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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ     

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  15/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  252/2012 
 
 

«Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Αυγούστου 2012, ημέρα της εβδομάδος 
Παρασκευή και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 15/06-08-2012 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 Δ.Σ. 1. Τσαφατίνου Κατερίνα 
2. Τσάκος Πέτρος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
3. Μέντης Γεώργιος           Γραμματέας Δ.Σ. 3. Παπαδάκης Γεώργιος 
4. Βουνελάκης Γεώργιος       Αντιδήμαρχος   
5. Κολλιάκος Ιωάννης           Αντιδήμαρχος    
6. Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος   
7. Πετράκης Χρήστος           Αντιδήμαρχος   
8. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος   
9. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος   
10. Αλειφέρη Παναγιώτα   
11. Ιατρόπουλος Δημήτριος   
12. Καλογερίνης Ηλίας   
13. Λύρας Χαράλαμπος   
14. Μαρούσης Χαράλαμπος   
15. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος   
16. Σπυριδάκος Βασίλειος   
17. Σταθάκης Παναγιώτης   
18. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ   
19. Νικολινάκος Παναγιώτης   
10. Χαραμής Αντώνιος   
21. Χριστάκος Σταύρος   
22. Τσάκος Κων/νος   
24. Κρυπωτός Παναγιώτης   
24. Δημητρόπουλος Δημοσθένης   

  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: Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου 
Γεωργίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Βαρβαρέσσος 
Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Καλογεράκος Δημήτριος 
Τ.Κ. Παντανάσσης. 
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   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
 Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του εν λόγω θέματος, ο κ. Γεώργιος Μέντης, δήλωσε ότι 
αποχωρεί. 
    

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το όγδοο (8ο) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κολλιάκο Ιωάννη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 2 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), το δημοτικό συμβούλιο 
μπορεί με απόφασή του να  χορηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς και για την αντιμετώπιση 
έκτακτης και σοβαρής ανάγκης στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη 
διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής. Με τους ίδιους 
όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα. 

Με τις διατάξεις της παρ. 3.Β του άρθρου 94 του Ν. 3582/2010 «Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»,  μεταβιβάστηκε στους Δήμους, μεταξύ άλλων, η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 
στους πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα και δικαιούνται παροχής κοινωνικής προστασίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149 Α΄), της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και 
των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων. 

Στο Δήμο Μονεμβασίας κατατέθηκαν 2 αιτήσεις με τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά των: α) 
Οικονόμου Παναγιώτη κατοίκου Νεάπολης και β) Κοντραφούρη Γεώργιου κατοίκου Αγίων 
Αποστόλων Νεάπολης, με τις οποίες ζητούν τη συνδρομή του Δήμου, έτσι ώστε να 
αντιμετωπίσουν έκτακτα προβλήματα που διαβιούν και έχουν ανάγκη άμεσης χρηματικής 
βοήθειας.  

Ο κος Παναγιώτης Οικονόμου κάτοικος της Δ.Κ. Νεάπολης της Δ.Ε. Βοιών, ζητάει την 
οικονομική στήριξη της οικογενείας του, λόγω πολύ σοβαρού προβλήματος υγείας, που 
αντιμετωπίζει η σύζυγός του, αλλά και ο γιος του. Σύμφωνα με Εκθέσεις των Κοινωνικών 
Λειτουργών του Γ.Π.Ν. Τρίπολης και του Κέντρου Υγείας Νεάπολης, η Μαρία Σταθάκη σύζ. του 
κου Οικονόμου, 33 ετών και μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, νοσηλεύεται από το Μάιο του 2012 
στη Νευροχειρουργική Κλινική του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης, λόγω επιμολύνσεως 
της βαλβίδας παροχετεύσεως ΕΝΥ επί εδάφους συγγενούς υδροκεφαλίας. Έχει δε υποβληθεί σε 
πολλαπλές αλλαγές βαλβίδας, λόγω επιμολύνσεως. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, υπέστη 
ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα επηρεασμένο επίπεδο συνειδήσεως και χαλαρά 
παραπληγία. Επίσης πάσχει από νόσο CROHN από 16 ετών και έχει χειρουργηθεί. Βρίσκεται δε σε 
λίστα αναμονής για το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων των Αγ. Αναργύρων Αττικής, 
όπου και εκεί θα απαιτηθεί πολύμηνη νοσηλεία εντατικής αποκατάστασης με ανάγκη συνοδού. Ο 
γιος της Γρηγόρης 2,5 ετών πριν από 16 μήνες χειρουργήθηκε στον πνεύμονα στο Νοσοκομείο 
Παίδων και βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση.  Παράλληλα η οικονομική κατάσταση της 
οικογένειας δεν είναι καθόλου καλή, διαμένουν σε ένα παλιό σπίτι χωρίς θέρμανση, για το οποίο 
πληρώνουν ενοίκιο 250 € μηνιαίως. Ο κος Οικονόμου έχει ένα παλιό μικρό φορτηγό και κάνει 
κάποιες τοπικές μεταφορές, αν και η συνεχής παρουσία του στα νοσοκομεία, τον εμποδίζει να 
εργαστεί. Σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, το εισόδημα της 
οικογενείας είναι πολύ χαμηλό. 

Ο κος Γεώργιος Κοντραφούρης κάτοικος της Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων της Δ.Ε. Βοιών, ζητάει 
την οικονομική στήριξη του Δήμου, αφού κάηκε το σπίτι του και δεν έχει περιουσιακά στοιχεία. 
Σύμφωνα με το Απόσπασμα του Βιβλίου Συμβάντων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στις 28 
Ιανουαρίου 2012, κάηκε το σπίτι και τα υπάρχοντα του κου Κοντραφούρη στους Αγίους 
Αποστόλους. Λόγω της εσωτερικής ρύπανσης του κτιρίου και του αναπνευστικού προβλήματος, 
που αντιμετωπίζει ο κος Κοντραφούρης, είναι αδύνατη η παραμονή του σ’ αυτό. Σύμφωνα με 
Έκθεση του Κοινωνικού Λειτουργού του Κέντρου Υγείας Νεάπολης, ο κος Κοντραφούρης 73 
ετών συνταξιούχος ΟΓΑ, ζει μόνος του εδώ και 20 χρόνια. Με τη σύζυγό του έχει χωρίσει και με 
τα τρία του παιδιά δεν έχει καμία επαφή. Από τότε που κάηκε το σπίτι του, ζει σε ένα 
μηχανοστάσιο έξω από το χωριό, φυσικά κάτω από άθλιες συνθήκες, αφού δεν έχει ούτε φως, 
ούτε νερό. Αδυνατεί να επισκευάσει το σπίτι του, καθότι εκτός από τη σύνταξή του, δεν έχει 
άλλο εισόδημα, ούτε περιουσιακό στοιχείο.   
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Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις που κατατέθηκαν με τα 
συνημμένα δικαιολογητικά, τις εκθέσεις κοινωνικής έρευνας που πραγματοποιήθηκαν από 
κοινωνικούς λειτουργούς, εισηγείται όπως για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών, δοθεί 
χρηματικό βοήθημα, ως εξής:  

1. Στον Οικονόμου Παναγιώτη του Χαράλαμπου, με ΑΔΤ Π507040, κατοίκου Νεάπολης, το 
ποσό των 1.000,00 €  

2. Στον Κοντραφούρη Γεώργιο του Αντωνίου, με ΑΔΤ Ν504166, κατοίκου Αγίων Αποστόλων, 
το ποσό των 500,00 €.  
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη 
το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 2 του Ν. 3463/06 
(Κ.Δ.Κ.),  των άρθρων 65 και 94 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 5 παρ. πρώτη του Ν. 3861/10 
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα και του Ν. 2472/97 
«Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» και μετά από 
διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει ομόφωνα 
   Τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων, για τους λόγους που πιο πάνω αναφέρονται, 
στους:  

1. Οικονόμου Παναγιώτη του Χαραλάμπους με ΑΔΤ Π-507040, κατοίκου Δ.Κ. Νεάπολης Δ.Ε. 
Βοιών, το ποσό των 1.000,00 €  

2. Κοντραφούρη Γεώργιο του Αντωνίου με ΑΔΤ Ν-504166, κατοίκου Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων 
Δ.Ε. Νεάπολης, το ποσό των 500,00 €.  

Στον ΚΑ 00-6733.001 του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2012, υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 10.000,00 € με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε 
απόρους».    

 
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  252/2012. 

    
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

       Ο Πρόεδρος                     Ο Γραμματέας                  Τα Μέλη 
 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

        Απών Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Ιατρόπουλος Δημήτριος 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Λύρας Χαράλαμπος 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Πετράκης Χρήστος 
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. 
Σουρλάς Ιωάννης 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Τσάκος Πέτρος 
Χαραμής Αντώνιος 
Χριστάκος Σταύρος 
Τσάκος Κωνσταντίνος 
Κρυπωτός Παναγιώτης 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 

 


