάλη 

ανωφέρεια  προς τη δημοτική οδό Αγίας Ερμιόνης.
   9. Τοποθέτηση καθρεπτών  μεταξύ 1ο Νηπιαγωγείου – 

Δημοτικού   Σχολείου, στροφή στη μάντρα «Λεούση», έξοδος 
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προς δημοτική οδό (συνεργείο Βλάχου)  και στην έξοδο από  
νεκροταφείο προς δημοτική οδό Αγ. Αναργύρων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΤΑΞΙΑ
      1. Τοποθέτηση στεγάστρου στη στάση του λεωφορείου του 

ΚΤΕΛ δίπλα από το περίπτερο Μέλλου (Παλυβού).
2. Απομάκρυνση όλων των αντικειμένων τα οποία βρίσκονται    

αυθαίρετα πάνω σε πεζοδρόμιο ή σε δημοτικό δρόμο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     36/2012

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

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


