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Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΘΕΜΑ 2ο: « Γνωμοδότηση σχετικά με την επισκευή και επέκταση του 
μόλου στο Μετόχι» 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     54/2012

Στην Ερμιόνη σήμερα την  6η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30’, το 
Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο 
Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1152/2.11.2012 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 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:
Πριν μερικές μέρες πληροφορήθηκα ότι ο Δήμος Ύδρας μετά από 
συντονισμένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και των φορέων του νησιού 
ανακλήθηκε η απόφαση της  Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής 
Πολιτικής, σύμφωνα με την οποία η προβλήτα στο Μετόχι είναι κατάλληλη για 
επιβατική χρήση, ενώ πριν μερικές μέρες είχαν αποφασίσει ότι δεν είναι 
ασφαλής για τα επιβατικά πλοία. Παράλληλα  ο Δήμος Ύδρας  επιδιώκει την 
επέκταση της για να μπορέσει να τη λειτουργήσει  ως λιμάνι. Επειδή τον 
τελευταίο καιρό βρισκόμαστε προ τετελεσμένων γεγονότων για σοβαρά 
θέματα που αφορούν το δήμο μας και δεν μπορέσαμε δυστυχώς παρά τις 



προσπάθειες που έγιναν να τα αποτρέψουμε, θέλω για να μη γίνουμε πάλι 
θεατές στο ίδιο έργο, να συζητήσουμε το θέμα και να πάρουμε μια απόφαση 
που θα είναι για το συμφέρον του τόπου μας. Θεωρώ ότι μια αλλαγή της 
υπάρχουσας κατάστασης, θα υποβαθμίσει το λιμάνι της Ερμιόνης με όλα τα 
δυσμενή αποτελέσματα που θα επιφέρει  αυτό. Πιστεύω ότι η περιοχή 
διαθέτει οργανωμένο και ασφαλές λιμάνι και δε χρειάζεται δεύτερο σε τόση 
κοντινή απόσταση. Συμφωνώ ότι ο μόλος στο Μετόχι χρειάζεται επισκευή για 
να αράζουν με ασφάλεια τα πλοία μεταφοράς νερού και ότι άλλο σκάφος 
επιτρέπεται από τη σημερινή άδεια λειτουργίας του. 
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Δημοτικός Κοινοτικός Σύμβουλος και πρώην 
πρόεδρος του Λιμενικού ταμείου Ερμιόνης κ. Παναγιώτης Μέξης ο οποίος 
δήλωσε τα εξής:
«Θεωρώ απαράδεκτο το συνεχιζόμενο αίτημα του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Ύδρας λόγω της έντονης πίεσης αλλά και των εσφαλμένων λόγων 
σκοπιμότητας, που επικαλούνται στη μελέτη.
Έχει γνωμοδοτήσει το πρώην Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιόνης (στο οποίο 
ήμουν Πρόεδρος) με την 70/2010 απόφαση του, τεκμηριωμένα και 
υποστηρίζονται οι θέσεις Νομιμότητας και διαφάνειας. Μου είναι αδιανόητο να 
θέλει να κάνει έργο ένας Δήμος εκτός των Διοικητικών ορίων του  σε ένα άλλο 
Δήμο με το έτσι θέλω.
Οι λόγοι που επικαλείται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας είναι 
ατεκμηρίωτοι, ψευδείς και ανυπόστατοι.
Πάντα η Ύδρα από ιδρύσεως της εξυπηρετούταν από το λιμάνι της Ερμιόνης. 
Νόμιμο λιμάνι, με έλεγχο, ασφάλεια, προδιαγραφές χωρίς παρεμπόδιση τόσο 
των εμπορευματικών  ή επιβατηγών συναλλαγών της. Όλα τα άλλα είναι για 
την εξυπηρέτηση συμφερόντων και εγώ εδώ είμαι ορκισμένος παρουσία Θεού 
και ανθρώπων να υπερασπίζομαι και να προστατεύω τα συμφέροντα της 
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης και των δημοτών μας όπως μας τίμησαν και 
εκλέξαν οι Ερμιονίτες. Δεν δέχομαι το αίτημα του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Ύδρας ψηφίζω να μην γίνει καμία αλλαγή, καμία επέκταση, καμία 
τροποποίηση και να παραμείνει η προβλήτα ως έχει για την εξυπηρέτηση και 
μόνο του υδροφόρου πλοίου σύμφωνα και με την παραχώρηση 
1071541/7691/Β0010/27.08.1999 χρήσης το 1999 αλλά και με έγγραφο του 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου 8221.Τ25Α/16/12/22/10/2012 
που γνωστοποιήθηκε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας»

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

Να μη γίνει καμιά αλλαγή στο υπάρχον καθεστώς που διέπει τη λιμενική 
εγκατάσταση στο Μετόχι, διότι το μόνο που θα επιφέρει θα είναι η 
υποβάθμιση του λιμανιού της Ερμιόνης και γενικά της Δημοτικής Κοινότητας 
Ερμιόνης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  54/2012
        

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


