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Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 8ης/2011
Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 8ο: «Αίτηση καταγγελία της κ. Μαρίας Ματθαίου του 
Νικολάου».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:47/2011
Στην Ερμιόνη σήμερα την  21η Ιoυνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 
19.00’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 634/17.06.2011 
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 δεκατριών (5) Συμβούλων ήταν 
παρόντες και οι τέσσερις (4):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
                                                         

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

 1. 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: 
Η κ. Μαρία Ματθαίου του Νικολάου με την  υπ` αριθμ. πρωτ.: 578/03-
06-2011 αίτηση της αιτείται τα ακόλουθα:
«Την 25/04/2011 προέβη το Α.Τ. σε κλήση για παράνομο parking στη 
θέση Ερμιόνη ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Λιναρδόπουλου.
Εγώ παρόλο που δεν νομιμοποιείται η κλήση για τους κάτωθι λόγους 
πλήρωσα για να μην εμπλακώ σε περεταίρω διαδικασίες.
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Όμως διαπίστωσα ότι η τοποθέτηση σήματος parking, επί της ιδιοκτησίας 
Εμμανουήλ Λιναρδόπουλου, πάνω σε υποστυλώματα δεν είναι νόμιμη 
για τους εξής λόγους :
1)   Η υπ' αρ. οικοδομική άδεια 225/1987 δεν εμφανίζει τον χώρο του 
ισογείου-υπογείου σαν §&Γ&§6 αλλά ημιυπαίθριο χώρο και δεν είναι 
μάλιστα διαμορφωμένο.
2)  Δεν υπάρχει απαγορευτικό σήμα από την τροχαία και το Δήμο και 
βεβαίως δεν υπάρχει καμία απόφαση από το Δήμο τοποθέτησης σήματος 
για απαγόρευση της στάσης.
3)  Έχει γίνει αλλαγή χρήσης της υπ' αρ. 225/1987 Ο.Α. για parking 
γκαράζ .
4)  Έχει δημιουργηθεί παράνομη ράμπα στο οδόστρωμα δημοτικού 
δρόμου.         
Δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης ώστε να νομιμοποιεί τον ιδιοκτήτη για 
τοποθέτηση πινακίδας από τον ιδιοκτήτη.                                                                                                        
Συνεπώς μη έχοντας προβεί στον έλεγχο των ανωτέρω δεν θα έπρεπε το 
Α.Τ. να πιστοποιήσει παράβαση, πρόστιμο καθώς και η είσπραξη από το 
Δήμο δεν ευσταθούν και παρακαλώ να προβείτε στις απαραίτητες άμεσες 
ενέργειες σας.
Για τους ανωτέρω λόγους η παράβαση από το Α.Τ. Κρανιδίου και η 
είσπραξη του προστίμου από το Δήμο θα έπρεπε να εξετάσουν την 
νομιμότητα του σήματος ώστε να προβούν σε πληρωμή του προστίμου 
και την αφαίρεση των πινακίδων.
Παρακαλώ άμεσα για τις ενέργειες σας».

Ο κ. Πρόεδρος πήρε το λόγο και είπε ότι δεν έχουμε αρμοδιότητα για τα 
θέματα της αίτησης. Ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ. Σε δημοτικό δρόμο 
μπορούν να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα τους όλοι οι πολίτες χωρίς όμως 
να γίνεται παρεμπόδιση της εισόδου των κτηρίων που βρίσκονται δίπλα. 

Το Τοπικό Συμβούλιο καλείται  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:

Δεν έχει αρμοδιότητα για τα θέματα της αίτησης. Ισχύουν οι διατάξεις 
του Κ.Ο.Κ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 47/2011
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό 
υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης
Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Αραπάκης 
Οι Δημοτικοί Κοινοτικοί Σύμβουλοι: Χρήστος Δάγκλης, Παναγιώτης 
Μέξης, 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


