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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  22/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  338/2015 
 
«Περί εγκρίσεως Υλοποίησης Προγράμματος – Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο 
«Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές 
του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την 
διετία 2016-2017». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις 28 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, 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 
22/22.12.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, 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. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ.  1. Βελιώτης Ευστάθιος             
 2. Καλογερίνης Ηλίας               Αντιδήμαρχος  2. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
 3. 
  

Μαυρομιχάλης Κων/νος        Αντιδήμαρχος  3. 
 4. 

Λυριωτάκης Ιωάννης 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 

 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος   
 5. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος   
 6. Τσαφατίνου Κατερίνα            Αντιδήμαρχος   
 7. Αλειφέρη Παναγιώτα   
 8. 
9. 

Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Δρίβας Θεόδωρος 

  

10. Βουνελάκης Γεώργιος   
11. 
12. 

Κολλιάκος Ιωάννης 
Λεκάκης Δημήτριος 

  

13. Μαρούσης Χαράλαμπος   
14. Παπαδάκης Πιερρής   
15. Πετράκης Χρήστος   
16. 
17. 
18. 

Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Χριστάκος Σταύρος 
Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα 

  

19. Δουμάνη  Σοφία   
20. Κόκκορης Παναγιώτης   
21. 
22. 
23. 

Κουλουβάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Νεκτάριος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 

  

     Στη συνεδρίαση παρέστη και ο κ. Δήμαρχος. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι:  Ευθύμιος Κοντοσταθάκος ΔΚ 
Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης ΔΚ Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος ΤΚ Αγγελώνας, Μάρκος 
Παναγιώτης ΤΚ Αγ. Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος ΤΚ Αγ. Δημητρίου, Καπελέρης Απόστολος ΤΚ 
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Αγ. Ιωάννου, Λιβανός Γεώργιος ΤΚ Αγ. Νικολάου Βοιών, Μπίλιας Γεώργιος ΤΚ Αγ. Νικολάου 
Μονεμβασίας, Μπατσάκης Απόστολος ΤΚ Αγ. Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος ΤΚ Ελαίας, Ραμάκης 
Κων/νος ΤΚ Κουλεντίων, Μανούσος  Στυλιανός ΤΚ Κουπίων, Γαβρίλης Κων/νος ΤΚ Κυπαρισσίου, 
Αρτινιός Παναγιώτης ΤΚ Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος ΤΚ Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης 
Παναγιώτης ΤΚ Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ ΤΚ Πακίων. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
    

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Σουρλά, ο οποίος είπε τα εξής: 

   Με το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 135500/50616/26-10-2015  έγγραφό της, η Δ/νση Δημόσιας 
Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου καλεί εκ νέου τους Δήμους της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου να συνεργαστούν από κοινού κατά το μέρος που τους αφορά για την 
υλοποίηση «Ολοκληρωμένου Προγράμματος για την Καταπολέμηση Κουνουπιών στην  
Περιφέρεια Πελοποννήσου για την διετία 2016-2017». 

Ο Δήμος Μονεμβασίας είχε προχωρήσει στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με 
την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την καταπολέμηση κουνουπιών το έτος 2012 και στη 
συνέχεια για την τριετία 2013-2015, όπου κατά γενική ομολογία στέφθηκε από επιτυχία και με 
άμεση αντίδραση όπου απαιτήθηκε επιπρόσθετη δράση.  

Βάσει των αποτελεσμάτων, της επιστημονικής και τεχνικής εμπειρίας που αποκτήθηκε 
κατά τα προηγούμενα έτη, θεωρείται αναγκαίο να συνεχιστεί η υλοποίηση ολοκληρωμένου  
προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών για την διετία 2016– 2017, ώστε να μη 
δημιουργούνται καθυστερήσεις ή άλλα εμπόδια στην εκτέλεση του έργου, να υπάρχει πιο 
ολοκληρωμένος σχεδιασμός, να εκτελείται το πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 
(διαχείμαση ακμαίων)  και ως εκ τούτου με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έχει εκπονήσει σχετική μελέτη για να περιγράψει και να 
προβλέψει την συστηματική αντιμετώπιση των κουνουπιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
για την διετία 2016-17 συνεισφέροντας ουσιαστικά στον ορθολογικό σχεδιασμό και την 
επιτυχή υλοποίηση και την αξιολόγηση του έργου. Για τη σύνταξη της μελέτης αξιοποιήθηκαν 
τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών της τριετίας 
2013-15, οι νέες σχετικές εγκύκλιοι που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Υγεία, καθώς και τα 
νεότερα επιστημονικά δεδομένα. Στη μελέτη που έχει συνταχθεί προβλέπεται η συμμετοχή 
των Δήμων τόσο στο επιχειρησιακό όσο και στο οικονομικό σκέλος. Ο υπολογισμός του 
κόστους συμμετοχής κάθε δήμου πραγματοποιήθηκε με βάση τα κάτωθι κριτήρια: 

 Το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που 
υφίστανται στην χωρική επικράτεια κάθε δήμου ξεχωριστά και την εγγύτητα τους με 
πόλεις και οικισμού. 

 Τις ανάγκες που καλούνται να καλύψουν (δημόσιας υγείας, όχλησης και τουριστικής 
ανάπτυξης, κ.α.). 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση σχετικά με τα παρακάτω: 
1. Την έγκριση σκοπιμότητας της Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων που 

περιγράφονται κατά άρθρο και στο σύνολο αυτής. 
Τα κουνούπια αποτελούν ένα σοβαρότατο παράγοντα επιβάρυνσης τόσο της οικονομίας 

περιοχών με αυξημένους πληθυσμού κουνουπιών, όσο και κινδύνου εξάπλωσης ασθενειών 
που είναι φορείς τους. Η καταπολέμηση των κουνουπιών γίνεται με τη σύγχρονη εφαρμογή 
πολλών μεθόδων και είναι βασικό να ξεκινάει νωρίς, όταν τα κουνούπια βρίσκονται στο στάδιο 
της προνύμφης, διότι στο στάδιο του ακμαίου η καταπολέμησή τους καθίσταται πολύ 
δυσκολότερη.  

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2011 και το 2012 εμφανίστηκε συρροή κρουσμάτων 
ελονοσίας με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης στο γειτονικό Δήμο Ευρώτα, ενώ τα έτη 2013, 
2014 & 2015 έως σήμερα μετά από στοχευμένες δράσεις είχαμε μηδενικά κρούσματα εγχώριας 
μετάδοσης. Συνεχίζουν όμως λόγω της αθρόας προσέλευσης μεταναστών τα εισαγόμενα 
κρούσματα από ενδημικές χώρες. 
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Με βάση τα δεδομένα των προηγούμενων ετών, την εμφάνιση δηλαδή κουνουπιών και 
κρουσμάτων Ελονοσίας στο νομό μας, την εγκατάσταση του κουνουπιού Τίγρης σε αρκετές 
περιοχές της Περιφέρειας και τη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, είναι 
προφανές ότι το φαινόμενο κουνούπια αποτελεί κρίσιμο ζήτημα από άποψη δημόσιας Υγείας. 
Η έγκαιρη λοιπόν και ταυτόχρονη έναρξη προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών σε όλη 
την επικράτεια θεωρείται κύριας σημασίας μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας από 
ασθένειες που μεταδίδονται στον άνθρωπο μέσω αυτών, π.χ. από τον ιό του Δυτικού Νείλου, 
το πλασμώδιο της ελονοσίας, κ.α. 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα και σε συνδυασμό με την ύπαρξη κουνουπιών στο Δήμο 
μας με μεγάλη χρονική διάρκεια όχλησης, την παρουσία αρκετών κατάλληλων φυσικών 
ενδιαιτημάτων για την ανάπτυξη των κουνουπιών καθώς και τις κατάλληλες περιβαλλοντικές 
συνθήκες που ευνοούν την αναπαραγωγή και την εξάπλωση τους, την αθρόα είσοδο και 
διακίνηση μεταναστών από χώρες όπου ενδημούν μολυσματικές ασθένειες, την μεγάλη έκταση 
αγροκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και την αυξημένη σημασία του τουριστικού προϊόντος 
για την περιοχή μας, εκτιμούμε ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί το πρόγραμμα καταπολέμησης 
των κουνουπιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στο οποίο θα συμμετέχει και ο Δήμος μας, 
για τα έτη 2016 – 2017, βασισμένο σε επιστημονικά τεκμηριωμένες και περιβαλλοντικά 
συμβατές εφαρμογές που θα έχουν στόχο: 

 την προφύλαξη του πληθυσμού από τον κίνδυνο ασθενειών των οποίων φορείς είναι τα 
κουνούπια (ελονοσία, ιός Δυτικού Νείλου, κ.α.), 

 την περιστολή του παράγοντα όχλησης, 
 τη διασφάλιση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
 την ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων που θα διατεθούν τα επόμενα 

έτη. 
2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής 

Σύμβασης με τίτλο «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες 
περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την 
διετία 2016-2017». 

3. Τον ορισμό ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το νόμιμο αναπληρωτή του. 

4. Τον καθορισμό του ποσού οικονομικής συμμετοχής του Δήμου Μονεμβασίας στην 
Προγραμματική Σύμβαση για τη διετία 2016–2017 αναλύοντας την κατ’ έτος συμμετοχή. 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση: 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
  1. Εγκρίνει τη Σκοπιμότητα της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Πρόγραμμα 

καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, 
περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για τη διετία 2016-2017», καθώς και 
τους όρους κατά άρθρο και στο σύνολο αυτής, όπως αυτοί αναγράφονται στο Σχέδιο Σύμβασης 
με ΑΔΑ: 6ΘΚΣ7Λ1-4Η5, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

2. Καθορίζει ποσό οικονομικής συμμετοχής του Δήμου Μονεμβασίας, το ποσό των 
8.000,00 € κατ’ έτος, για τα έτη 2016-2017, με αντίστοιχη εγγραφή στους προϋπολογισμούς των 
ετών αυτών.   
  3. Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου στην προβλεπόμενη από τη Σύμβαση, Κοινή Επιτροπή, 
τον Αντιδήμαρχο Ιωάννη Σουρλά με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο Νεκτάριο Σταθάκη. 
 4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. 
 Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου. 
 
     Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  338/2015. 
  

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας         Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 

Χαραμή-Νατιώτη 
Αλεξάνδρα 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
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Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

 

 Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Τσαφατίνου Κατερίνα  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Δρίβας Θεόδωρος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Λεκάκης Δημήτριος 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Χριστάκος Σταύρος 
Δουμάνη Σοφία 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Νεκτάριος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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