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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το υπ΄ αριθμ. 2/26-2-2014 Πρακτικό της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Νότιας Κυνουρίας. 

Στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26
η
 του μηνός 

Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε 

σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας, μετά  την υπ’ αριθμ. 

2388/2/21-2-2014 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που 

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό 

στο Δήμαρχο στους Συμβούλους του Δήμου Νότιας Κυνουρίας  σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Σε σύνολο είκοσι (20) μελών (λόγω παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κατσίκα 

Αλέξανδρου) ευρέθησαν παρόντα δεκαοκτώ (18) μέλη : 

 

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους    

Παρόντες                                                                           Απόντες 

        Ιωάννης Μαρνέρης Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας   

1. Γεωργίτσης Παναγιώτης, Πρόεδρος  

2. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος Δ.Σ. 

3. Τριανταφύλλου Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ. 

4. Μπεκύρος Φίλιππος, Μέλος Δ.Σ. 

5. Φιλιππακόπουλος Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ 

6. Αθανασόπουλος Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. 

7. Ξερακιάς Χρήστος ,Μέλος Δ Σ 

8. Δολιανίτης Εμμανουήλ ,Μέλος Δ Σ 

9. Δανεσής Ιωάννης, Μέλος Δ..Σ 

10. Βρεττάκης Νικόλαος, Μέλος Δ Σ 

11. Γεωργίτσης Ηλίας, Μέλος Δ Σ. 

12. Τριανταφύλλου Σοφία, Μέλος Δ Σ 

13. Τσιγκούνης Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ 

14. Μάνος Ηλίας , Μέλος Δ.Σ 

15. Καρδαράς Αντώνιος, Μέλος Δ Σ 

16. Σαλάκος Βασίλειος  Μέλος Δ.Σ. 

17. Πήλιουρας  Ηλίας, Μέλος Δ.Σ  

18. Ρουσάλης Ιωάννης, Μέλος Δ Σ 

1. Ντουζένη Μαρία, Μέλος Δ Σ 

2. Καρδάσης Δημήτριος Μέλος Δ Σ 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Λιάκας Σαράντης για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέματα. 

Β. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων  

1.  Σωτηρόπουλος Μιχαήλ   
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Αριθμός Απόφασης   55/2014 

Θέμα (εκτός ημερησίας) : Επί αιτήματος Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα με την μορφή 

του κατεπείγοντος στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το 

άρθρο 67 παρ.7, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-6-2010), ζητά την κατεπείγουσα συζήτηση 

του θέματος καθώς αφορά προμήθεια υλικών απαραίτητων για την λειτουργία του 

Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει για το κατεπείγον του θέματος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα, εγκρίνει τη συζήτηση του κατεπείγοντος θέματος. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε 

υπόψη του συμβουλίου τα κατωτέρω: 

Το Κέντρο Υγείας Λεωνιδίου με το υπ΄ αρ. 2480/24-2-2014 έγγραφό του αιτείται από τον 

Δήμο μας τη βοήθεια μας  προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια απαραίτητων 

υλικών για την λειτουργία του όπως: πιεσόμετρα απλά μπράτσου (2), πιεσόμετρο 

ηλεκτρονικό καρπού (1), γλωσσοπίεστρα, χαρτί υγείας, χαρτί χεριών, αντισηπτικό χεριών 

(5), λευκοπλάστες, κουβέρτες (3), μαξιλάρια (3), γάντια small + medium μιας χρήσης, 

ποτηράκια μιας χρήσης μικρού μεγέθους, ποτηράκια για τα ούρα. 

Εισηγούμαι όπως καλύψουμε τις ελλείψεις του Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου μέσω 

πιστώσεων του Κληροδοτήματος Μώττη,  και να παραπέμψουμε το θέμα στη συνεδρίαση 

της Διοικούσας Επιτροπής του. 

Στη συνέχεια της συνεδρίασης σχολιάστηκε δυσμενώς από Δημοτικούς Συμβούλους η 

αδυναμία του κράτους να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και των 

κέντρων υγείας της χώρας. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ξερακιάς ζήτησε το θέμα λειτουργίας του Κέντρου Υγείας 

Λεωνιδίου να εξεταστεί εκτενέστερα με την παρουσία και εκπροσώπων του Κέντρου 

Υγείας Λεωνιδίου. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρουσάλης κατέθεσε στη γραμματεία του Δημοτικού 

Συμβουλίου εγγράφως τις απόψεις του οι οποίες έχουν ως εξής: 

«Είναι ευθύνη απόλυτη του κράτους για πλήρη και αποκλειστικά δωρεάν υγεία στους 

πολίτες και στους δημότες μας και έγγραφα σαν και αυτό αποδεικνύουν την τραγικότητα 

των ελλείψεων που υπήρχαν και έχουν επιδεινωθεί στο χώρο της υγείας, ιδιέτερα της 

πρωτοβάθμιας, από τις μνημονιακές πολιτικές που οι πολίτες ζουν παρά τα αντίθετα που 

μας βομβαρδίζουν με την προπαγάνδα τους. Εδώ και χρόνια με τις παρεμβάσεις μας 

έχουμε επισημάνει αυτά τα προβλήματα». 

 

Στο σημείο αυτό της συνεδρίασης ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ` όψη του όλα 

τα ανωτέρω  
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Αποφασίζει   κατά    πλειοψηφία 

 

Παραπέμπει το θέμα κάλυψης των ελλείψεων που παρουσιάζονται στο Κέντρο Υγείας 

Λεωνιδίου, στη συνεδρίαση της διοικούσας επιτροπής του Κληροδοτήματος Μώττη, 

προκειμένου να προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

Κατά της αποφάσεως αυτής ψηφίζει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρουσάλης Ιωάννης για 

τους λόγους οι οποίοι αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης. 

  

Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

 

  Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη 

Τ.Υ                                                                     Τ.Υ 

 

 

Ακριβές Φωτοαντίγραφο 

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας 

 

 

Μαρνέρης Ιωάννης 
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