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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  1ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  01/2020 
 
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την βιντεοσκόπηση και ζωντανή αναμετάδοση 
των συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου Μονεμβασίας». 
 
    Στους  Μολάους σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, 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 
01/24-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4  του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 25, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ.   1. Τσαφατίνου Κατερίνα 
 2. Σπυριδάκου Θεοδούλη            Γραμ/τέας Δ.Σ.   2. Βλάχου Άννα 
 3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος   
 4. Μαρούσης Χαράλαμπος          Αντιδήμαρχος   
 5. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος   
 6. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος   
 7. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος   
 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος   
 9. Αλειφέρη Παναγιώτα   
10. Αρρώνης Παντελεήμων   
11. Καλογερίνης Ηλίας   
12. Κολλιάκος Ιωάννης   
13. Παπαδάκης Πιερρής   
14. 
15. 
16. 
17. 

Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική                

  

18. Γουναλάκης Ιωάννης   
19. Καλογράνης Δημήτριος   
20. Κόκκορης Παναγιώτης   
21. Κουλουβάκος Βασίλειος   
22. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
23. Μαυρομμάτης Παναγιώτης   
24. 
25. 

Παναρίτης Ηλίας 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
 

  

     Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Αγγελώνας, 
Μάρκος Παναγιώτης Αγίου Γεωργίου, Κλάψης Ιωάννης Αγίου Δημητρίου, Αρτινιός Νικόλαος Αγ. 
Νικολάου Μονεμβασίας, Αρρώνης Ιωάννης  Αγίων Αποστόλων, Σταθάκη Μαριάννα Ασωπού, 
Τσιμπίδης Άγγελος  Βελιών,  Κουλούρης Γεώργιος Ιέρακος, Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων, 
Σκαρμούτσος Παναγιώτης Μεταμόρφωσης, Καλογεράκος Δημήτριος Παντανάσσης, Αρρώνη 
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Αφροδίτη Παπαδιανίκων, Σαργκάνης Γεώργιος Συκέας, Καρούνης Μιχαήλ Πακίων, 
Χριστοφοράκης Παναγιώτης Νομίων. 
     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον κ. Νικολινάκο, ο οποίος είπε τα εξής: 

Νομίζω το έχουμε βάλει κατ’ επανάληψη σε προ ημερησίας ζητήματα, έχουμε ζητήσει το 
ζήτημα αυτό. Θεωρούμε ότι για την καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών θα πρέπει να γίνει 
αυτό. Έχουμε πάρει από τον κ. Δήμαρχο την απάντηση ότι αν θέλετε κάντε το, νομίζουμε ότι θα 
πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένα και πιο συντεταγμένα, όπως γίνεται νομίζω στη συντριπτική 
πλειοψηφία των Δήμων της χώρας. Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προκηρυχθεί 
το ζήτημα αυτό και στην τελική επειδή διακρίνουμε μία απροθυμία από τη μεριά της πλειοψηφίας 
για το ζήτημα αυτό νομίζω ότι θα πρέπει εδώ τώρα όλοι ενώπιοι ενωπίων να αποφασίσουμε με 
την ψήφο μας το αν θα πρέπει να γίνει ή όχι ώστε να σταματήσει αυτό που συνήθως γίνεται στα 
προ ημερησίας και εγώ θα υιοθετήσω μια τέτοια άποψη και απόφαση όπως είδατε και σήμερα 
δεν τοποθετήθηκα καθόλου, όταν τα ζητήματα είναι μείζονος σημασίας για μας θα τα βάζουμε 
και θα απαιτούμε ο κάθε Δ.Σ. να πάρει θέση και να ψηφίσει. 

κ. Δήμαρχος: Κάναμε μία έρευνα, δεν ξέρω αν το ‘χετε ψάξει καθόλου, ο Δήμος Σπάρτης 
το έκανε χωρίς να πληρώνει μέσω του Επιτρόπου, ο Δήμος Ευρώτα το ξεκινάει αλλά ακόμα δεν 
έχει κόψει κανένα ένταλμα υπάρχουν κάποιες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι οποίες 
είναι εντελώς αντικρουόμενες, οι πιο πρόσφατες όμως είναι θετικές. Εάν λοιπόν θεωρήσουμε ότι 
οι πρόσφατες ισχύουν και ανατρέπουν τις παλιότερες, η δαπάνη αυτή καταρχάς εφόσον έχει το 
προσήκον ύψος και κάποια άλλα μέσα, είναι νόμιμη. Η θέση του Επιτρόπου ανεπισήμως είναι ότι 
δεν είναι, αλλά αυτό μπορούμε να το δούμε γιατί ίσως να μην έχει όλες τις αποφάσεις αυτές. Σε 
μία απ’ αυτές που λέμε για το προσήκον ύψος, έχουν αναθέσει ένας Δήμος 500€ πληρώνει ανά 
συνεδρίαση, τον άνθρωπο αυτόν που θα ‘χει την κάμερα και θα μεταδίδει τη συνεδρίαση. Για να 
μην το πολυπαλεύουμε το θέμα, το οποίο είναι ένα τεράστιο ποσό και δεν πρόκειται να δοθεί, 
εάν ο Επίτροπος συναινέσει και μας πει ότι η δαπάνη είναι νόμιμη, που πιστεύω ότι θα γίνει, θα 
κάνουμε μία συζήτηση να δούμε πως θα το καταφέρουμε αυτό και προφανώς με λιγότερα 
λεφτά, γιατί αν χρειάζεται τόσα χρήματα από όλους που θα κάνουν την προσφορά, είναι πολύ 
δύσκολο να γίνει. Πιστεύω ότι θα γίνει πολύ σύντομα. Και το δεύτερο είναι, το οποίο όμως αυτό 
δεν έχει ξεκαθαριστεί, αν εμείς μπορούμε να κάνουμε την προμήθεια της κάμερα, η οποία όμως 
να μην κινείται, θα είναι από ένα σημείο, θα δείχνει, θα ‘ναι στατική, θα μεταδίδει τη συνεδρίαση 
βέβαια, αλλά δε θα κινείται καθόλου, δε θα μετακινείται. Αυτό είναι το ένα σύστημα, το άλλο 
σύστημα είναι αυτό, ο οποίος θα ‘ναι αυτός που θα πάρει την υπηρεσία, γιατί σαν υπηρεσία αυτή 
θα δοθεί, θα είναι παρών σε κάθε συνεδρίαση και θα μεταδίδει κανονικά. Το δεύτερο είναι 
καλύτερο, εμείς θα πρέπει να κάνουμε, εφόσον λυθεί αυτό το θέμα, μία έρευνα αγοράς γι’ αυτό 
το οποίο είναι το καλύτερο, θα σας κάνουμε μία ενημέρωση να δούμε πόσο περίπου θα πάει, θα 
κάνουμε επίσης μια έρευνα αγοράς για να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε την κάμερα εμείς σαν 
προμήθεια και ό, τι άλλο εξοπλισμό έχει, που δεν τα ξέρω και καλά αυτά και σε σύντομο χρόνο 
θα το διευθετήσουμε. Πάντως σας είπα, επειδή το ψάξαμε αρκετά το θέμα και το ‘χαμε κοιτάξει 
και νωρίτερα, πιστεύω ότι οι πρόσφατες, δηλαδή τι έλεγαν, είναι μη νόμιμη έλεγαν η δαπάνη οι 
παλιότερες διότι αυτά που είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να κάνει από το νόμο για τη 
δημοσιοποίηση και την παρακολούθηση των συνεδριάσεων, είναι αρκετά. Το ίδιο, το έβδομο 
τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά από κάποια χρόνια με τα ίδια δεδομένα, είπε ότι ναι μεν 
δεν προβλέπεται από κάποια ρύθμιση ρητή αλλά επειδή μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη 
ενημέρωση των δημοτών είναι νόμιμη η δαπάνη. Θα το ξεκαθαρίσουμε με τον Επίτροπο, 
πιστεύω δε θα υπάρχει θέμα και πολύ σύντομα θα σας πούμε και περίπου τις δύο δυνατότητες 
που έχουμε. 

κα Σπυριδάκου: Ήθελα να προσθέσω, συμφωνώ φυσικά με την πρόταση αυτή, όχι μόνο 
για το κομμάτι της ενημέρωσης των δημοτών αλλά κυρίως για να μάθουν οι νεότεροι άνθρωποι 
τις διαδικασίες, δηλαδή τον τρόπο που γίνεται το Δ.Σ. γιατί ναι μεν ακόμα και τα παιδιά στα 
σχολεία που είναι εξοικειωμένα με το ιντερνέτ μπορεί να τα μαθαίνουν στην τάξη τους, αλλά 
στην πραγματικότητα μόνο στην πράξη μπορείς να δεις πως γίνεται ένα Δ.Σ. ή κάτι παρεμφερές. 
Ήθελα να προσθέσω ότι επειδή με την τελευταία αλλαγή στον Κλεισθένη μετακύλησαν πάρα 
πολλές αρμοδιότητες στην Ο.Ε. και θα έλεγα ότι σε κάποιες περιπτώσεις η Ο.Ε. υπερτερεί του 
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Δ.Σ., να επεκταθεί αυτή η δράση και στην Ο.Ε., η οποία γίνεται πρωινές ώρες, οπότε μπορεί αυτό 
αν γίνει με τον τρόπο που προτείνετε, το στατικό δηλαδή τρόπο, να υπάρχει κάποιος υπάλληλος 
του Δήμου, που υπάρχουν τουλάχιστον 2-3 απ’ ότι γνωρίζω, οι οποίοι θα μπορούν να 
ενεργοποιήσουν αυτή τη διαδικασία, να γίνεται δωρεάν, δε θα υπάρχουν έξοδα και σήμερα ήτανε 
μία απόδειξη με το θέμα που ανέφερε ο κ. Παναρίτης όπου είναι καλό οι δημότες να γνωρίζουνε 
τι γίνεται σε κάθε Δ.Ε. και σε κάθε χωριό του Δήμου. Ευχαριστώ. 

κα Αναγνωστοπούλου: Δεν έχω να πω πολλά, απλώς ότι οι δημότες πρέπει να 
ενημερώνονται. Αυτά που συμβαίνουν εδώ, που λέγονται εδώ, οι αποφάσεις που παίρνονται δεν 
πρέπει να μένουν στους τέσσερις τοίχους, το καλύτερο θα ήταν να έχουν τη φυσική τους 
παρουσία, αλλά και μ’ αυτό τον τρόπο θα είναι σίγουρα ενημερωμένοι αν θέλουν. 

Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος: Επειδή έχω ακούσει και Συμβούλια και παρακολουθήσει 
αρκετά, στα πιο πολλά Συμβούλια νομίζω ότι έχουνε βάλει κάμερες στην οροφή του κτιρίου και 
μεταδίδουνε online χωρίς έξοδα. Το ‘χω δει στα Χανιά, το ‘χω δει στη Δράμα, είναι δυο κάμερες 
πάνω που όλη την ώρα μεταδίδουν από πάνω το Συμβούλιο, το ‘χω δει και στην Ερμούπολη στη 
Σύρο, από πάνω μεταδίδουν χωρίς άνθρωπο όμως, με κάμερα που να ζουμάρει και να παίρνει 
πλάνα κτλ. 

κ. Πρόεδρος: Συνοψίζοντας, καταρχήν απ’ ότι βλέπω συμφωνούμε, στο δια ταύτα ποιο θα 
είναι το αποφασιστικό μέρος. Συμφωνούμε και θα διερευνηθεί. Ως εισάγεται το θέμα τίθεται σε 
ψηφοφορία.  
         Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω  και μετά από διαλογική συζήτηση 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 Θα διερευνηθεί το θέμα ως προς τον τρόπο που θα γίνεται η μετάδοση. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  01/2020. 
   

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

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 

Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη 
 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Μαρούσης Χαράλαμπος    
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Γουναλάκης Ιωάννης 
Καλογράνης Δημήτριος 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Παναρίτης Ηλίας 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 
 
 


