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Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 2ης/2014

Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΘΕΜΑ 1ο: «Παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου για την τοποθέτηση 
της Ρωμαϊκής Σαρκοφάγου».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     05/2014
Στην Ερμιόνη σήμερα την  04η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 
12:00’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39/31-02-2014 
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: 

Η τοποθέτηση της ρωμαϊκής σαρκοφάγου είναι ένα έργο το οποίο 
μας έχει απασχολήσει κι άλλες φορές, αφού κάθε χρόνο μπαίνει και στο 
τεχνικό πρόγραμμα της Δημοτικής Κοινότητας. Πριν τις γιορτές είχα 
συναντηθεί με τη διευθύντρια της Εφορείας αρχαιοτήτων την κ. Άλκηστη 
Παπαδημητρίου με την οποία επισκεφτήκαμε διάφορους δημοτικούς 
χώρους για να επιλέξει τον προσφορότερο. Πριν μερικές μέρες με τον αρ. 
Πρωτ. Φ1/4/8980πέ έγγραφο, μας ενημερώνει ότι ο χώρος που 
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προσφέρεται για την τοποθέτηση του ταφικού μνημείου είναι το 
δημοτικό οικόπεδο που βρίσκεται ανατολικά του κτηρίου ΟΤΕ και 
απέναντι από το αναστηλωμένο τμήμα του αρχαίου τείχους της πόλης.

Κατ` αρχάς θεωρώ ότι όλοι συμφωνούμε με την ανάδειξη της 
ρωμαϊκής σαρκοφάγου. Η πρόταση της αρχαιολογικής υπηρεσίας όσον 
αφορά το συγκεκριμένο χώρο για την υπηρεσία σίγουρα είναι πολύ 
καλός, αλλά νομίζω ότι μια απόφασή μας σήμερα, που θα δεσμεύει αυτό 
το οικόπεδο για ενενήντα εννιά χρόνια, είναι πολύ δύσκολο να παρθεί 
από εμάς. Σήμερα μπορεί να είναι δύσκολο να αξιοποιηθεί για άλλους 
σκοπούς, αλλά δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει στο μακρύ μέλλον. Επίσης δεν 
έχουμε στα χέρια μας καμιά μελέτη αξιοποίησης του χώρου για να 
γνωρίζουμε την τελική διαμόρφωση του. Θα ήταν λοιπόν καλύτερα να 
προτείνουμε στην αρχαιολογική υπηρεσία κι άλλους χώρους κι αν 
κάποιος τηρεί τις προδιαγραφές που βάζει η υπηρεσία να επιλεγεί αυτός.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνω την τοποθέτηση της 
ρωμαϊκής σαρκοφάγου στους παρακάτω χώρους: 1) Το αναστηλωμένο 
τμήμα του αρχαίου τείχους της πόλης, ιδιοκτησίας Χρήστου Βόντα, 2) 
Έμπροσθεν του Υπολιμεναρχείου και 3) Εντός του αλσυλλίου Μπίστι, 
όπου ευρίσκονται κι άλλα αρχαιολογικά ευρήματα . 

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:
Η πρόταση της αρχαιολογικής υπηρεσίας όσον αφορά το συγκεκριμένο 
χώρο να επανεξεταστεί, διότι δεν θα μπορούσε το παρόν συμβούλιο να 
δεσμεύσει για ενενήντα εννιά χρόνια ένα δημοτικό οικόπεδο, το οποίο θα 
μπορούσε να αξιοποιηθεί στο απώτερο μέλλον και για άλλους 
κοινωνικούς σκοπούς προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Η Δ΄ Εφορεία 
Αρχαιοτήτων να εξαντλήσει όποια δυνατότητα υπάρχει, ώστε να 
προταθεί ένας άλλος χώρος απ` αυτούς που προτείνουμε, ο οποίος θα 
πληροί όλες εκείνες τις προδιαγραφές που θέτει η υπηρεσία.

Οι προτεινόμενοι χώροι είναι:
1. Το αναστηλωμένο τμήμα του αρχαίου τείχους της πόλης.
2. Έμπροσθεν του Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης.
3. Εντός του αλσυλλίου  «Μπίστι».

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     05/2014
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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 


