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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  18ης/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  306/2016 
 
«Περί διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων για το 
νέο έτος».  

 
    Στους Μολάους σήμερα στις 19 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, 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 
18/15-12-2016 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 18, δηλαδή:  
     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
 2. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος 2. Λεκάκης Δημήτριος 
 3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος 3. Αλειφέρη Παναγιώτα 
 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος 4. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 5. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος 5. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος 6. Δουμάνη Σοφία 
 7. Χριστάκος Σταύρος                   Αντιδήμαρχος 7. Βελιώτης Ευστάθιος 
 8. Χαραμή Αλεξάνδρα 8. Σταθάκης Νεκτάριος 
 9. Βουνελάκης Γεώργιος 9. Τσαφατίνου Κατερίνα 
10. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
11. Κολλιάκος Ιωάννης   
12. Παπαδάκης Πιερρής   
13. Παπούλη Δέσποινα   
14. Πετράκης Χρήστος   
15. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
16. Κουλουβάκος Βασίλειος   
17. Κόκκορης Παναγιώτης   
18. Αναγνωστοπούλου Ελένη   

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:  Από τους Προέδρους των Δημοτικών 
Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, 
παραβρέθηκαν οι:  Ευθύμιος  Κοντοσταθάκος  Δ.Κ. Μολάων,  Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. 
Αγγελώνας,  Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς. 
 Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χριστάκος 
Σταύρος και κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σουρλάς 
Ιωάννης.   
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3α του ΔΚΚ, ορίζεται ότι πιστώσεις που 
είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της 
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Κοινότητας  μπορεί  να  διατεθούν,  με  απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για 
την πληρωμή δαπανών, που αφορούν μεταξύ άλλων εθνικές ή τοπικές εορτές ή άλλες ιδίως 
πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που 
οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και 
συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών 
και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του.  

Κατά την έννοια της ως άνω διάταξης, επιτρέπεται η, σε βάρος του προϋπολογισμού ενός 
Δήμου, διενέργεια δαπανών σχετικών με τη διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης εξ’ αφορμής 
της εορτής των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, την οποία διοργανώνει ο Δήμος στην 
εδαφική του περιφέρεια, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εφόσον υπάρχει 
εγγεγραμμένη σχετική πίστωση στον οικείο κωδικό αριθμό εξόδων του προϋπολογισμού του. 
 Από την ευρεία διατύπωση της άνω διάταξης αναφορικά με τη δυνατότητα πληρωμής σε 
βάρος  των πιστώσεων του προϋπολογισμού ενός  Δήμου, που αφορούν στις αναφερόμενες στη 
διάταξη αυτή εορτές και εκδηλώσεις, συνάγεται ότι πέραν των απολύτως αναγκαίων δαπανών για 
τη διοργάνωση και πραγματοποίηση των εορταστικών εκδηλώσεων, μπορούν νόμιμα να 
διενεργηθούν, μετά από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, και άλλες δαπάνες που 
σχετίζονται με αυτές και γενικότερα συμβάλλουν στη δημιουργία του ανάλογου εορταστικού 
κλίματος, οι οποίες πάντως δεν θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, να υπερβαίνουν το προσήκον 
μέτρο. 
 Ενόψει λοιπόν των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, εισηγούμαι την 
πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων, οι οποίες ανάγονται στη λειτουργική δραστηριότητα 
του Δήμου και αποσκοπούν στην ευχαρίστηση του μεγάλου και αυξανόμενου τις ημέρες αυτές, 
πληθυσμού του, καθώς και  τη διάθεση πίστωσης 1.500,00 ευρώ για το σκοπό αυτό, ποσό το 
οποίο δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, ενόψει του μεγέθους και του πληθυσμού του Δήμου 
και της σπουδαιότητας των γιορτών αυτών.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 158 
παρ. 3α του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) και μετά από διαλογική συζήτηση: 

Αποφασίζει ομόφωνα 
   Την πραγματοποίηση  εορταστικών εκδηλώσεων  για  τις εορτές των Χριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς, στην περιφέρεια του Δήμου, στα πλαίσια των οποίων θα παρατεθούν 
διάφορα γλυκίσματα και βασιλόπιτες.  
 Τη διάθεση (ψήφιση) πίστωσης μέχρι  του  ποσού  των  1.500,00 €  σε  βάρος  του  ΚΑ 
00-6443 «Δαπάνες  δεξιώσεων και  εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού του Δήμου 
τρέχοντος έτους, για την κάλυψη των δαπανών των εκδηλώσεων. 
  

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  306/2016. 
   

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

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Χαραμή Αλεξάνδρα Καλογερίνης Ηλίας  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης   
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Παπούλη Δέσποινα 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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