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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  14/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  230/2017 
 
«Περί Συμμετοχής του Δήμου Μονεμβασίας στα Προγράμματα του Ελληνικού 
Ιδρύματος Ογκολογίας – 1ος πληθυσμιακός έλεγχος» - Διάθεση Πίστωσης. 
 
   Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι έξι  (26) του μηνός Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα της 
εβδομάδος Τρίτη  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 15/21.09.2017 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 είκοσι επτά (27) μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Λεκάκης Δημήτριος 
 2. Βελιώτης Ευστάθιος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  2. Νερατντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
 3. Χαραμή Αλεξάνδρα                 Γραμ/τέας Δ.Σ.  3. Παπούλη Δέσποινα 
 4. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  4. Κόκκορης Παναγιώτης 
 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος  5. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος   
 7. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος   
 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος   
 9. Χριστάκος Σταύρος                   Αντιδήμαρχος   
10. Αλειφέρη Παναγιώτα   
11. Βουνελάκης Γεώργιος   
12. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
13. Κολλιάκος Ιωάννης   
14. Μαρούσης Χαράλαμπος   
15. Παπαδάκης Πιερρής   
16. Πετράκης Χρήστος   
17. Τσαφατίνου Κατερίνα               
18. Δουμάνη  Σοφία   
19. Κουλουβάκος Βασίλειος   
20. Αναγνωστοπούλου Ελένη   
21. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
22. 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:  Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, 
Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου,  Λιβανός Γεώργιος 
Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τσιριγώτης Σαράντος 
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Τ.Κ. Βελιών, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, 
Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων. 
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση 
των πρακτικών. 
  Αποχωρήσεις: Μετά την συζήτηση του 3ου θέματος αποχώρησε ο κ. Κολλιάκος Ιωάννης, μετά 
την συζήτηση του 4ου  θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Μαρούσης Χαράλαμπος και Παπαδάκης 
Πιερρής, μετά την συζήτηση του 17ου θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Δουμάνη Σοφία και 
Κουλουβάκος Βασίλειος και μετά την συζήτηση του 20ου  θέματος αποχώρησε η κ. Σπυριδάκου 
Θεοδούλη.   
  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο ο οποίος είπε τα εξής: 
  Το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας «Ε.Ι.Ο.» είναι ένα κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, που δημιουργήθηκε από το Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο και την Ελληνική 
Ογκολογική Εταιρεία, για την προώθηση της αναπτυσσομένης υπό τούτων μέχρι τότε 
δραστηριότητας για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου. Άρχισε επίσημα 
τη λειτουργία του την 1η Μαρτίου 2000 με σκοπό την αντιμετώπιση και τη καταπολέμηση 
των κακοήθων όγκων με διάφορα μέσα με σημαντικότερο την πραγματοποίηση των 
προγραμμάτων πληθυσμιακού ελέγχου (screening) για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου 
του μαστού και του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Τα προγράμματα αυτά είχαν 
ξεκινήσει στην Ελλάδα αρχικά από την Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία το 1989 στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Ευρώπη κατά του Καρκίνου» και συνεχίστηκαν με την σύμπραξη του 
Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου και διευρύνθηκαν με την πραγματοποίηση ενός 
παράλληλου προγράμματος με την ονομασία «Η Ελλάδα κατά του Καρκίνου» (νομοί Ηλείας 
και Μεσσηνίας), με έμφαση στη σωστή υλοποίηση του screening (εξασφάλιση της ποιότητας 
των παρεχομένων υπηρεσιών στη μεθοδολογία και στη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 
  Χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο και διαθέτει 
Σταθερή και Κινητές Μονάδες - όλες οι εξετάσεις που γίνονται στο πλαίσιο της 
προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου, μαστογραφίες και τεστ Παπανικολάου, καθώς και ο 
επανέλεγχος όσων χρήζουν περαιτέρω παρακολούθησης, προσφέρονται στις γυναίκες 
ΔΩΡΕΑΝ. 
  Πρόκειται για μια σημαντική προσφορά του Ε.Ι.Ο. προς όφελος της υγείας των γυναικών 
του δήμου μας. 
  Σύμφωνα με το άρθρο 75 Ι περίπτωση Ε 2 του Ν. 3463/2006, Οι αρμοδιότητες των Δήμων 
και Κοινοτήτων αφορούν: «την εφαρμογή πολιτικών ή τη συμμετοχή σε δράσεις και 
προγράμματα, που στοχεύουν στη  μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας  και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως 
δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων,  κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και 
αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής  υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των 
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων 
πρόληψης κατά  εξαρτησιογόνων ουσιών». 
  Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ3 του Ν. 3463/2006: 
  Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του  
Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν: 
α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές,  αθλητικές 
εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα,  εφόσον 
σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των  κοινωνικών 
και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων  των 
κατοίκων του. 
β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα. 
γ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών 
προσώπων  τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και 
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πολιτιστική  ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες 
δαπάνες  δημοσίων σχέσεων. 
δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας. 
ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της Κοινότητας. 
Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας καλείται να 
αποφασίσει: 
 Τη συμμετοχή του δήμου Μονεμβασίας στα Προγράμματα του Ελληνικού Ιδρύματος 

Ογκολογίας. 

 Την πραγματοποίηση του 1ου Προγράμματος Πληθυσμιακού Ελέγχου σε συνεργασία με 
το Ε.Ι.Ο. από 02 έως 27 Οκτωβρίου σε όλη την επικράτεια του Δήμου. 

 Τη διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 3.500,00 € στον Κ.Α. 00-6433 για δαπάνες 
φιλοξενίας  (διαμονή και γεύματα)  των  δύο  συνεργατών  του Ιδρύματος (μαία και 
τεχνολόγος).  
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ.  Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη τα 
ανωτέρω και μετά από  διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει Ομόφωνα  
1. Τη συμμετοχή του Δήμου Μονεμβασίας στα Προγράμματα του Ελληνικού Ιδρύματος 

Ογκολογίας. 
2. Την πραγματοποίηση του 1ου Προγράμματος Πληθυσμιακού Ελέγχου σε συνεργασία με 

το Ε.Ι.Ο. από 02 έως 27 Οκτωβρίου σε όλη την επικράτεια του Δήμου. 
3. Τη διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 3.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6433 για 

δαπάνες φιλοξενίας (διαμονή και γεύματα) των δύο συνεργατών του Ιδρύματος (μαία και 
τεχνολόγος).   
 
    Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  230/2017. 
  

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

Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Χαραμή  Αλεξάνδρα 
 

Βελιώτης Ευστάθιος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

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

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Πετράκης Χρήστος 
Τσαφατίνου Κατερίνα   
Δουμάνη Σοφία 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Σταθάκης Νεκτάριος 
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