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Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης
ΘΕΜΑ 3ο: «Αίτηση κατοίκων περιοχής «Μανδράκια» Ερμιόνης». 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     48/2012
Στην Ερμιόνη σήμερα την  19η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 20.00’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 956/14.09.2012 
πρόσκληση του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης κ.  
Κρητσωτάκη Ιωάννη, 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

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:
H υπ’αριθμ.887/23-08-2012 αίτηση κατοίκων της περιοχής «Μανδράκια-
Ερμιόνης» αναφέρει τα ακόλουθα : 
«Θέμα: Επαναφορά δημοτικού δρόμου στην πρότερη θέση (σκαλοπάτια 
δρόμου στα Μανδράκια Ερμιόνης) αρ. απόφασης Δ.Σ. Ερμιόνης 186/2009. 
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Σε συνέχεια των αιτήσεων με αριθμούς πρωτ. 4428/10.08.2009, 
4313/17.04.2012, 9507/01.08.2012.
Οι παρακάτω κάτοικοι Ερμιόνης ζητούμε την άμεση εφαρμογή της 
παραπάνω απόφασης (σκαλιά σ’ όλο το μήκος του δρόμου) και δεν 
δεχόμαστε την κατασκευή του δρόμου «έκτρωμα»και των «δήθεν 
σκαλιών» που δυσχεραίνουν την έλευση των πεζών κυρίως των 
ηλικιωμένων και επιπλέων την καθιστούν επικίνδυνη και υποβαθμίζουν 
αισθητικά την περιοχή.
Μανδράκια Ερμιόνης 21/08/2012»
Το θέμα αυτό έχει κατ` επανάληψη απασχολήσει και την προηγούμενη 
διοίκηση του Δήμου Ερμιόνης και τώρα το Δήμο Ερμιονίδας χωρίς 
δυστυχώς να δοθεί η πρέπουσα λύση, όπως φαίνεται και από την αίτηση 
των πολιτών, οι οποίοι για πολλοστή φορά επανέρχονται στο θέμα. Απ` 
ότι γνωρίζετε ο Δήμος Ερμιόνης είχε δώσει άδεια στον κ. Γεώργιο 
Καρακατσάνη να κατασκευάσει προσωρινά στη θέση των σκαλοπατιών 
δρόμο για να μπορέσει να μεταφέρει τα οικοδομικά υλικά στην 
νεοαναγειρόμενη οικοδομή του, με την προϋπόθεση να τον επαναφέρει 
στη πρότερη θέση. Αν και  με την 186/09 Απόφαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Ερμιόνης υποχρέωνε τον κ. Καρακατσάνη να επαναφέρει τα 
σκαλοπάτια, αυτό δεν έγινε. Μετά από συνεχή παράπονα των περιοίκων 
μέσα από αιτήσεις τους, ο Δήμαρχος Ερμιονίδας κ. Καμιζής με το υπ` 
αριθμ. πρωτ.: 12546/10-1-2011  έγγραφό του στο οποίο αναφέρει ότι : Η 
κατασκευή «επιβάλλεται να γίνει άμεσα για λόγους ασφαλείας διέλευσης 
των πεζών μετά το τελευταίο ατύχημα …», έδωσε τη δυνατότητα στον κ. 
Καρακατσάνη να προβεί στην κατασκευή δρόμου και σκαλοπατιών 
πλάτους 60 εκ. από τη μια πλευρά. Δυστυχώς λόγω αστοχιών στην 
κατασκευή (δρόμος με μεγάλη ανωφέρεια και πολύ στενά σκαλοπάτια 
δίπλα σε παράθυρο οικίας) οι περίοικοι έρχονται σήμερα με νέα αίτησή 
τους και ζητούν την επαναφορά του δρόμου στην πρότερη θέση, δηλαδή 
την κατασκευή σκαλοπατιών. Θεωρώ ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
πρέπει να προβεί στη σύνταξη τεχνικής μελέτης που να λαμβάνει σοβαρά 
υπόψη της όλες τις παραμέτρους και να κατασκευαστεί εκ νέου ο δρόμος 
χωρίς να αλλοιώνει τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής, να 
μπορούν να εξυπηρετηθούν με ασφάλεια πεζοί και να έχουν πρόσβαση 
οχήματα άμεσης ανάγκης (πυροσβεστικό, ασθενοφόρο). Τέλος αν δεν 
καταστεί δυνατόν αυτό να επανέλθουν τα σκαλοπάτια.

Το λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μέξης Παναγιώτης και είπε:
«Δέχομαι την αίτηση των Δημοτών δεσμεύομαι με την απόφαση του Δ. 
Ερμιόνης του 2009 για την αποκατάσταση στην πρότερη κατάσταση και 
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καταγγέλλω την διαδικασία που έγινε η κατασκευή του έργου χωρίς μελέτη, 
χωρίς αποφάσεις, χωρίς αναθέσεις, χωρίς αποδοχή δωρεάς και χωρίς να 
ληφθεί υπόψη ότι η περιοχή των Μανδρακίων είναι χαρακτηρισμένος 
παραδοσιακός οικισμός με ΦΕΚ από το 1978».

Το λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δάγκλης Χρήστος και είπε:
«Δέχομαι την αίτηση των Δημοτών, δεν αποδέχομαι το έργο διότι δεν 
υπάρχει τεχνική μελέτη. Είναι παράνομη και επικίνδυνη η κατασκευή, 
πρέπει  να γίνει νέα μελέτη ή επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση».

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. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερμιονίδας να προβεί στη σύνταξη 
τεχνικής μελέτης που να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της κατά την 
κατασκευή τις εξής παραμέτρους: 
α) Να σεβαστεί τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής και να μην 
την αλλοιώνει.
β) Να μπορούν να εξυπηρετηθούν με ασφάλεια οι πεζοί. 
γ) Να έχουν πρόσβαση οχήματα άμεσης ανάγκης (πυροσβεστικό, 
ασθενοφόρο). 
2. Αν η τεχνική μελέτη δεν μπορεί να συμπεριλάβει τις παραπάνω 
παραμέτρους να επανέλθουν τα σκαλοπάτια.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  48/2012

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. 
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


