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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  12/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  207/2013 
 
«Περί επιχορηγήσεως του Πολιτιστικού Φιλοζωικού Συλλόγου Μονεμβασίας». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις έξι (06) του μηνός Αυγούστου 2013, ημέρα της εβδομάδος 
Τρίτη και ώρα 18,00, 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 12/02-08-2013 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 δύο  (22) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Λύρας Χαράλαμπος 
2. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  2. Τσαφατίνου Κατερίνα 
3. Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ. 3. Νικολινάκος Παναγιώτης 
4. Βουνελάκης Γεώργιος       Αντιδήμαρχος 4. Χαραμής Αντώνιος 
5. Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος  5. Κρυπωτός Παναγιώτης 
6. Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος   
7. Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος   
8. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος   
9. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος   
10. Αλειφέρη Παναγιώτα   
11. Ιατρόπουλος Δημήτριος   
12. Κολλιάκος Ιωάννης   
13. Μαρούσης Χαράλαμπος   
14. Πετράκης Χρήστος   
15. Σπυριδάκος Βασίλειος   
16. Σταθάκης Παναγιώτης   
17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
18. Παπαδάκης Γεώργιος   
19. Τσάκος Πέτρος   
20. Δουμάνης Δαμιανός   
21. Μέντης Γεώργιος   
22. 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: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κοντάκος Ηλίας Τ.Κ. 
Ελίκας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Σωτήραλης 
Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης 
Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης. 
 

ΑΔΑ: ΒΛΩΗΩΚ9-Π77



 2 

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   Μετά τη συζήτηση των προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων και ανακοινώσεων και πριν την 
είσοδο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Μαστορόπουλος Νεκτάριος. 
 
   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο έβδομο (17ο) θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Σουρλά Ιωάννη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 202 του Νόμου 3463/06, με απόφαση του Δημοτικού 
ή Κοινοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε Ν.Π.Δ.Δ., 
περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους που 
έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή της Κοινότητας, σε τοπικά 
παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική 
δραστηριότητα, καθώς και σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στους 
οικείους Δήμους ή κοινότητες για την πραγματοποίηση κοινωνικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό 
για το σκοπό αυτόν, που σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό 
(1,5%) των τακτικών εσόδων του. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, 
εφόσον τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων από τους Δήμους και Κοινότητες προς τους 
παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. 

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 15.000,00 € 
στον Κ.Α. 00.6735.001 για «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».    

Με την υπ’ αριθ. 18084-2/8/2013 αίτησή του ο Πολιτιστικός Φιλοζωικός Σύλλογος 
Μονεμβασίας ζητάει να τον επιχορηγήσει ο Δήμος μας με το ποσό των 3.000,00 € προκειμένου 
να αντιμετωπίσει επείγουσες ανάγκες για την περισυλλογή και εν γένει μέριμνα των αδέσποτων 
ζώων, την καθαριότητα, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων κλπ με σκοπό τη 
διαπαιδαγώγηση του κοινού σε θέματα ζωοφιλίας. 

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012, η περισυλλογή 
και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα καθώς και η δημιουργία καταφυγίων ανήκουν μεν 
στην αρμοδιότητα του Δήμου, ωστόσο ο σύλλογος με τα μέλη του προσφέρουν εθελοντικά 
σημαντική βοήθεια στις δραστηριότητες του Δήμου σχετικά με τα αδέσποτα ζώα ιδίως στους 
τομείς της περισυλλογής της καθαριότητας της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και στην 
άμεση μεταφορά τραυματισμένων ζώων σε κτηνίατρο, ενώ διοργανώνουν ομιλίες και 
εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ζωοφιλίας. 

Ο Δήμος έχει διαθέσει για το πρόγραμμα το ποσό των 1.000.00 € για ζωοτροφές, καθώς 
και έχει συμβληθεί με Κτηνίατρο με το ποσό των 5.000,00 € για εφαρμογή των νέων 
αρμοδιοτήτων του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος 
αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων, όπως απορρέουν και από το Νόμο 4039/2012. 

Επίσης έχει προωθήσει την έκδοση ενημερωτικού εντύπου για τα ζώα συντροφιάς, για την 
ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Χωρίς τη συμμετοχή των εθελοντών του Φιλοζωικού Συλλόγου στην περισυλλογή, φύλαξη 
και καθαριότητα, η δαπάνη του Δήμου μας θα ήταν πολλαπλάσια. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως λάβει σχετική απόφαση 
επί του θέματος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το 
περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 202 του Νόμου 3463/06, του 
άρθρου 9 του Ν. 4039/2012, των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική 
συζήτηση: 

 Αποφασίζει Ομόφωνα  
 

   1. Παρέχει χρηματική επιχορήγηση στον Πολιτιστικό Φιλοζωικό Σύλλογο Μονεμβασίας, 

ύψους τριών χιλιάδων (3.000,00) €, για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσας. 
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2. Διαθέτει πίστωση 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 00.6735.001 με τίτλο 
«Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία»  του δημοτικού προϋπολογισμού 
τρέχοντος έτους. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  207/2013. 
  

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

Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Χριστάκος Σταύρος Μιχαλόπουλος Μιχαήλ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

Καλογερίνης Ηλίας  Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  Αντιδήμαρχος 

Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος 

Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Ιατρόπουλος Δημήτριος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Δουμάνης Δαμιανός 
Μέντης Γεώργιος 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
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