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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της  6/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  97/2017 
 
«Περί επιχορήγησης Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Απριλίου 2017, ημέρα της εβδομάδος 
Δευτέρα  και ώρα 17,00, 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 6/05.04.2017 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 
του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα δέκα οκτώ (18) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γρ. Δ.Σ. 
 2. Βελιώτης Ευστάθιος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  2. Αλειφέρη Παναγιώτα 
 3. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  3. Βουνελάκης Γεώργιος 
 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος  4. Λεκάκης Δημήτριος 
 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  5. Νερατντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
 6. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος  6. Παπούλη Δέσποινα 
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος  7. Πετράκης Χρήστος 
 8. Χριστάκος Σταύρος                   Αντιδήμαρχος  8. Τσαφατίνου Κατερίνα             
 9. Γεωργακάκου Αικατερίνη  9. Λυριωτάκης Ιωάννης 
10. Κολλιάκος Ιωάννης   
11. Μαρούσης Χαράλαμπος   
12. Παπαδάκης Πιερρής   
13. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
14. Δουμάνη  Σοφία   
15. Κόκκορης Παναγιώτης   
16. Κουλουβάκος Βασίλειος   
17. Σταθάκης Νεκτάριος   
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: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Λιβανός Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου 
Βοιών, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσούλης 
Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χριστοφοράκης 
Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 18ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε τα εξής: 

Σας θέτω υπόψη την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας: 
<Σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06: «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 

είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων: 
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i. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, 
καθώς και σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου, 

ii. σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική 
και πολιτιστική δραστηριότητα, 

Η επιχορήγηση αυτή επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο 
προϋπολογισμό  για το σκοπό αυτόν. Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του δήμου. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της κατ΄εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης 
εκδοθείσας  Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 (ΦΕΚ 116/21.01.2015 
τεύχος Β’): «Κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προς τους 
ανωτέρω επιχορηγούμενους φορείς φέρει σε εμφανές σημείο την εξής σημείωση: «Σε περίπτωση 
που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις 
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν 
στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών 
οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 
όπως προστέθηκε με το άρθρ.16 Ν.4305/2014». Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων 
δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις τουάρθρου10ΒΝ.3861/2010 και της παρούσας 
απόφασης συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση 
ή χρηματοδότηση από φορείς της γενικής κυβέρνησης στο μέλλον. Οι πάροχοι επιχορηγήσεων 
της γενικής κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο πριν την έγκριση της 
επιχορήγησης.» 

1) O  «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ε.Ο.Σ.ΝΑ.Λ.  
με την από 16/3/2017 αίτησή του καλεί το Δήμο  να τον επιχορηγήσει με το ποσό των 2.500,00 
€ ευρώ για τη συντήρηση του πεζοπορικού μονοπατιού Άγιος Φωκάς-Καστανιά και αυτών πέριξ 
της πόλεως της Μονεμβασίας. Η συνεχής και αδιάλειπτη χρήση των μονοπατιών αυτών, μόνο 
θετικά μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της επαφής των πολιτών με το τοπικό οικοσύστημα 
και την προώθηση του οικοτουρισμού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονομία. Ο εν 
λόγω Σύλλογος έχει ιδρυθεί από το έτος 1999, έχει έδρα τους Μολάους και σύμφωνα με το 
καταστατικό, στους σκοπούς του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η συστηματική καλλιέργεια 
και η διάδοση και ανύψωση όλων των μορφών της ορειβασίας, της χιονοδρομίας και γενικότερα 
κάθε αθλητικής δραστηριότητας, που σχετίζεται με το ορεινό οικοσύστημα, χωρίς να το 
επιβαρύνει. Επίσης πραγματοποιεί και συντηρεί οδοσημάνσεις εθνικών πεζοπορικών μονοπατιών, 
χαράξεις ορειβατικών και αναρριχητικών διαδρομών και έχει γενικά τη φροντίδα αυτών, επιδιώκει 
και αγωνίζεται για τη μορφωτική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών, καθώς και των 
φυσιολατρών φίλων του.   

2) O Εξωραϊστικός–Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΗΓΗ» ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΙΦΙΑ ΛΙΜΝΩΝ  με 
την από 16/3/2017 αίτησή του καλεί το Δήμο  να τον επιχορηγήσει με το ποσό των 2.800,00 € 
ευρώ, προκειμένου να διοργανώσει εκδηλώσεις με θέματα οικιστικά, πολιτιστικά και κοινωνικά 
(διοργάνωση βιωματικών σεμιναρίων, μουσικών αφιερωμάτων, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεων, 
ομιλίες κλπ ) με σκοπό την ανύψωση του πολιτιστικού και πνευματικού επιπέδου, την προστασία 
του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της περιοχής και την αντιμετώπιση τοπικών 
προβλημάτων και θεμάτων του κοινωνικού συνόλου, που είναι και οι σκοποί του Συλλόγου, 
σύμφωνα με το καταστατικό του. Η έδρα του εν λόγω συλλόγου είναι ο Ξιφιάς Μονεμβασίας. 

3) O Φιλοπρόοδος Σύλλογος Αγγελώνας «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»  με την από 23/3/2017 
αίτησή του καλεί το Δήμο  να τον επιχορηγήσει με το ποσό των 3.000,00 € ευρώ για τη 
διοργάνωση και τη διεξαγωγή σειράς επιμορφωτικών ημερίδων (εκπαιδευτικών, τεχνικών, 
αγροτικής ανάπτυξης κλπ) και εκδηλώσεων με θέματα πολιτιστικά και κοινωνικά (μουσικά και 
χορευτικά αφιερώματα, παρουσιάσεις βιβλίων κλπ) με σκοπό την ανύψωση του πνευματικού και 
πολιτιστικού επιπέδου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όσο και την αντιμετώπιση τοπικών 
προβλημάτων και θεμάτων κοινωνικού συνόλου. Ο εν λόγω Σύλλογος έχει έδρα την Αγγελώνα 
και σκοποί του μεταξύ άλλων, είναι: ο πλουτισμός των μαθητών με μέσα εποπτικής διδασκαλίας, 
η ψυχαγωγία των μαθητών και η καλή διάπλαση αυτών σωματικά και ψυχικά, ο εξωραϊσμός εν 
γένει του χωριού, η ένωση όλων υπό την αιγίδα του Συλλόγου και η προσπάθεια προς επίλυση 
των προβλημάτων και γενικότερα η ανύψωση του πνευματικού τους επιπέδου, η μέριμνα για την 
αθλούμενη νεότητα του χωριού. 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
Εισηγείται  στο Δημοτικό Συμβούλιο  

1) Την παροχή επιχορηγήσεων, για την πραγματοποίηση των σκοπών του κάθε Συλλόγου, 
όπως αναφέρονται παραπάνω, ήτοι: 

 2.500,00 ευρώ προς τον «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ε.Ο.Σ.ΝΑ.Λ. 

 3.000,00 ευρώ προς τον «ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ». 
 2.800,00 ευρώ προς τον Εξωραϊστικό –Πολιτιστικό Σύλλογο «ΠΗΓΗ» ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΞΙΦΙΑ ΛΙΜΝΩΝ.  
2)  Την ψήφιση πιστώσεων: 
 5.800,00 € ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00-6735.001 των εξόδων του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και 
σωματεία». 

 2.500,00 € ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00-6734.001 των εξόδων του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «Επιχορήγηση σε αθλητικούς συλλόγους και 
σωματεία»>. 

   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα και μετά από  
διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει Ομόφωνα  
   1) Παρέχει χρηματικές  επιχορηγήσεις στους Συλλόγους του Δήμου, για την εκπλήρωση 
των σκοπών τους, όπως αναφέρονται  παραπάνω στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, ως εξής: 

 2.500,00 ευρώ προς τον «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ε.Ο.Σ.ΝΑ.Λ. 

 3.000,00 ευρώ προς τον «ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ». 
 2.800,00 ευρώ προς τον Εξωραϊστικό –Πολιτιστικό Σύλλογο «ΠΗΓΗ» ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΞΙΦΙΑ ΛΙΜΝΩΝ.  
2)  Ψηφίζει τις πιστώσεις: 
 5.800,00 € ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00-6735.001 των εξόδων του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και 
σωματεία». 

 2.500,00 € ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00-6734.001 των εξόδων του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «Επιχορήγηση σε αθλητικούς συλλόγους και 
σωματεία». 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  97/2017. 

   
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας                           Τα Μέλη 
 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Απούσα 
 

Βελιώτης Ευστάθιος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Χριστάκος Σταύρος  Αντιδήμαρχος 

Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Δουμάνη Σοφία 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Νεκτάριος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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