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Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 5ης/2012
Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 6ο: «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     28 /2012
Στην Ερμιόνη σήμερα την  16η Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19.30’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 478/11.05.2012 
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  
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: 
Η Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης διαθέτει κάποιους κοινόχρηστους 
χώρους στους οποίους χρειάζεται άμεση παρέμβαση για καλλωπισμό και 
ευπρεπισμό του οικισμού. Έτσι προτείνω:
1. Στροφή «Ιπποκράτη»
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Αφαίρεση των διαφημιστικών πινακίδων οι οποίες είναι διάσπαρτες στο 
χώρο και αυθαίρετα τοποθετημένες και στη συνέχεια φύτευση.
2. Θέση «ΜΠΟΛΛΑ»
Φύτευση στο παρτέρι το οποίο διαμορφώθηκε μετά την κατασκευή της 
νέας δημοτικής οδού προς Αγία Ερμιόνη.
3. Θέση Λιμεναρχείο.
Φύτευση στο παρτέρι που βρίσκεται έξω από το Λιμεναρχείο.
4. Κήπος πλατείας Πεύκου.
Αλλαγή χρήσης του σιντριβανιού σε βραχόκηπο και φύτευση του 
υπόλοιπου χώρου.
5. Κήπος στην είσοδο της πόλης. (Απέναντι από το κτήριο Αντουλινάκη)
Τοποθέτηση μεγάλων γλαστρών π.χ. ξύλινων βαρελιών δίπλα από τον 
κήπο ως προσωρινή λύση μέχρι τη σύνταξη μελέτης για συνέχιση του 
κήπου μέχρι τα ευκάλυπτα.
6. Φύτευση των παρτεριών στη θέση «Μαδέρι».
Όλες οι εργασίες θα γίνουν εφόσον έχει εξασφαλιστεί νερό για το 
πότισμα των φυτών. Για τις θέσεις 5 και 6 το αίτημα θα διαβιβαστεί στο 
Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας το οποίο έχει την αρμοδιότητα.
7. Να τοποθετηθεί παγκάκι με σκιάστρο  δίπλα από το περίπτερο 
«Παλυβού» και να μεταφερθούν οι θέσεις στάθμευσης των ΑΜΕΑ προς 
την πλατεία. 

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. Να γίνει αφαίρεση των διαφημιστικών πινακίδων (εγκ. ΥΠΕΣ Απ. 
Οικ. 28246/15-6-2011), οι οποίες έχουν τοποθετηθεί αυθαίρετα στη 
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θέση «Στροφή Ιπποκράτη», αφού πρώτα ειδοποιηθούν οι ιδιοκτήτες 
τους. 

2. Να γίνει φύτευση στους χώρους:
 Α.  Στροφή «Ιπποκράτη».

            Β. Θέση «Μπόλλα».
            Γ. Θέση Λιμεναρχείο.
            Δ. Κήπος πλατείας Πεύκου.
               Αλλαγή χρήσης του σιντριβανιού σε βραχόκηπο.
3. Να διαβιβαστούν στο Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας, το οποίο έχει την  

αρμοδιότητα τα αιτήματα:      
    Φύτευση στις θέσεις:

Α. Κήπος στην είσοδο της πόλης. (Απέναντι από το κτήριο 
Αντουλινάκη)

Τοποθέτηση μεγάλων γλαστρών π.χ. ξύλινων βαρελιών δίπλα από 
τον κήπο ως προσωρινή λύση μέχρι τη σύνταξη μελέτης για 
συνέχιση του κήπου μέχρι τα ευκάλυπτα.

Β. Φύτευση των παρτεριών στη θέση «Μαδέρι».
         Γ. Να τοποθετηθεί παγκάκι με σκιάστρο δίπλα από το περίπτερο 

«Παλυβού» και να μεταφερθούν οι θέσεις στάθμευσης των 
ΑΜΕΑ προς την πλατεία. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     28/2012

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

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης



ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 28/2012           

Συνεδρίαση 5η – Τετάρτη 22/05/2012

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


