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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 20/2016
«Στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου στην προσπάθεια της Περιφέρειας
Πελοποννήσου για την κατασκευή νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης».
Στους Μολάους σήμερα στις 22 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30,
συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με
αριθμό 02/17-02-2016 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου (εν απουσία του Προέδρου
σύμφωνα με την αριθ. 17/2016 Α.Δ.Σ.), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν
παρόντα τα 23, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βελιώτης Ευστάθιος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
1. Αβδούλος Σπύρος
2. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
2. Παπαδάκης Πιερρής
3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
3. Λυριωτάκης Ιωάννης
4. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
4. Σταθάκης Νεκτάριος
5. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
6. Τσαφατίνου Κατερίνα
Αντιδήμαρχος
7. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
8. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα
Γραμ. Δ.Σ.
9. Αλειφέρη Παναγιώτα
10. Βουνελάκης Γεώργιος
11. Γεωργακάκου Αικατερίνη
12. Δρίβας Θεόδωρος
13. Κολλιάκος Ιωάννης
14. Λεκάκης Δημήτριος
15. Μαρούσης Χαράλαμπος
16. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή
17. Πετράκης Χρήστος
18. Σπυριδάκου Θεοδούλη
19. Χριστάκος Σταύρος
20. Δουμάνη Σοφία
21. Κόκκορης Παναγιώτης
22. Κουλουβάκος Βασίλειος
23. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ.
Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας
Βασίλειος Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Γαβρίλης
Κων/νος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ.
Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος είπε τα εξής:
Αυτό είναι προφανές και δε νομίζω να υπάρχει καμία αντίρρηση, ότι -θεωρούμε βέβαια ότι
η Σπάρτη θα ‘πρεπε να έχει ένα Μουσείο, ότι ήδη αυτό έχει καθυστερήσει εδώ και πολλά χρόνιακαι θα πρέπει να γίνει ότι είναι δυνατόν να προχωρήσει πιο γρήγορα η διαδικασία. Και αν
παρακολουθήσετε τα προηγούμενα χρόνια έχουν διάφορες αντιδικίες μ’ αυτό το κτίριο του ΦΙΞ,
αν είναι ή δεν είναι του Ζενέτου, αν μπορεί να αποχαρακτηριστεί κτλ. Εμείς στηρίζουμε την
προσπάθεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου για να κατασκευαστεί το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο
στη Σπάρτη και θα πρέπει μάλιστα να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν, διότι μία πόλη με
την ιστορία της Σπάρτης είναι απαράδεκτο να μην έχει ένα αντάξιο μουσείο της ιστορίας της.
κα Δουμάνη: Συμφωνώ σε όσα είπε ο κ. Δήμαρχος, και εγώ αυτή τη σκέψη είχα, ότι
στηρίζουμε την προσπάθεια και να το πω καλύτερα, στηρίζουμε την ιδέα. Από εκεί και πέρα δεν
είμαστε πλήρως ενημερωμένοι ούτε για το τι ακριβώς συμβαίνει, ούτε τι εμπλοκή υπάρχει, ούτε
τις ενέργειες της Περιφέρειας, οπότε ως προς αυτό το κομμάτι θα ‘θελα να πω ότι θα το
ψηφίσουμε αλλά με αυτή την επιφύλαξη ότι εμείς στηρίζουμε την προσπάθεια αλλά δε
γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ.
κα Αναγνωστοπούλου: Σίγουρα θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια όμως υπάρχουν
κάποια κενά στο όλο ζήτημα. Απ’ τις πληροφορίες που έχω είναι ότι και η πρώην Νομαρχία είχε
υπογράψει το 2010 με το Υπουργείο κάποια σύμβαση για την ανέγερση του Μουσείου και
μάλιστα είχανε δοθεί και χρήματα για τη μελέτη ή προμελέτη, δεν είμαι σίγουρη ακριβώς.
Ερχόμενη μετά η Περιφέρεια, δημιουργήθηκε κάποια αναστάτωση γι’ αυτό το θέμα, γιατί η
μελέτη ή προμελέτη μπήκε στα συρτάρια και ούτε καν προχώρησε. Εν τω μεταξύ ο σημερινός
νόμος, απ’ ότι λέει, προβλέπει ότι χρειάζεται αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Είναι κάποια σημεία τα
οποία θέλουνε διευκρίνιση σχετικά με αυτό.
κ. Βουνελάκης: Πολύ σύντομα και εγώ θα πω ότι πραγματικά θα πρέπει να στηρίξουμε την
προσπάθεια της Περιφέρειας, η οποία ήδη από το 2012 έχει σκύψει πάνω στο πρόβλημα, έχει
συνάψει από τότε Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού, έχει επενδύσει στο
χώρο αυτό, έχει προχωρήσει σε εκσκαφές προκειμένου να διερευνήσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων
και επειδή θα πρέπει η προσπάθειά της αυτή να καταλήξει σε ένα διεθνή αρχιτεκτονικό
διαγωνισμό μέσα απ’ τον οποίο να προκύψει ένα κτίριο πραγματικά ανάλογο, όπως είπε και ο κ.
Δήμαρχος, της ιστορίας του τόπου, θα πρέπει να αποκτήσει σ’ αυτή την προσπάθειά της – με τα
οποιαδήποτε προβλήματα έχουν προκύψει στην πορεία- συνοδοιπόρους και συμμάχους. Γι’ αυτό
λοιπόν θα πρέπει ομόφωνα να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια προκειμένου να μπορέσει η
Σπάρτη κάποια στιγμή να αποκτήσει ένα κτίριο αντάξιο της ιστορίας της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ομόφωνα
Στηρίζει την προσπάθεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κατασκευή του νέου
Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2016.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
κ.α.α.
ΧαραμήΚαλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Ο Αντιπρόεδρος
Νατιώτη Αλεξάνδρα Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Βελιώτης Ευστάθιος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Τσαφατίνου Κατερίνα Αντιδήμαρχος
Τραϊφόρος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
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Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Γεωργακάκου Αικατερίνη
Δρίβας Θεόδωρος
Κολλιάκος Ιωάννης
Λεκάκης Δημήτριος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Παπαδάκη Ευγενία
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