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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  14/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  245/2013 
 
«Περί συμμετοχής του Δήμου Μονεμβασίας στη σύσταση της Αγροδιατροφικής 
Σύμπραξης Περιφέρειας Πελοποννήσου Α.Μ.Κ.». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις 3 του μηνός Οκτωβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη 
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 14/27-09-2013 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 20, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
2. Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ. 2. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος 
3. Βουνελάκης Γεώργιος       Αντιδήμαρχος 3. Ιατρόπουλος Δημήτριος 
4. Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος  4. 

5. 
Λύρας Χαράλαμπος 
Μαρούσης Χαράλαμπος 

5. 
6. 

Κουτσονικολής Χαράλ.    Αντιδήμαρχος 
Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος 

6. 
7. 

Πετράκης Χρήστος 
Κρυπωτός Παναγιώτης 

7. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος   
8. 
9. 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 

  

10. Σπυριδάκος Βασίλειος   
11. Σταθάκης Παναγιώτης   
12. Τσαφατίνου Κατερίνα   
13. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
14. Νικολινάκος Παναγιώτης   
15. Παπαδάκης Γεώργιος   
16. Τσάκος Πέτρος   
17. Χαραμής Αντώνιος   
18. Μέντης Γεώργιος   
19. Δουμάνης Δαμιανός   
20. 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, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Τζάκας 
Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κοντάκος Ηλίας Τ.Κ. Ελίκας, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, 
Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, 
Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων. 

ΑΔΑ: ΒΛΛΨΩΚ9-1ΔΔ



 2 

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   Μετά τη συζήτηση του τρίτου θέματος προσήλθε ο κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος, μετά τη 
συζήτηση του δέκατου έκτου θέματος αποχώρησε ο κ. Βουνελάκης και μετά τη συζήτηση  του 
δεκάτου εβδόμου θέματος προσήλθε η κ. Αλειφέρη Παναγιώτα. Τα θέματα 8, 9 & 10 
συζητήθηκαν στο τέλος της συνεδρίασης, προκειμένου να προσέλθει η εισηγήτρια αυτών κ. 
Αλειφέρη Παναγιώτα.  
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Παναγ. Πριφτάκη, η οποία είπε τα εξής: 

Μετά την αριθ. 21700/7794/26-3-2013 επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, σχετικά με τη σύσταση της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης 
Περιφέρειας Πελοποννήσου» Α.Μ.Κ., απεστάλη στο Δήμο το ενημερωτικό έγγραφο, προκειμένου 
να αποφασίσουμε για τη συμμετοχή μας. 

Η «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Πελοποννήσου» Α.Μ.Κ. έχει σαν βασικό σκοπό 
την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Η νομική βάση της εταιρείας είναι ο Ν. 2852/2010 άρθρο 196 §1 και ο Ν. 4015/2011 άρθρο 
9 §1. 

Οι σκοποί της εταιρείας είναι: 

 Η παροχή γνωμοδοτήσεων προς της Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αναφορικά με την 
προσθήκη των τοπικών γεωργικών προϊόντων υψηλής εμπορικής και διατροφικής αξίας 
στο αντίστοιχο «Καλάθι» της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο συνιστά γενικό 
επιχειρησιακό σχέδιο για την υποστήριξη της παραγωγής, τυποποίησης, μεταποίησης, 
διάδοσης και εν γένει εμπορίας των σχετικών προϊόντων στην τοπική και περιφερειακή 
αγορά, την εθνική και τη διεθνή. 

 Η διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων προς κάθε αρμόδιο και ενδιαφερόμενο αποδέκτη 
αναφορικά με τα κίνητρα υποστήριξης και την αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών 
πόρων με σκοπό την ανάδειξη και προώθηση των σχετικών με το «Καλάθι της 
Περιφέρειας» πολιτικών. 
Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία προτίθεται να αναπτύξει τις εξής 

δραστηριότητες: 
 Τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση κάθε αρμόδιου και ενδιαφερόμενου αποδέκτη, με 

συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και συναντήσεις. 

 Τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με ελληνικά και ξένα ιδρύματα με συναφές 
αντικείμενο, καθώς και με κρατικά ιδρύματα και οργανισμούς στον τομέα της αγροτικής 
ανάπτυξης. 

 Την ανάληψη πρωτοβουλιών, τη διενέργεια επιστημονικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων, 
την έκδοση πάσης φύσεως εντύπων και διαδικτυακών αναρτήσεων με σκοπό την 
υποστήριξη και διάδοση των σχετικών με το «Καλάθι της Περιφέρειας» πολιτικών. 

 Την εκπόνηση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη διαφήμιση και 
διάδοση των αγροτικών προϊόντων που έχουν περιληφθεί στο «Καλάθι της Περιφέρειας». 

Στόχοι της υπό σύστασης εταιρείας είναι: 

 H προσφορά τοπικών προϊόντων ποιότητας και υψηλής ασφάλειας, με ισχυρά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα την τοπικότητα και την πολιτιστική κληρονομιά. 

 H επιστροφή των ίδιων των κατοίκων της Περιφέρειας στην παραγωγή και 
κατανάλωση αυτού που είναι ποιοτικό, υγιεινό, αειφορικό, παραδοσιακό και ντόπιο. 

 H αύξηση της βιολογικής και ολοκληρωμένης  παραγωγής (γεωργία – κτηνοτροφία). 
 H αύξηση της μεταποιητικής δραστηριότητας των γεωργικών προϊόντων και την 

πιστοποίησή τους.  
 H διάσωση & προώθηση των τοπικών ποικιλιών, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις 

απειλούνται με εξαφάνιση. 

ΑΔΑ: ΒΛΛΨΩΚ9-1ΔΔ



 3 

 H ενίσχυση της απασχόλησης, η αύξηση του εισοδήματος του παραγωγού και 
επιχειρηματία του αγροτοδιατροφικού τομέα, καθώς η ενίσχυση της ποιότητας ζωής 
των ανθρώπων του τομέα. 

 Η διασύνδεση του αγροτικού και του τουριστικού τομέα της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.  

Το κόστος συμμετοχής για κάθε μία Εταιρική μερίδα έχει καθοριστεί σε 500 € και κάθε 
εταίρος μπορεί να έχει στην κατοχή του περισσότερες της μίας. 
        Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της κας Αντιδημάρχου, έλαβε 
υπόψη το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις των άρθρων 65, 196 και 225 του Ν. 
3852/2010, 155 & 161 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), 8 του από 17-5/15-6-59 Β.Δ/τος, την από 
26/9/2013 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και μετά από διαλογική συζήτηση: 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 1. Τη συμμετοχή του Δήμου στη σύσταση της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας 
Πελοποννήσου» Αστική Μη Κερδοσκοπική, με την αγορά δύο (2) εταιρικών μερίδων κόστους 
1.000,00 €.  

2. Την προσθήκη στο «Καλάθι της Περιφέρειας» βασικών προϊόντων της περιοχής μας 
όπως το αιγοπρόβειο κρέας Πάρνωνα, το βατικιώτικο κρεμμύδι και άλλα.  

3. Αναμορφώνει το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2013: 

 Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρει πίστωση 1.000,00 € στον ΚΑ 70-7521.001 της 
στήλης των εξόδων για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου 
στη σύσταση της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Πελοποννήσου».  

 4. Μετά την ανωτέρω τροποποίηση, ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής: 

 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 49.083.918,58€ 49.089.918,58€ 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ  48.779.050,36€ 48.847.456,91€ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 304.868,22€ 242.461,67 € και δεν υπερβαίνει 
το 5% του συνόλου των 

τακτικών εσόδων του δημοτικού 
προϋπολογισμού 2013.       

Μειοψηφούντος του κ. Δημητρόπουλου.   
    

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  245/2013. 
   

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 Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

Καλογερίνης Ηλίας  Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  Αντιδήμαρχος 

Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος 

Κολλιάκος Ιωάννης 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Χαραμής Αντώνιος 
Μέντης Γεώργιος 
Δουμάνης Δαμιανός 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
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