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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο 22/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 328/2011
<Πεξί επηρνξεγήζεωο ηνπ πιιόγνπ «Φίινη ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ – Κ.Τ.
Μνιάωλ>.
Σηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 21 ηνπ κελφο Οθησβξίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο
Παξαζθεπή θαη ψξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή
δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Μνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 22/17-10-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε
νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη πέληε (25) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνχινο Σπχξνο πξφεδξνο
1.
Παπαδάθεο Γεψξγηνο
2.
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
2.
Τζάθνο Κσλζηαληίλνο
3.
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
4.
Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
5.
Καινγεξίλεο Ηιίαο
6.
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
7.
Κνπηζνληθνιήο Φαξάιακπνο
8.
Λχξαο Φαξάιακπνο
9.
Μαξνχζεο Φξάιακπνο
10. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο
11. Πεηξάθεο Φξήζηνο
12. Πξηθηάθε-Φαηδεγξεγνξίνπ Παλ.
13. Σνπξιάο Ισάλλεο
14. Σππξηδάθνο Βαζίιεηνο
15. Σηαζάθεο Παλαγηψηεο
16. Τζαθαηίλνπ Καηεξίλα
17. Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο
18. Μηραιφπνπινο Μηραήι
19. Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
20. Τζάθνο Πέηξνο
21. Φαξακήο Αληψληνο
22. Φξηζηάθνο Σηαχξνο
23. Κξππσηφο Παλαγηψηεο
24. Μέληεο Γεψξγηνο
25. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Η Σπλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Τξηρείιε.
Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, ησλ Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Κ.
Μνιάσλ, Σσηήξαιεο Φξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Χπρνγπηφο Ισάλλεο Τ.Κ. Αγγειψλαο, Μάξθνο
Παλαγηψηεο Τ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Σαξκπάλεο Λάκπξνο Τ.Κ. Γαηκνληάο, Τδάθαο Γεψξγηνο Τ.Κ.
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Διαίαο, Καξνχλεο Μηραήι Τ.Κ. Παθίσλ, Σαξγθάλεο Γεψξγηνο Τ.Κ. Σπθέαο, Γειήγηαλλεο Πέηξνο
Τ.Κ. Φαξαθινχ.
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ, απνρψξεζαλ νη θ.θ. Νεθηάξηνο Μαζηνξφπνπινο θαη
Γεψξγηνο Παπαδάθεο.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Ι. Κνιιηάθν, ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
Έτει σποβληθεί αίτηση από το Σύλλογο «Φίλοι τοσ Νοσοκομείοσ Μολάων» για
επιτορήγηση από το Δήμο ποσού 4.000 €.
Ο Σχιινγνο «Φίλοι Γενικού Νοσοκομείοσ-Κέντροσ Υγείας Μολάων» ηδξχζεθε ζηηο αξρέο
ηνπ έηνπο κε ζηφρν ηελ εζηθή θαη πιηθή ζηήξημε ηνπ Ννζνθνκείνπ Μνιάσλ, είλαη θνηλσθειήο, κε
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, έρεη έδξα ηνπο Μνιάνπο θαη νη ζθνπνί ηνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ θαη ηελ θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο αιιειεγγχεο θαη
εηδηθφηεξα: ε κε θάζε λφκηκν ηξφπν εζηθή θαη πιηθή ζηήξημε ηνπ Ννζνθνκείνπ Μνιάσλ, ψζηε λα
ηθαλνπνηεί ν Σχιινγνο έθηαθηεο, επείγνπζεο ή επηηαθηηθέο αλάγθεο ηνπ λνζνθνκείνπ, θαηά ην
δπλαηφλ κε ηα κέζα ηα νπνία δηαζέηεη θαη ε εζηθή ζηήξημε ηνπ επδνθίκσο ππεξεηνχληνο ζ’ απηφ
πξνζσπηθνχ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε ράξηλ ησλ αλαγθψλ ηνπ λνζνθνκείνπ: α) αγνξά πιηθψλ
εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θαη θαξκάθσλ, φπνπ απαηηείηαη, β) ε δσξεάλ παξνρή ππεξεζηψλ ή
νηθνλνκηθή ελίζρπζε πξνο ζπληήξεζε ησλ θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ, γ) ε
ζπλεξγαζία φηαλ είλαη απαξαίηεην κε ην Ννζνθνκείν Μνιάσλ, ην Κέληξν Υγείαο Νεάπνιεο, κε
ηνλ Ιαηξηθφ Σχιινγν Λαθσλίαο θαη ηα κέιε ηνπ ή κε ινηπνχο Ιαηξηθνχο Σπιιφγνπο, ηελ
Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, ηνπο ΟΤΑ θαη κε νπνηνδήπνηε δεκφζην ή ηδησηηθφ θνξέα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη παξφκνην ζθνπφ, δ) ε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ησλ
δπλαηνηήησλ ησλ κειψλ θαη θίισλ ηνπ Σπιιφγνπ, εθηφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δεκφζηα πγεία,
νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ θίινπ κελ έρνληαο δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ
θαη ηνπ εθιέγεζζε, κε ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή πξνζθνξά ηνπο ζηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Δπίζεο κπνξεί ν Σχιινγνο λα πξαγκαηνπνηεί ζεκηλάξηα θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο,
επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο, επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ Ιαηξψλ ζε ζπλεξγαζία κε δηάθνξνπο
θνξείο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ, γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο σο πξνο
ηνπο ζθνπνχο ηνπ Σπιιφγνπ, ηελ επηκφξθσζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Σπιιφγνπ θαη ηε ζπκπαξάζηαζε πξνο ηνπο πάζρνληεο θαη αλαμηνπαζνχληεο.
Δπηβάιιεηαη λα ζπκβάιιεη θαη ν Γήκνο ζηελ επίηεπμε θαη επηηπρία ησλ ζθνπψλ απηψλ.
Σηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ θαη ζηνλ ΚΑ 00-6735.001 «Δπηρνξεγήζεηο ζε
Πνιηηηζηηθνχο Σπιιφγνπο θαη Σσκαηεία» ππάξρεη γξακκέλε πίζησζε 38.930,00 €.
Τν Γεκνηηθφ Σπκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππφςε
ηνπ, ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ
άξζξνπ 202 ηνπ ΓΚΚ θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ

1. Παξέρεη ρξεκαηηθή επηρνξήγεζε χςνπο 4.000,00 € ζην Σχιινγν «Φίινη ηνπ
Ννζνθνκείνπ-Κέληξνπ Υγείαο Μνιάσλ», πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ
Γήκνπ Μνλεκβαζηάο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Μνιάσλ.
2. Η αλσηέξσ επηρνξήγεζε ζα δηαηεζεί απφ ην Σχιινγν, γηα ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο:
 Πξαγκαηνπνίεζε κηαο ζεηξάο απφ επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο-δηαιέμεηο ζηηο 1 & 2 Ννεκβξίνπ
γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ γηαηξψλ θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη έλα δηήκεξν
ελεκέξσζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ζηηο 3 & 4 Ννεκβξίνπ, κε ζηφρν ηε
γλσζηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη
ελίζρπζε φιν θαη πεξηζζνηέξσλ. Δηδηθφηεξα γηα ηηο ελ ιφγσ εθδειψζεηο ζα δαπαλεζνχλ:
2.500,00 € γηα έμνδα εζηίαζεο, 1.000,00 € γηα έμνδα δηακνλήο ησλ νκηιεηψλ θαη 500,00 €
γηα ερεηηθή θάιπςε.
3. Γηαζέηεη πίζησζε 4.000,00 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 00-6735.001 ζπλνιηθήο πίζησζεο
38.930,00 € κε ηίηιν «Δπηρνξήγεζε ζε Πνιηηηζηηθνχο Σπιιφγνπο θαη Σσκαηεία».
4. Τν ζχλνιν ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ έρεη γξαθηεί ζην δεκνηηθφ πξνυπνινγηζκφ
ηξέρνληνο έηνπο, έρεη ππνινγηζζεί θαη δελ ππεξβαίλεη ην έλα θαη κηζφ εθαηνζηφ (1,5%) ησλ
ηαθηηθψλ εζφδσλ απηνχ, ελψ κέρξη ηψξα έρεη δνζεί παξφκνηα επηρνξήγεζε απφ ην Γήκν, χςνπο
24.070,00 € ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο κε ηελ αξηζ. 294/2011 πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ Γ.Σ.
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Μεηνςεθνχληνο ηνπ θ. Γεκεηξφπνπινπ, ν νπνίνο δήισζε φηη θαθψο δίλνληαη ηα ρξήκαηα,
ν ζχιινγνο δελ είλαη ζπγθξνηεκέλνο θαη δελ ππάξρεη αηξεηή δηνίθεζε.
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 328/2011.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ.
Ο Πξφεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Τα Μέιε
Αβδνχινο Σπχξνο
Μέληεο Γεψξγηνο
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
Καινγεξίλεο Ηιίαο
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
Κνπηζνληθνιήο Φαξάιακπνο
Λχξαο Φαξάιακπνο
Μαξνχζεο Φαξάιακπνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
Πεηξάθεο Φξήζηνο
Πξηθηάθε-Φ’’γξεγνξίνπ Παλ.
Σνπξιάο Ισάλλεο
Σππξηδάθνο Βαζίιεηνο
Σηαζάθεο Παλαγηψηεο
Τζαθαηίλνπ Καηεξίλα
Μηραιφπνπινο Μηραήι
Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
Αθξηβέο Απφζπαζκα
Τζάθνο Πέηξνο
Μνιάνη 31-10-2011
Φαξακήο Αληψληνο
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο
Φξηζηάθνο Σηαχξνο
Κξππσηφο Παλαγηψηεο
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Παπαδάθε Δπγελία
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