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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  4/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  37/2014 
 
«Περί εγκρίσεως σύστασης Εταιρείας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την Επωνυμία 
«Δίκτυο Επιχειρηματικότητας Και Καινοτόμου Ανάπτυξης (ΔΕΚΑ) ΟΤΑ», με Δήμους 
του Νομού Λακωνίας – Έγκριση Καταστατικού». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Φεβρουαρίου 2014, ημέρα της 
εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 17,00, 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 4/07-02-2014 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 (20) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
2. Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ. 2. Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος 
3. Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος  3. Ιατρόπουλος Δημήτριος 
4. Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος 4. Μαρούσης Χαράλαμπος 
5. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος 5. Σπυριδάκος Βασίλειος 
6. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος 6. Μέντης Γεώργιος 
7. Τσαφατίνου Κατερίνα       Αντιδήμαρχος 7. Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
8. Αλειφέρη Παναγιώτα   
9. Βουνελάκης Γεώργιος          
10. Κολλιάκος Ιωάννης   
11. Λύρας Χαράλαμπος   
12. Πετράκης Χρήστος   
13. Σταθάκης Παναγιώτης   
14. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
15. Νικολινάκος Παναγιώτης   
16. Παπαδάκης Γεώργιος   
17. Τσάκος Πέτρος   
18. Χαραμής Αντώνιος   
19. Δουμάνης Δαμιανός   
20. Κρυπωτός Παναγιώτης   

  
   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, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπίλιας 
Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Κουρκούλης Χαράλαμπος Άνω Καστανέας, Τσιριγώτης 
Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, 
Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης 
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Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, 
Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   Μετά τη συζήτηση του 14ου θέματος αποχώρησε ο κ. Βουνελάκης Γεώργιος και μετά τη 
συζήτηση του 17ου θέματος αποχώρησε ο κ. Νικολινάκος Παναγιώτης.  
 
   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το όγδοο (8ο) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε τα εξής: 

   Προτείνεται να ιδρυθεί Δίκτυο Επιχειρηματικότητας και Καινοτόμου Ανάπτυξης  (ΔΕΚΑ) 
ΟΤΑ, το οποίο θα συνιστά ένα δίκτυο συνεργασίας των ενδιαφερόμενων Δήμων Λακωνίας και 
συγγενών κοινωφελών φορέων που στοχεύει στην καινοτόμο ανάπτυξη και την πολύπλευρη 
διείσδυση στην παγκόσμια αγορά. Η ΔΕΚΑ, ως κινητοποίηση τοπικών δυνάμεων που 
εκπροσωπούν τον γεωγραφικό πλούτο και την ιστορικότητα της Λακωνίας, έχει σαν σκοπό τον 
αναπροσανατολισμό της τοπικής οικονομίας αναζητώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης που 
προσανατολίζονται δυναμικά προς την τρέχουσα παγκόσμια οικονομία της γνώσης και τις διεθνείς 
αγορές ποιότητας με κύρια ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά:  

 την πολιτισμική κληρονομιά σε συνδυασμό της με την παρούσα πρωτοβουλία 
 την καινοτομία , δημιουργικότητα, και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα 
 την ενίσχυση των συνεργατικών σχέσεων εντός και εκτός του Λακωνικού χώρου 
 την εξωστρέφεια που στρατηγικά διαμορφώνει τους στόχους και τις δράσεις 

   Πέραν της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών και του κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου 
δυναμικού, η ΔΕΚΑ, λειτουργούσα σαν ένα συνεργατικό δίκτυο ανάπτυξης, θα επιδιώξει την 
εντατικοποίηση της οικονομικής εξέλιξης υιοθετώντας σύγχρονους μηχανισμούς ανάπτυξης και 
προβολής με κατάλληλη επεξεργασία και διαχείριση της συναφούς γνώσης που στοχεύει στη 
δημιουργία θετικής εικόνας και αποδοχής των προϊόντων και υπηρεσιών και απευθύνεται στις 
αγορές υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων. Για την επιτυχία της διαδημοτικής πρωτοβουλίας που η 
ΔΕΚΑ προωθεί επιβάλλεται η καλλιέργεια ενός τρόπου ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας έτσι ώστε 
να αναπτυχθεί το κατάλληλο ανθρώπινο & κοινωνικό κεφάλαιο που θα στηρίξει τη συνεργατική 
νοοτροπία και τα κατάλληλα σχήματα, υιοθετώντας ταυτόχρονα και τα αντίστοιχα τεχνολογικά 
εργαλεία. Η παραπάνω ολοκληρωμένη προσέγγιση θα προσδώσει επί πλέον ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα στις οικονομικές πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν. 

   Η κεντρική δυναμική της καινοτόμου προσέγγισης προκύπτει από τη λειτουργία ενός 
στρατηγικού δικτύου που διαμορφώνεται με την ομαδοποίηση φορέων που συλλογικά 
καθορίζουν στόχους αναδιάταξης και επιμελώς σχεδιασμένες διαδικασίες επίτευξης των στόχων.  
Οι δραστηριότητες που προκύπτουν αποδίδουν τοπικά αλλά και διεθνώς σε συσχετισμό με τους 
αναδυόμενους μηχανισμούς και τεχνολογίες των δικτύων.  Σύμφωνα με την παραπάνω 
προσέγγιση, η ΔΕΚΑ θα συσταθεί για να δημιουργήσει αξία μέσω συμμετοχής σε μια σειρά από 
συνεργατικές διαδικασίες και επιδιώκει να αναπτύξει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε 
θεμελιώδεις ή υποστηρικτικές δραστηριότητες. Οι αρχικοί άξονες της εντατικοποιημένης 
οικονομικής πρωτοβουλίας που η ΔΕΚΑ προωθεί είναι:  

1. η αγροτική οικονομία των ποιοτικών και παραδοσιακών προϊόντων, 
2. ο πολιτισμικός τουρισμός, 
3. η τεχνολογική ανάπτυξη, και 
4. η οικονομία της διεθνώς προσανατολισμένης παιδείας. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. όπως αποφασίσει σχετικά με: 

 τη σύσταση εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτόμου Ανάπτυξης (ΔΕΚΑ) ΟΤΑ» με τους Δήμους Σπάρτης και 
Ανατολικής Μάνης του Νομού Λακωνίας και 
 την έγκριση καταστατικού. 
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   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ.  Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη το 
περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010 και μετά από  
διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει Ομόφωνα  
1. Τη σύσταση Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο 

Επιχειρηματικότητας και Καινοτόμου Ανάπτυξης (ΔΕΚΑ) ΟΤΑ» με τους Δήμους Σπάρτης και 
Ανατολικής Μάνης. 

2.  Την έγκριση των όρων του καταστατικού της Εταιρείας, οι οποίοι έχουν ως εξής:  
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

«Δίκτυο Επιχειρηματικότητας και Καινοτόμου Ανάπτυξης (ΔΕΚΑ) OTA» 

 
Σήμερα στη Σπάρτη, την ……………… 2014,  

α)  ο Δήμος Σπάρτης, νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο Σταύρο Αργειτάκο με ΑΔΤ ..., 
και  
β)  ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο Πέτρο Ανδρεάκο με 
ΑΔΤ ..., 
γ) )  ο Δήμος Μονεμβασίας, νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο Ηρακλή Τριχείλη με ΑΔΤ 
..., 

Έχοντας υπόψη: 
- Το άρθρο 101 (Δίκτυα δήμων και περιφερειών) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) 

- Την αρ. …/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης 

- Την αρ. …/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανατολικής Μάνης 

- Την αρ. …/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας 

 
 συνιστούν αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 Α.Κ., η 
οποία διέπεται από τους παρακάτω όρους και ειδικότερες συμφωνίες: 
 

Άρθρο 1 
 Σύσταση Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

Συνιστάται αστική εταιρεία (εφεξής η Εταιρεία) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά την 
έννοια της διάταξης του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα.  

Άρθρο 2  
 Επωνυμία 

Η Εταιρεία θα έχει την επωνυμία «Δίκτυο Επιχειρηματικότητας και Καινοτόμου Ανάπτυξης 
(ΔΕΚΑ) OTA». Για τις δραστηριότητές της στην αλλοδαπή, καθώς επίσης για τις συναλλαγές της 
και τις σχέσεις της με αλλοδαπούς, η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται ως “Intercity 
Enterpreneurship & Innovation Network” (IEI Net). 

Άρθρο 3  
Έδρα 

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σπάρτης. Είναι δυνατόν, μετά από απόφαση των 
εταίρων, που λαμβάνεται ομόφωνα, να μεταβάλλεται η έδρα της Εταιρείας. Είναι επίσης δυνατόν 
να καταργούνται ή να ιδρύονται Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα της Εταιρείας και σε άλλα μέρη 
της χώρας και στην αλλοδαπή, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη σχετική κείμενη νομοθεσία, μετά 
από απόφαση που θα παρθεί από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων, με αυξημένη πλειοψηφία 
2/3. 

Άρθρο 4  
Διάρκεια 

Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι ετών. Είναι όμως δυνατή η 
παράταση του χρόνου διαρκείας της Εταιρείας, πληρουμένων των συναφών όρων του παρόντος 
καταστατικού.  
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Άρθρο 5 
 Σκοποί 

1. Διεθνής προώθηση των παρακάτω ειδικών σκοπών του ΔΕΚΑ.  Κατά τη διεθνή αυτή 

προσπάθεια θα δοθεί έμφαση στο σκεπτικό της συνολικής ανάπτυξης που εμπνέεται από την 

ιστορική παράδοση φιλίας και κοινωφελούς συμμαχίας της Αρχαίας Σπάρτης. Ο γενικότερος 

προσανατολισμός θα στηρίζεται σε συναφείς κλασσικές ιδέες, αξίες και αρετές που διέκριναν την 

Αρχαία Σπάρτη.   

2. Η αναβάθμιση των δομών εκπαίδευσης, πολιτισμού, έρευνας, ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

3. Η παροχή τεχνογνωσίας για την δημιουργία νέων δομών εκπαίδευσης, πολιτισμού, 
έρευνας, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης σε Δήμους ή περιοχές που δεν 
λειτουργούν παρόμοιες δομές. 

4. Η προσπάθεια δημιουργίας ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των δομών εκπαίδευσης, 
πολιτισμού, έρευνας, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. με κατάθεση 
σχετικών προτάσεων στα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να θεσμοθετηθούν οι απαιτούμενες 
προς τούτο νομοθετικές ρυθμίσεις, με εφαρμογή εσωτερικών κανονισμών αποδεκτών από τα 
μέλη, με αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας και γενικότερα με κάθε πρόσφορο τρόπο. 

5. Η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, εκδηλώσεων, προβολών, διαλέξεων με θέματα 
σχετικά με την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας στα όρια των 
ΟΤΑ. 

6. Η υποβολή προτάσεων και η υλοποίηση προγραμμάτων στους τομείς εκπαίδευσης, 
πολιτισμού, έρευνας, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης με χρηματοδότηση του 
Ελληνικού Κράτους ή από Ευρωπαϊκούς πόρους ή από δωρεές και χορηγίες και η συμμετοχή της 
Εταιρείας ως εταίρου σε κοινοπρακτικό σχήμα για την επίτευξη του σκοπού αυτού. 

7. Η εκπροσώπηση των Δήμων, Κοινοτήτων, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που είναι τακτικά μέλη-εταίροι 
της Εταιρείας, σε αρχές και υπουργεία, στο πλαίσιο και για τις ανάγκες υλοποίησης των 
καταστατικών σκοπών της Εταιρείας. 

8. Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και παγκόσμια δίκτυα και σε Οργανισμούς ή φορείς που 
λειτουργούν στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό που ο σκοπός τους έχει σχέση με 
ζητήματα πρόληψης και προαγωγής των θεμάτων εκπαίδευσης, πολιτισμού, έρευνας, ενίσχυσης 
της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης. 

9. Η δημιουργία και προώθηση διακρατικών συνεργασιών για την εκπλήρωση των βασικών 
στόχων της Εταιρείας, όσον αφορά την ανάπτυξη των θεμάτων εκπαίδευσης, πολιτισμού, 
έρευνας, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης. 

10. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύναψη διεθνών συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς 
της κοινωνίας των πολιτών (όπως Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς  (Μ.Κ.Ο.), αναπτυξιακούς 
φορείς, Πανεπιστημιακά Δίκτυα, αγροτικούς συνεταιρισμούς, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας) 
άλλων χωρών, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του εκπαιδευτικού, πολιτισμικού, κοινωνικού 
και οικονομικού επιπέδου των περιοχών που εκπροσωπούνται. Οι συνεργασίες αυτές θα 
εκτείνονται και θα καλύπτουν τους τομείς της αναπτυξιακής συνεργασίας, σε όλους τους τομείς. 
Ειδικότερα θα επιδιώκεται η ενίσχυση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, πολιτισμού, 
έρευνας, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της ισότητας ανδρών και γυναικών. Ιδιαίτερη φροντίδα θα 
αποδοθεί στην υλοποίηση βιώσιμων δράσεων και προγραμμάτων των φορέων της κοινωνίας των 
πολιτών - και ιδιαίτερα των Μ.Κ.Ο.-, στην οικοδόμηση θεσμών, στην κατάρτιση προγραμμάτων 
που ενισχύουν τις ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού και προωθούν την οικειοποίηση (από τις 
γυναίκες και τους εν γένει μειονεκτούντες) των ωφελειών συναφών προγραμμάτων. 

11. Η διεύρυνση του ΔΕΚΑ με την ενσωμάτωση περαιτέρω δήμων και κοινωφελών φορέων 
με συγγενείς προσανατολισμούς και η αναβάθμιση του εταιρικού σχήματος προς βέλτιστη 
παραγματοποίηση των ευρύτερων σκοπών του. 

12. Η συμμετοχή του ΔΕΚΑ σε εταιρικά σχήματα συναφών σκοπών και με εξειδικευμένους 
προσανατολισμούς που προωθούν περαιτέρω τους σκοπούς του. 
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Άρθρο 6 
 Μέσα επιδίωξης του σκοπού 

Η Εταιρεία επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών της, όπως αυτοί περιγράφονται στο 
προηγούμενο άρθρο με κάθε νόμιμο μέσο και στα πλαίσια της κείμενης σχετικής νομοθεσίας. 

Άρθρο 7 
 Εταίροι, δικαιώματα και υποχρεώσεις 

1. Εταίροι της Εταιρείας είναι οι κάτωθι: 
α)  Ο Δήμος Σπάρτης, νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο κ. Σταύρο Αργειτάκο,  
β) Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο κ. Πέτρο 

Ανδρεάκο και  
γ) Ο  Δήμος Μονεμβασίας, νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο κ. Ηρακλή Τριχείλη 
2. Κανένας Εταίρος δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για την 

εξυπηρέτηση συμφερόντων τρίτων οποιαδήποτε πράξη, που να είναι αντίθετη με τους σκοπούς 
της Εταιρείας. 

3. Όλοι οι Εταίροι υποχρεώνονται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος 
καταστατικού καθώς επίσης και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων και της 
Διεύθυνσης της Εταιρείας, στο μέτρο που δεν παραβιάζονται οι καταστατικοί σκοποί και τα 
προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. Οποιαδήποτε ενέργειά τους (των Εταίρων), αντίθετη 
με τα παραπάνω θα σημαίνει υπαναχώρηση αυτών από την Εταιρεία και θα στοιχειοθετεί λόγο 
αποβολής τους από αυτήν. 

4. Οι Εταίροι υποχρεώνονται- παράλληλα προς την υποχρέωση αυτών για εισφορά σε 
χρήμα προς δημιουργία του εταιρικού κεφαλαίου- και σε άλλες παροχές, που αποφασίζει η Γενική 
Συνέλευση των Εταίρων, χάριν της πραγματοποίησης των σκοπών της Εταιρείας. 

5. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατό οποιοσδήποτε Εταίρος, υπό τον όρο προηγούμενης σχετικής 
απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων να συνδέεται με αυτήν με σύμβαση έργου, 
οπότε και θα δικαιούται εξόδων παραστάσεως και κινήσεως. 

Άρθρο 8 
 Εταιρικό κεφάλαιο 

1. Το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στα 3.000 € (τρεις χιλιάδες ευρώ). Κάθε ένας εκ των 
Ιδρυτών- Εταίρων (και για να ευοδωθούν οι σκοποί της Εταιρείας) εισφέρει το ποσό των 1.000 € 
(χιλίων Ευρώ), προκειμένου να συγκεντρωθεί το αρχικό Εταιρικό κεφάλαιο.  

Αναλυτικότερα οι εισφορές των Εταίρων για τη συγκέντρωση του Εταιρικού κεφαλαίου, 
έχουν ως ακολούθως: 

α) Ο Δήμος Σπάρτης εισφέρει το ποσό των 1.000 € (χιλίων ευρώ),  
β) Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης  εισφέρει το ποσό των 1.000 € (χιλίων ευρώ) και 
γ) Ο Δήμος Μονεμβασίας  εισφέρει το ποσό των 1.000 € (χιλίων ευρώ) 
2. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπεται να αποβούν 

κερδοσκοπικές, κάθε δε εισπραττόμενο ποσό από Εταίρο, όπως επίσης και κάθε άλλος πόρος της 
Εταιρίας, θα διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας. 

3. Σε περίπτωση ύπαρξης χρηματικού υπολοίπου μετά το τέλος κάποιας οικονομικής 
χρήσης, το ποσό αυτό θα μεταφέρεται αναγκαστικά σε πίστωση της επόμενης οικονομικής 
χρήσης, απαγορευόμενης απολύτως της διανομής κερδών στους Εταίρους. 

4. Το δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους ορίζεται στο ποσό των 1.000 € (χιλίων Ευρώ). 
Άρθρο 9 

 Μέλη-Είσοδος νέου Εταίρου 
Για την είσοδο νέου εταίρου στην Εταιρεία απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 

που θα ληφθεί με αυξημένη πλειοψηφία 2/3. Εταίρος δικαιούται να είναι κάθε Δήμος της 
Ελληνικής Επικράτειας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κατά περίπτωση νόμιμα εκπροσωπείται, 
όπως επίσης και κάθε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Νομικών Προσώπων 
Ιδιωτικού Δικαίου, νόμιμα εκπροσωπούμενο, που λειτουργεί με κοινωφελείς σκοπούς. Για ειδικούς 
λόγους, ως νέοι εταίροι δύνανται να θεωρηθούν από την Γενική Συνέλευση δήμοι και κοινωφελείς 
φορείς και από άλλους γεωγραφικούς χώρους (πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

 
 
 

ΑΔΑ: ΒΙΕΩΩΚ9-ΑΨΦ



 6 

Άρθρο 10 
 Νομική κατάσταση 

Η Εταιρεία είναι αστική- κατά την έννοια του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα, όπως αυτό 
ισχύει- και ουδέποτε ενεργεί αντικειμενικά εμπορικές πράξεις οποιασδήποτε μορφής, κατά 
σύνηθες επάγγελμα. Ο χαρακτήρας της Εταιρείας ως Αστικής, έχει ως αποτέλεσμα να μην 
προσδίδεται ουδέποτε και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, η εμπορική ιδιότητα στα μέλη ή στους 
Εταίρους της, από την παρούσα Εταιρική σχέση.  

Άρθρο 11 
 Διοίκηση της Εταιρείας 

Η διοίκηση της Εταιρείας ασκείται από την Γενική Συνέλευση των Εταίρων και το Γενικό 
Διευθυντή/ Διαχειριστή της Εταιρείας. Με σκοπό την υποστήριξη των προγραμμάτων και δράσεων 
της εταιρείας, οργανώνονται και στελεχώνονται κατάλληλα τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και 
διατίθενται σ’ αυτά προσωπικό και πόροι. 

Άρθρο 12 
 Γενική Συνέλευση των Εταίρων 

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που 
απασχολεί την εταιρεία. Οι εταίροι συνέρχονται, ύστερα από πρόσκληση που αποστέλλεται, από 
τον Γενικό Διευθυντή, στα μέλη- της Εταιρείας- 10 ημέρες πριν από τη Συνέλευση, σε Τακτική 
Γενική Συνέλευση το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και εγκρίνουν τον απολογισμό του παρελθόντος 
έτους, το πρόγραμμα του επόμενου έτους και την εν γένει οικονομική διαχείριση. 
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων είναι: 

Α. Έγκριση του απολογισμού δράσης και του οικονομικού απολογισμού του Γενικού 
Διευθυντή του προηγουμένου έτους. 

Β.  Έγκριση του προγραμματισμού δράσης και του προϋπολογισμού του επομένου έτους. 
Γ.  Είσοδος νέων εταίρων (μελών) και διαγραφή εταίρων (μελών). 
Δ. Εκλογή του Γενικού Διευθυντή, Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή και της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής. Ειδικότερα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει 
μέλη της εταιρείας. 

Ε.  Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. 
ΣΤ. Η λύση της Εταιρείας. 
Για τη λήψη απόφασης, αναφορικά με το αντικείμενο ενάσκησης των ως άνω 

αναφερομένων αρμοδιοτήτων, απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων μελών. 
2. Οι εταίροι είναι δυνατόν να συνέλθουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν 

προσκλήσεως που αποστέλλεται επί αποδείξει στα μέλη από τον Γενικό Διευθυντή. Η πρόσκληση 
πρέπει να αναγράφει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, 
καθώς επίσης και τη θεματολογία. 

3. Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, ο Γενικός Διευθυντής διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν.  

4. Στη συνέχεια ο Γενικός Διευθυντής καλεί το σώμα για την υποβολή υποψηφιοτήτων για 
Προεδρείο. Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο της ΓΣ, τον 
Γραμματέα της ΓΣ και ένα μέλος, είναι υπεύθυνο για την ομαλή διεξαγωγή της ΓΣ.  

Άρθρο 14 
 Εξελεγκτική Επιτροπή 

Ο οικονομικός έλεγχος ασκείται από 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη 
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ανά έτος. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική 
διαχείριση της Εταιρείας, τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, τις πηγές τους, καθώς και τις 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες και υποβάλλει σχετική έκθεση στη Γ.Σ. Στη διάθεσή της τίθενται, 
όταν ζητηθούν, όλα τα βιβλία διαχείρισης της Εταιρείας. 

Άρθρο 15 
 Απαρτία και πλειοψηφία 

Για την Γενική Συνέλευση των εταίρων ορίζεται ότι απαρτία υπάρχει όταν παρίστανται μέλη 
που εκπροσωπούν το ήμισυ συν ένα εκ του όλου αριθμού αυτών. Αντίστοιχα οι αποφάσεις 
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών (πληρουμένης της προϋποθέσεως περί 
απαρτίας), πλην των περιπτώσεων που τυχόν ορίζονται δια του παρόντος και για τις οποίες 
δύναται να απαιτηθεί ενισχυμένη πλειοψηφία ή ομοφωνία. 
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Άρθρο 16 
 Γενικός Διευθυντής 

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι 
υπόλογος έναντι της Γενικής Συνέλευσης και ενεργεί επί τη βάσει των αρμοδιοτήτων που του 
ανατίθενται και των συναφών προβλέψεων του κανονισμού λειτουργίας της Εταιρείας.  Δια του 
παρόντος, Γενικός Διευθυντής ορίζεται ο …………, Δήμαρχος ………..  και Αναπληρωτής Γενικός 
Διευθυντής ο ……….., Δήμαρχος ………. Σε περίπτωση απουσίας του Γενικού Διευθυντή και 
κατόπιν εξουσιοδότησής του, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής εκτελεί χρέη Γενικού 
Διευθυντή. 

Άρθρο 17 
 Μεταβίβαση εταιρικής μερίδας 

Η διάθεση, μεταβίβαση, εκχώρηση ή η με οποιοδήποτε τρόπο δέσμευση της εταιρικής 
μερίδας, απαγορεύεται. 

Άρθρο 18 
 Αποχώρηση εταίρου 

Η αποχώρηση Εταίρου είναι δυνατή κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας (δύο τουλάχιστον μήνες πριν τη σκοπούμενη αποχώρηση) κι αφού 
πρώτα διευθετήσει τυχόν υποχρεώσεις του, έναντι της Εταιρείας. 

Άρθρο 19 
 Τροποποίηση του καταστατικού 

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού είναι δυνατή ανά πάσα χρονική στιγμή, υπό 
την προϋπόθεση ότι λαμβάνει χώρα από το αρμόδιο όργανο και τις θεσπιζόμενες υπό του 
παρόντος διαδικασίες λειτουργίας του. Κάθε τροποποιητική πράξη πρέπει να καταχωρείται στα 
βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Σπάρτης. 

2. Για την τροποποίηση οποιουδήποτε άρθρου του παρόντος καταστατικού, απαιτείται 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, λαμβανομένης με πλειοψηφία 2/3 εκ των 
παρόντων μελών, με την επιφύλαξη των σχετικών με την είσοδο νέου εταίρου, διατάξεων του 
παρόντος. 

Άρθρο 20 
 Κανονισμός λειτουργίας 

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, 
δύναται να εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας. Τροποποίηση, διόρθωση, 
ερμηνεία και συμπλήρωση του κανονισμού, επιτρέπεται μόνο με νεότερη απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των εταίρων, επί τη βάσει είτε σχετικής πρότασης του Γενικού Διευθυντή είτε 
εμπεριστατωμένου αιτήματος, οποιουδήποτε εκ των εταίρων. 

Άρθρο 21 
 Πόροι 

Πόροι της Εταιρείας είναι: 
1. Οι εισφορές των εταίρων, είτε τακτικές είτε έκτακτες. 
2. Δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομιές. 
3. Έσοδα από την υλοποίηση των προγραμμάτων που ανάγονται στην επιδίωξη και την 
εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της. 
4. Κρατικές επιχορηγήσεις και επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και γενικά κάθε νόμιμο έσοδο. 

Άρθρο 22 
 Λύση και εκκαθάριση 

1. Η Εταιρεία λύεται και εισέρχεται στο στάδιο εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στον Αστικό 
Κώδικα, με την εξαίρεση των όσων προβλέπονται από το άρθρο 25 του παρόντος. 

2. Από την λύση της Εταιρείας και μετά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεχίζει 
να ασκεί τα καθήκοντά του, ως ο διορισμένος πλέον, δια του παρόντος, εκκαθαριστής της 
Εταιρείας, για τους σκοπούς της εκκαθάρισης. 

3. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών λύσης της Εταιρείας, η τυχόν εναπομείνασα 
περιουσία της περιέρχεται σε ίδρυμα προστασίας παιδιών με αναπηρία, η επιλογή του οποίου θα 
πρέπει να έχει ήδη γίνει, προ της λύσεως της Εταιρείας, από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων. 
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4. Με απόφαση των μελών της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, είναι δυνατόν να ορισθεί 
εξωτερικός εκκαθαριστής της Εταιρείας. 

Άρθρο 23 
 Πειθαρχικές διατάξεις 

1. Κάθε παράβαση των όρων του παρόντος καταστατικού, όπως επίσης και των διατάξεων 
του κανονισμού λειτουργίας της Εταιρείας, που δύναται να συνταχθεί με βάση τα υπό του 
παρόντος προβλεπόμενα, από οποιονδήποτε εταίρο της Εταιρείας, συνεπάγεται την επιβολή, επί 
τη βάσει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου πειθαρχικών κυρώσεων (όπως αυτές 
δύνανται συστηματικότερα να οριστούν από τον Κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας). Οι 
κυρώσεις αυτές δύνανται να συνίστανται και στην αποβολή του υπό συζήτηση εταίρου από την 
Εταιρεία. Ο αποπεμπόμενος έχει το δικαίωμα έφεσης ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των 
εταίρων. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού (της εφέσεως) πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο 
μέσα σε 15 (δεκαπέντε) ημέρες από την κοινοποίηση (στον αποπεμπόμενο) της απόφασης περί 
αποπομπής του. 

2. Η εταιρική μερίδα του αποπεμφθέντος εταίρου καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας, δεδομένου 
ότι συμφωνείται, πως αυτή (η εταιρική μερίδα), επέχει τη θέση εγγυήσεως, που δίδεται από τον 
Εταίρο για την καλή τήρηση των όρων του παρόντος. Επιπλέον δεν αποκλείεται να διεκδικήσει η 
Εταιρεία την περαιτέρω αποζημίωσή της από τον εταίρο, για κάθε θετική ή αποθετική της ζημία (η 
οποία δεν καλύπτεται από την αξία της εταιρικής μερίδας). 

Άρθρο 24 
 Επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των εταίρων απορρέουσα από τις διατάξεις του παρόντος 
καταστατικού και/ ή που αφορά ενδεικτικά την λειτουργία της Εταιρείας, την άσκηση των 
καθηκόντων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μελών και των οργάνων της, θα 
επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας. 

Άρθρο 25 
 Περιουσία 

Η περιουσία που είναι δυνατό να δημιουργηθεί από τη λειτουργία και τη δραστηριότητα της 
Εταιρείας αποτελεί το ενεργητικό αυτής, το οποίο και θα πρέπει να κατατίθεται σε τράπεζα, 
εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 3.000 € (τριών χιλιάδων Ευρώ). 

Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία δεν μπορούν υπό οποιαδήποτε συνθήκη να θεωρηθούν ως 
κέρδη προς διανομή στους εταίρους. Ρητά ορίζεται ότι αποτελούν περιουσία που πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των 
εταίρων, για την επιδίωξη και εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών της Εταιρείας. 

Άρθρο 26 
 Γενικές διατάξεις 

1. Για κάθε θέμα που δεν υπάρχει ρητή ρύθμιση από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται 
αναλογικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

2. Κάθε εταίρος δικαιούται να λαμβάνει γνώση των εταιρικών υποθέσεων και να αποκτά 
αντίγραφα, εφόσον το ζητήσει, κάθε εγγράφου της Εταιρείας. 

3. Τα δικαιώματα γενικά θα πρέπει να ασκούνται όπως επιβάλλει η καλή πίστη, η αγαστή 
εταιρική συνεργασία και το συμφέρον της Εταιρείας. 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Για το Δήμο Σπάρτης 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΕΙΤΑΚΟΣ 
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Για το Δήμο Ανατολικής Μάνης 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ 

 

 

Για το Δήμο Μονεμβασίας 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ 

 

3. Προτείνει ως Διευθυντή της Εταιρείας το Δήμαρχο Σπάρτης κ. Αργειτάκο Σταύρο, με 
αναπληρωτή αυτού το Δήμαρχο Μονεμβασίας κ. Τριχείλη Ηρακλή. 
   4. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Ηρακλή Τριχείλη για την υπογραφή του καταστατικού. 
 5. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, για την εγγραφή της 
πίστωσης των 1.000,00 €, που αφορά στη συμμετοχή του Δήμου στην Εταιρεία, ως εξής: 

α) Στο αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρει την παρακάτω πίστωση: 

 Από τον ΚΑ 80-8111.002 «Οφειλές για αμοιβές και έξοδα προσωπικού» πίστωση 1.000,00 € 
από την υπάρχουσα πίστωση των 50.000,00 €, η οποία πλεονάζει. 

β) Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρει την παρακάτω πίστωση: 
Στον ΚΑ 00-6737.005 γράφει πίστωση 1.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο 
«Συμμετοχή του Δήμου στην Εταιρεία «Δίκτυο Επιχειρηματικότητας και Καινοτόμου Ανάπτυξης  
(ΔΕΚΑ) ΟΤΑ». 
 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  37/2014. 

   
 

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 Καλογερίνης Ηλίας  Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  Αντιδήμαρχος 

Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος 

Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος 

Τσαφατίνου Κατερίνα  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Λύρας Χαράλαμπος 
Πετράκης Χρήστος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Χαραμής Αντώνιος 
Δουμάνης Δαμιανός 
Κρυπωτός Παναγιώτης 
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