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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  9/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  147/2017 
 
«Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Μαίου 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 9/25.05.2017 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 δέκα επτά (17) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Βελιώτης Ευστάθιος      Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
 2. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  2. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γρ/ας Δ.Σ. 
 3. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντ/ρχος 
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος  4. Λεκάκης Δημήτριος 
 5. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος  5. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 6. Χριστάκος Σταύρος                   Αντιδήμαρχος  6. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
 7. Βουνελάκης Γεώργιος  7. Παπούλη Δέσποινα 
 8. Γεωργακάκου Αικατερίνη  8. Κόκκορης Παναγιώτης 
 9. Κολλιάκος Ιωάννης  9. Λυριωτάκης Ιωάννης 
10. Παπαδάκης Πιερρής   
11. Πετράκης Χρήστος   
12. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
13. Τσαφατίνου Κατερίνα               
14. Δουμάνη  Σοφία   
15. Κουλουβάκος Βασίλειος   
16. Σταθάκης Νεκτάριος   
17. Αναγνωστοπούλου Ελένη   
18. Αλειφέρη Παναγιώτα 

   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, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου 
Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, 
Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός 
Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χριστοφοράκης 
Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. 
Ταλάντων. 
   ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος προσήλθε η κα Αλειφέρη Παναγιώτα. 
   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 δέκατο πέμπτο (15ο) θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο ο οποίος 
είπε τα εξής: 

Στις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 περ. ε)3 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) αναφέρεται ότι 
στην αρμοδιότητα του Δήμου είναι η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων 
δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή 
χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα διαβίωσης κατά τις προβλέψεις αυτού του Κώδικα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ.2 του Ν.3463/06, 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. 

Από την αριθ. 490/07 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους όπως έγινε 
αποδεκτή με το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετική με την 
έννοια των όρων εξαιρετικές περιπτώσεις, έκτακτη και σοβαρή ανάγκη, οικονομική αδυναμία και 
αν είναι σωρευτική ή μη η συνδρομή των προϋποθέσεων για την χορήγηση των χρηματικών 
βοηθημάτων της ανωτέρω διάταξης προκύπτει ότι:  «Από τη διατύπωση της διάταξης ως 
εξαιρετικές περιπτώσεις νοούνται ιδιάζουσες καταστάσεις, οι οποίες παρουσιάζουν μεμονωμένο 
χαρακτήρα και οι οποίες λόγω ακριβώς των ιδιαίτερων συνθηκών και χαρακτηριστικών τους δεν 
είναι δυνατόν να περιγραφούν ή να προβλεφθούν εκ των προτέρων. 

Η κρίση περί συνδρομής τέτοιων περιπτώσεων εναπόκειται στα αρμόδια όργανα, στηρίζεται 
στην εκτίμηση των ειδικότερων πραγματικών περιστατικών και υπόκειται στους όρους 
νομιμότητας όπως χρήση αντικειμενικών και γενικών κριτηρίων, ειδική και πλήρης αιτιολόγηση 
κλπ. 

Από τη γραμματική ερμηνεία της διάταξης και ειδικότερα από τη χρήση των όρων «Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης» 
προκύπτει ότι οι εξαιρετικές περιπτώσεις διακρίνονται από την αντιμετώπιση έκτακτης και 
σοβαρής ανάγκης. 

Η έννοια της οικονομικής αδυναμίας προσδιορίζεται με βάση κριτήρια γενικά και 
αντικειμενικά όπως, το ύψος του εισοδήματος, ο αριθμός των ανηλίκων τέκνων, η κατάσταση 
υγείας των μελών της οικογένειας και η γενικότερη περιουσιακή και οικονομική κατάσταση 
αυτών». 

Στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου έχει εγγραφεί πίστωση 30000,00 € στον 
κωδικό αριθμό 00.6733.001.   

Στο Δήμο Μονεμβασίας κατατέθηκαν οι αιτήσεις των Π.Α., Κ.Γ. και Μ.Α.  με την οποία 
ζητείτε η συνδρομή του Δήμου προκειμένου να αντιμετωπιστούν έξοδα που προέρχονται από 
προβλήματα υγείας και αδυνατούν με ίδιους πόρους να καλύψουν.  

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση που κατατέθηκε με τα 
συνημμένα δικαιολογητικά (ιατρικά πιστοποιητικά, οικονομικά και οικογενειακά στοιχεία), την 
κοινωνική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από κοινωνικό λειτουργό, το γεγονός ότι η οικονομική 
ενίσχυση παρέχεται για την κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών στο πλαίσιο της προστασίας 
θεμελιωδών δικαιωμάτων εισηγείται όπως για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών δοθεί 
χρηματικό βοήθημα ως εξής:  

Στην κα Π.Α. ποσό ύψους  500,00 € 
Στον κο Κ.Γ. ποσό ύψους 300,00 € 
Στην κα Μ.Α. ποσό ύψους 300,00 €.   
Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν καθώς περιλαμβάνουν στοιχεία ευαίσθητων 

προσωπικών δεδομένων κατά τις διατάξεις του Ν. 2472/97, τηρούνται στην υπηρεσία μας.  
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από  διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει Ομόφωνα  
   Εγκρίνει τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος, σε βάρος του κωδικού εξόδων του 
προϋπολογισμού 00.6733.001, στους  κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας: 

1. κα Π.Α. ποσό ύψους   500,00 € 
2. κο Κ.Γ. ποσό ύψους   300,00 € 
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3. κα Μ.Α. ποσό ύψους 300,00 €.  
 
     

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  147/2017. 
   

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

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Απούσα Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

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

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

 
 
 


