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Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΘΕΜΑ 3ο: «Διαμόρφωση εισόδων άλσους «Μπίστι»».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     03/2014

Στην Ερμιόνη σήμερα την  24η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 19:30’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23/20-01-2014 
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 
οι πέντε (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
                                                         

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

     Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα 
εξής: 
Το άλσος Μπίστι αποτελεί ένα χώρο, κόσμημα για την Ερμιόνη, που 
καθημερινά τον επισκέπτονται εκτός από τους συμπολίτες μας κι αρκετοί 
επισκέπτες. Θεωρώ ότι σ` αυτό το χώρο πρέπει να γίνουν δυο σημαντικές 
παρεμβάσεις οι οποίες θα συμβάλλουν αφενός στον ευπρεπισμό του και 
αφετέρου στην περαιτέρω ανάδειξή του εκτός από χώρου περιπάτου και 
ως αρχαιολογικού χώρου. Πρώτον πρέπει να διαμορφωθούν οι είσοδοι 



του αλσύλλιου με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η διέλευση 
οχημάτων και το δεύτερο να τοποθετηθούν πίνακες πλησίον των εισόδων 
όπου θα υπάρχει τουριστικός οδηγός  για τον επισκέπτη, ο οποίος θα 
μπορεί να οδηγηθεί και να επισκεφτεί τα σημαντικά αρχαιολογικά 
ευρήματα που υπάρχουν στο χώρο.

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 διαμορφωθούν οι είσοδοι του άλσους Μπίστι με υλικά φιλικά με το 
περιβάλλον, αφενός να συμβάλλουν στον ευπρεπισμό του και αφετέρου 
στην περαιτέρω ανάδειξή του, εκτός από χώρου περιπάτου και ως 
αρχαιολογικού χώρου και  επίσης να αποτρέπεται η διέλευση όλων των 
οχημάτων.
2. Να τοποθετηθούν πίνακες πλησίον των δύο εισόδων, στους οποίους θα 
υπάρχει τουριστικός οδηγός  για τους επισκέπτες του άλσους. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     
03/2014

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

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


