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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  11/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  173/2017 
 
«Περί συστάσεως Τομέα ΕΚΑΒ στη Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις 10 Ιουλίου  2017, 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 
11/05.07.2017 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 του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 18, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Λεκάκης Δημήτριος 
 2. Βελιώτης Ευστάθιος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  2. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 3. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμ/τέας Δ.Σ.  3. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
 4. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  5. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 6. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος  6. Πετράκης Χρήστος  
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος  7. Βουνελάκης Γεώργιος 
 8. Χριστάκος Σταύρος                   Αντιδήμαρχος  8. Τσαφατίνου Κατερίνα             
9. Αλειφέρη Παναγιώτα  9. Κουλουβάκος Βασίλειος 
10. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
11. Κολλιάκος Ιωάννης   
12. Παπαδάκης Πιερρής   
13. 
14. 

Παπούλη Δέσποινα 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 

  

15. Δουμάνη  Σοφία   
16. Κόκκορης Παναγιώτης   
17. 
18. 

Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Σταθάκης Νεκτάριος 

  

     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, Γεωργουδής Ιωάννης της Δ.Κ. Νεάπολης, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου 
Μον/σίας,  Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου,  
Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος 
Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, 
Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας. 
   ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Μετά τη συζήτηση του 5ου θέματος προσήλθε ο κ. Νεκτάριος Σταθάκης. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος  του  Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης  έδωσε  το  λόγο στον  Αντιδήμαρχο  κ. Καλογερίνη (εν απουσία του κ. Κουτσονικολή),  
ο οποίος είπε τα εξής: 

Αντιδήμαρχος κ. Καλογερίνης: Έχουνε πάρει μία απόφαση η Δ.Κ., ο Δήμος Ελαφονήσου, οι 
φορείς οι τοπικοί, οι Τ.Κ, οι σύλλογοι όλοι κάτω της Δ.Ε. Βοιών για σύσταση ΕΚΑΒ στην περιοχή 
μας. Απ’ ότι ξέρω, οι δύο οδηγοί του Κέντρου Υγείας σε δύο χρόνια βγαίνουν σε συνταξιοδότηση, 
δεν υπάρχει πρόσληψη στο μέλλον στο Κέντρο Υγείας και θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Είναι 
εδώ και ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας να μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό και ο 
Πρόεδρος της Δ.Κ. 

κ. Μιχαλέτος (Διευθυντής Κέντρου Υγείας Νεάπολης): Καλησπέρα σας. Πρώτα απ’ όλα 
χαίρομαι που βρίσκομαι σ’ αυτό το χώρο, πρώτη φορά παρακολουθώ συνεδρίαση Δ.Σ., οι 
εντυπώσεις μου μέχρι τώρα είναι άριστες. Μου δίνεται η ευκαιρία και απ’ αυτή τη θέση να 
ευχαριστήσω τον κ. Δήμαρχο και όλο το Δ.Σ. γιατί σε ό, τι ανάγκη έχουμε σα Κέντρο Υγείας 
έχουν ανταποκριθεί άμεσα και σε σημαντικό βαθμό. Είναι κάτι που μας έχει σώσει κυριολεκτικά 
και ελπίζουμε να συνεχιστεί. Τώρα για το θέμα του ΕΚΑΒ, το ασθενοφόρο, που είναι βέβαια ένα 
ζωτικό θέμα και καίει όλη την Ελλάδα, όχι μόνο εμάς. Απλώς εμείς για ορισμένους λόγους, όπως 
είναι το άσχημο οδικό δίκτυο, η μεγάλη απόσταση από τα νοσηλευτικά ιδρύματα, περίπου 50 
χιλιόμετρα από Μολάους, 105 από Σπάρτη, τα ασθενοφόρα μας είναι πεπαλαιωμένα και συνήθως 
το ένα είναι χαλασμένο. Τα περιστατικά είναι πάρα πολλά, η κακή χρήση του ασθενοφόρου, που 
εκεί θα ζητήσουμε και τη βοήθεια του Δήμου, να γίνουν κάποιες ενημερώσεις στον κόσμο ότι 
έχουν κοπεί κονδύλια και δε δίνονται υπερωρίες. Να φανταστείτε ότι τα τελευταία δύο χρόνια, το 
καλοκαίρι, Ιούλιο και Αύγουστο, που η περιοχή μας κυριολεκτικά γεμίζει από κόσμο, δεν έχουμε 
βάρδια μετά τις 11 το βράδυ, ασθενοφόρο από κάτω. Αυτή τη στιγμή βγαίνει ένα κοινό 
πρόγραμμα για το Δήμο Μονεμβάσιας και το Δήμο Ευρώτα και καλύπτουμε ούτως ώστε να 
υπάρχει ένα ασθενοφόρο σε πρωινή βάρδια, ένα σε μεσημεριανή και ένα σε βραδινή και αν 
υπάρχει δεύτερο πηγαίνει σε πρωινή για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του αξονικού τομογράφου, 
γενικά των περιστατικών του Νοσοκομείου Μολάων. Το άλλο το σημαντικό πρόβλημα είναι ότι με 
την αποψίλωση ειδικοτήτων στο νοσοκομείο των Μολάων, που έχει οδηγήσει ουσιαστικά να 
θέλουν να στείλουν περιστατικά και να μην υπάρχει ειδικευμένος γιατρός αντίστοιχα για να το 
παραλάβει, οπότε ενώ παλιά το σύστημα ήτανε ερχόμαστε εμείς και αφήναμε το περιστατικό μας 
στους Μολάους, γινότανε η πρώτη εκτίμηση- αντιμετώπιση και από εκεί και πέρα ‘καναν αυτοί 
ότι ήθελαν. Τώρα τις περισσότερες φορές φεύγουμε κατευθείαν για Σπάρτη. Δηλαδή εμείς τώρα 
εάν φύγει το ασθενοφόρο μας θα ξαναέχουμε ασθενοφόρο σε τέσσερις ώρες. Και να 
φανταστείτε τώρα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε είκοσι με τριάντα 
χιλιάδες κόσμο στη Νεάπολη, έχουμε την Ελαφόνησο που πνίγεται όπως ξέρετε, έχουμε τα 
Κύθηρα, έχουμε τα διερχόμενα κρουαζιερόπλοια και πλοία, έχουμε τα έκτακτα με τους 
μετανάστες ή λαθρομετανάστες. Είναι φοβερή η πίεση της περιοχής. Θα σας θυμίσω ότι όταν 
είχε βυθιστεί, οι παλιότεροι θα το θυμάστε, το 1993 το Coty I στον Καβο Μαλιά με τραγικές 
συνέπειες, που είχαν πνιγεί 17 άτομα ενώ από πάνω ήτανε ελικόπτερα και πλοία δίπλα και δε 
μπορούσαν γιατί άργησαν να φτάσουν, είχε αποφασιστεί να δημιουργηθεί μόνιμος σταθμός 
διάσωσης με ελικόπτερο στη Νεάπολη λόγω της κρισιμότητας της θέσης και όλων αυτών που σας 
προανέφερα. Τελικά για διάφορους λόγους δεν ολοκληρώθηκε. Αυτή τη στιγμή είμαστε 
εκτεθειμένοι. Και είναι και ένα άλλο πολύ σημαντικό πράγμα, ότι έχουμε στις 3 η ώρα το βράδυ 
ένα τροχαίο, έχουμε δύο ασθενοφόρα απέξω αλλά δεν έχουμε βάρδια, οι οδηγοί μας δεν είναι σε 
βάρδια. Τι να πούμε εμείς στον πατέρα, στο συγγενή που είναι βαριά ότι δεν έχω ασθενοφόρο 
και βλέπει τα δύο ασθενοφόρα απέξω, θα μας λιντσάρει. Είχε δημιουργηθεί παλιά το σύστημα, 
εμείς πηγαίναμε τα περιστατικά μας στους Μολάους και γυρίζαμε πίσω, τώρα αυτό δε γίνεται. Να 
μη σας κουράζω και πάρα πολύ, είναι φοβερά τα προβλήματα και γι’ αυτό σκεφτήκαμε ότι η ιδέα 
της ίδρυσης ενός τομέα ΕΚΑΒ θα βοηθούσε φοβερά. Έτσι κι αλλιώς το ίδιο το ΕΚΑΒ είχε 
προτείνει να δημιουργηθεί τομέας ΕΚΑΒ στη Δαιμονιά, που να καλύπτει όλες τις περιοχές. Είναι 
μία άλλη σημαντική παράμετρος που δεν ξέρω γιατί κάποιοι δεν το καταλαβαίνουνε. Το ΕΚΑΒ 
καλώς ή κακώς κρατάει καβάντζα σα να λέμε στην καθομιλουμένη, ένα ασθενοφόρο να το έχει 
για τα έκτακτά του στην περιοχή της Σπάρτης. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε όλοι είναι ότι το 
περιστατικό το βαρύ στην περιοχή του Κέντρου Υγείας Νεάπολης ή στα Βελανίδια, στον Άγιο 
Νικόλα που θα χρειαστεί να διακομιστεί άμεσα, είναι πολύ δύσκολο να σταθεροποιηθεί και να 
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αντιμετωπιστεί στο Κέντρο Υγείας. Τα Νοσοκομεία και των Μολάων και της  Σπάρτης και να μην 
έχουν το ασθενοφόρο για την περαιτέρω διακομιδή, μπορούν, έχουν το προσωπικό και τις 
δυνατότητες για να ανταπεξέλθουν και να το σταθεροποιήσουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το 
πράγμα και γι’ αυτό κι εμείς θα θέλαμε τη βοήθεια του Δήμου σ’ αυτό τον τομέα, τουλάχιστον η 
εισήγησή σας να είναι θετική και να προσπαθήσουμε κάτι να πετύχουμε. Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας. 

κα Δουμάνη: Πραγματικά η εισήγηση ήτανε πλήρης, ήμουνα και το Μάρτη στην απόφαση 
που πήρε η Κοινότητα, ήδη είχαμε ταχθεί υπέρ της αναγκαιότητας της ίδρυσης τομέα ΕΚΑΒ στη 
Νεάπολη. Δε μπορώ να διανοηθώ ότι θα είναι κάποια άλλη απόφαση σημερινή από το Δ.Σ., 
οπότε τα υπόλοιπα περιττεύουν. Βλέπω τώρα ότι έχουνε συμπληρωθεί και με ψηφίσματα από 
φορείς, από συλλόγους κτλ, αυτό που θέλω να προτείνω, ότι πρέπει να γίνει μία επιτροπή πως 
αυτό το πράγμα θα το τρέξουμε και θα ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση ώστε να πραγματοποιηθεί. 
Μία απόφαση από μόνη της δε λέει τίποτα, την απόφαση τη θεωρώ δεδομένη ότι θα είναι θετική. 

κα Αναγνωστοπούλου: Πράγματι το είδα κι εγώ, και οι Τ.Κ. έχουν ψηφίσει υπέρ αυτής της 
πρότασης, είναι αναγκαία όπως μας εξήγησε και ο κύριος τι ακριβώς σημβαίνει, είναι μείζον 
πολιτικό το ζήτημα το πώς πρέπει να κινηθεί και για πρώτη φορά άκουσα ότι πρέπει να 
οργανωθεί ένας τρόπος, το πώς θα πρέπει να διεκδικήσουμε αυτό το πράγμα. Μπορεί ο κ. 
Δήμαρχος να έχει μια άλλη πρόταση, κάποια επιστολή στο Υπουργείο το αρμόδιο, αλλά δεν ξέρω 
αν φτάνει μόνο αυτό. 

κ. Μιχαλέτος (Διευθυντής Κέντρου Υγείας Νεάπολης): Επειδή τώρα δωρίθηκαν απ’ το 
Ίδρυμα Νιάρχου 143 ασθενοφόρα και τα δικά μας είναι κυριολεκτικά αρχαία και μάλιστα το ένα 
να φανταστείτε ότι δεν έχει και αιρκοντίσιον και προχθές μετέφερε καρδιολογικό περιστατικό και 
παραλίγο να πάθει έμφραγμα και ο ίδιος ο οδηγός. Έχει δοθεί υπόσχεση από την ΥΠΕ ότι ένα απ’ 
αυτά τα ασθενοφόρα θα κατευθυνθεί σε μας, αλλά αυτά είναι σε θεωρητικό επίπεδο. Πάντως 
έχουμε και τη διαβεβαίωση και του ΕΚΕΠΥ και με το ΕΚΑΒ μπορούμε να τρέξουμε που είχε δει 
και τι τραβήξαμε στις πυρκαγιές και τι συνέβαινε, γιατί κανείς δεν έχει ιδέα της περιοχής. Όταν 
έγινε η καταστροφική πυρκαγιά στις 17  Ιουλίου προ δύο χρόνια, όταν ενημερώθηκε -το ΕΚΕΠΥ 
ξέρετε είναι το ανώτερο όργανο υγείας για περιπτώσεις τέτοιες έκτακτων αναγκών- και έλαβα 
εντολή τότε εγώ που ήμουνα υπεύθυνος εκείνη την ημέρα, να πάρω τους γιατρούς και τα 
ασθενοφόρα και να έρθω στο Νοσοκομείο των Μολάων. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε τις 
γεωγραφικές θέσεις δεν ξέρουνε, και εγώ βέβαια δεν τους άκουσα και πήγαινα από σχολείο σε 
σχολείο. Θα άφηνα τον κόσμο κάτω  ή  όσους είχαν μαζευτεί, που μετά κάναμε το Limira που 
είχε κλιματισμό, το κάναμε κέντρο διαλογής και αντιμετώπισης περιστατικών και έπρεπε να 
ακούσω τους ιθύνοντες από πάνω και να έχουμε έρθει στους Μολάους και να καμαρώνουμε. Και 
ποιος θα ‘φερνε εδώ τα περιστατικά; 

κ. Δήμαρχος: Δε νομίζω -αυτό που είπε η Σοφία η Δουμάνη- ότι θα υπάρχει καμία 
διαφωνία. Επί της διαδικασίας απ’ ότι λες δεν υπάρχει καμία επαφή; Θα πρέπει να ξεκινήσουμε το 
αίτημα από το άλφα. Και αυτό που είπε η Σοφία σωστό είναι. Στην επιτροπή να είναι ο κ. 
Βελιώτης, η κυρία Αναγνωστοπούλου, ο κ. Μιχαλέτος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Νεάπολης, ο 
Γιάννης ο Γεωργουδής που είναι και οδηγός. 

κ. Μιχαλέτος (Διευθυντής Κέντρου Υγείας Νεάπολης): Να τονίσω ότι έχει δοθεί και ένα 
ασθενοφόρο στο Περιφερειακό Ιατρείο Ελαφονήσου, το οποίο ουσιαστικά ήταν σε αχρηστία. 
Προσπαθήσαμε, το βγάλαμε έξω, γιατί η γιατρός μου παρέδωσε τα κλειδιά γιατί δεν υπήρχε απ’ 
το Δήμο ευχέρεια να προσληφθεί οδηγός και ήταν και καμάρωνε μπροστά στο Περιφερειακό 
Ιατρείο και βέβαια είχε αχρηστευθεί κι αυτό γιατί είναι απ’ τα παλιά του ΕΚΑΒ. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω: 
 

 Αποφασίζει  Ομόφωνα  
 

  Την ίδρυση Τομέα  ΕΚΑΒ  με  έδρα το  Κέντρο Υγείας  Νεάπολης στη Δημοτική Κοινότητα 
Νεαπόλεως  του Δήμου Μονεμβασίας. 

Τη συγκρότηση επιτροπής, αποτελούμενη από τους  δημοτικούς συμβούλους  Ευστάθιο 
Βελιώτη,  Ελένη  Αναγνωστοπούλου,  Ιωάννη  Μιχαλέτο  Διευθυντή  Κέντρου  Υγείας   Νεάπολης  
και  Ιωάννη  Γεωργουδή  Πρόεδρο της Δ.Κ. Νεαπόλεως, προκειμένου να διερευνήσει και να 
προχωρήσει το θέμα.  
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 Θετικά ψήφισε και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας. 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  173/2017. 
   

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

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
Ο Πρόεδρος ΔΚ Νεάπολης 
Γεωργουδής Ιωάννης 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Χαραμή-Νατιώτη 
Αλεξάνδρα 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Χριστάκος Σταύρος  Αντιδήμαρχος 

Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Παπούλη Δέσποινα 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Δουμάνη Σοφία 
Βελιώτης Ευστάθιος 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Σταθάκης Νεκτάριος 
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