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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α π ό σ π α σ µ α 
 

Από το πρακτικό της 10/2011 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  122/2011 
 
    «Περί εξετάσεως αιτήµατος του Συνδέσµου Αγιονικολαϊτών «Ο 
Καβοµαλιάς» για την κάλυψη συνδροµής internet για την κάλυψη της Τ.Κ. 
Αγίου Νικολάου (Βοιών)». 
 
    Στους Μολάους σήµερα στις 11 του µηνός Μαΐου 2011, ηµέρα της εβδοµάδος 
Τετάρτη και ώρα 17,00, συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μονεµβασιάς σε 
τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
του ∆ήµου Μονεµβασιάς, ύστερα από την µε αριθµό 10/05-05-2011 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, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα  (24) δηλαδή:  
                  
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος  πρόεδρος 1. Κουτσονικολής Χαράλαµπος 
2. Αλειφέρη Παναγιώτα 2. Κρυπωτός Παναγιώτης 
3. Βουνελάκης Γεώργιος 3. Τσάκος Κωνσταντίνος 
4. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος     
5. Καλογερίνης Ηλίας   
6. Κολλιάκος Ιωάννης   
7. Λύρας Χαράλαµπος   
8. Μαρούσης Χράλαµπος   
9. Μαυροµιχάλης Κωνσταντίνος   
10. Πετράκης Χρήστος   
11. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.   
12. Σουρλάς Ιωάννης   
13. Σπυριδάκος Βασίλειος   
14. Σταθάκης Παναγιώτης   
15. Τσαφατίνου Κατερίνα   
16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
17. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ   
18. Νικολινάκος Παναγιώτης   
19. Παπαδάκης Γεώργιος   
20. Τσάκος Πέτρος   
21. Χαραµής Αντώνιος   
22. Χριστάκος Σταύρος   
23. Μέντης Γεώργιος   
24.  ∆ηµητρόπουλος ∆ηµοσθένης   
  Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του ∆ηµάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
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  Από τους προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύµιος της 
∆.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος ∆.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου 
Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου ∆ηµητρίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου 
Ιωάννου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας,  Μακρής Θεόδωρος Τ.Κ. 
Ασωπού, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, 
Σκαρµούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταµόρφωσης,  Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, 
Καλογεράκος ∆ηµήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης,  Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, 
Κληρονόµος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, ∆ελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού. 
    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
 
   Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το επόµενο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. ∆ήµαρχο, ο οποίος είπε τα εξής: 
 
   Ο Σύνδεσµος Αγιονικολαϊτών «Ο Καβοµαλιάς» απέστειλε στο ∆ήµο µας επιστολή, 
σχετικά µε την παροχή internet στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου (Βοιών), την 
οποία και θέτω υπόψη σας: 
   Κύριε ∆ήµαρχε, 
   Όπως ήδη γνωρίζετε ο Σύνδεσµός µας µε την βοήθεια πολλών εθελοντών κατοίκων 
του χωριού µας, τα τελευταία επτά (7) χρόνια έχει υλοποιήσει εκτεταµένο 
τηλεπικοινωνιακό ασύρµατο δίκτυο (Wi-fi) µε καθολική κάλυψη στους οικισµούς Αγίου 
Νικολάου, Προφήτη Ηλία, Βαλτακίου και Κόρακα. Ήδη έχουµε φτάσει τους 45 ενεργούς 
κόµβους, λήψης σήµατος και εξυπηρετούµε πάνω από 200 ενεργούς χρήστες. Στα άµεσα 
σχέδιά µας είναι η εξάπλωση του και στους υπόλοιπους οικισµούς καθώς και στην 
περιοχή του τουριστικού περιπτέρου του Απολιθωµένου ∆άσους και του Αναρριχητικού 
Πάρκου. Εργαζόµαστε δε στην ανάπτυξη εφαρµογών τηλεµατικής ενηµέρωσης που θα 
βοηθήσουν τους πολίτες του Αγίου Νικολάου να έχουν άµεση πρόσβαση στην 
ενηµέρωση σε θέµατα και ανακοινώσεις που αφορούν τον ∆ήµο µας. 
 
   Το ασύρµατο δίκτυο Αγίου Νικολάου Βοιών ( Mwn-Maleaw Wireless Netwok) στα επτά 
χρόνια λειτουργίας του έτυχε θετικής ανταπόκρισης από τους κατοίκους και επισκέπτες 
του χωριού µας και παρείχε κυρίως σύνδεση στο διαδίκτυο (internet).  Τα αποτελέσµατα 
και τα οφέλη αυτής της προσπάθειας ήταν τόσα που µέσα ενηµέρωσης πανελλήνιας 
εµβέλειας ασχολήθηκαν µε το όλο εγχείρηµα επανειληµµένως. Το κόστος κατασκευής 
του ασύρµατου δικτύου έχει φτάσει περίπου τα 60.000 € και καλύφθηκε αποκλειστικά 
από δωρεές ιδιωτών.  Σε αυτό δεν υπολογίζονται οι αµέτρητες ώρες εργασίας εθελοντών 
για την υλοποίηση και την συνεχή συντήρησή του. 
 
  Με την παρούσα επιστολή σας καλούµε να αναλάβετε το κόστος της υφιστάµενης 
συνδροµής internet που ανέρχεται στο ποσό των 239 € το µήνα, ωσότου νε 
ενεργοποιηθεί η οπτική ίνα που θα προσφέρει την ευρυζωνικότητα (ADSL) στον Άγιο 
Νικόλαο. 
 
  Πιστεύουµε σε θετική απάντηση στο αίτηµά µας την ώρα που ο Σύνδεσµός µας 
κατάφερε να επισπεύσει µετά το τελευταίο δηµοσίευµα της «Κυριακάτικης 
Ελευθεροτυπίας» της 23ης Απριλίου 2011, την εγκατάσταση και ενεργοποίηση της 
οπτικής ίνας ως το τέλος του 2011.  Οι διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την διεύθυνση 
δηµοσίων σχέσεων του ΟΤΕ επιβραβεύοντας την προσπάθεια των πολιτών του Αγίου 
Νικολάου Βοιών» 

Για το Σύνδεσµο Αγιονικολαϊτών «Ο Καβοµαλιάς» 
∆ελακοβίας Ιωάννης 
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   Στη συνέχεια ο κ. ∆ήµαρχος είπε τα εξής: 
   Η προσπάθεια αυτή του Συνδέσµου Αγιονικολαϊτών θα πρέπει να στηριχθεί διότι 
πράγµατι προσφέρει υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο, στην ευρύτερη περιοχή.   
   Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου, έλαβε υπόψη 
του   τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και µετά από  διαλογική συζήτηση: 

  
Αποφασίζει οµόφωνα 

 
   1. Να εγγραφεί ο ∆ήµος ως συνδροµητής και να καλύψει τη δαπάνη της συνδροµής 
των 239,00 € το µήνα, µέχρις ότου ενεργοποιηθεί η οπτική ίνα που προσφέρει την 
ευρυζωνικότητα (ADSL) στην περιοχή. 
   2. Η δαπάνη που προκύπτει για το 2011 θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
και τις πιστώσεις του Κ.Α. 00.6451 µε τίτλο «Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και 
λοιπά ηλεκτρονικά µέσα». 
    

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  122/2011. 
    

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

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασµα 
Μολάοι 20-05-2011 
Η Ειδική Γραµµατέας 
 
 
Παπαδάκη Ευγενία 

   Μέντης Γεώργιος Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Λύρας Χαράλαµπος 
Μαρούσης Χαράλαµπος 
Μαυροµιχάλης Κων/νος 
Πετράκης Χρήστος 
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. 
Σουρλάς Ιωάννης 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Χαραµής Αντώνιος 
Χριστάκος Σταύρος 
∆ηµητρόπουλος ∆ηµοσθένης 
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