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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  10/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  160/2017 
 
«Περί επιχορήγησης Πολιτιστικού Φιλοζωικού Συλλόγου Μονεμβασίας». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις  13  Ιουνίου 2017, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 18,00, 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 
10/08.06.2017 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 έξι (16) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Αλειφέρη Παναγιώτα 
 2. Βελιώτης Ευστάθιος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  2. Λεκάκης Δημήτριος 
 3. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμ/τέας Δ.Σ.  3. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 4. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος  5. Παπούλη Δέσποινα 
 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  6. Σπυριδάκου Θεοδούλη  
 7. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος  7. Τσαφατίνου Κατερίνα             
 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος  8. Δουμάνη  Σοφία 
 9. Χριστάκος Σταύρος                   Αντιδήμαρχος  9. Κόκκορης Παναγιώτης 
10. Βουνελάκης Γεώργιος 10.  Λυριωτάκης Ιωάννης 
11. Γεωργακάκου Αικατερίνη 11. Σταθάκης Νεκτάριος 
12. Κολλιάκος Ιωάννης   
13. Παπαδάκης Πιερρής   
14. Πετράκης Χρήστος   
15. Κουλουβάκος Βασίλειος   
16. 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: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, 
Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, 
Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο (10ο) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Χριστάκο Σταύρο, 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 

ΑΔΑ: 63ΦΟΩΚ9-ΡΥ1



 2 

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. 

Στο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 15.000 € στον 
Κ.Α. 00-6735.001 για «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».    

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, η περισυλλογή και η διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
εντός των διοικητικών του ορίων είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου. Η αρμοδιότητα αυτή 
μπορεί να ασκείται και από φιλοζωικά σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία. 

Ο Πολιτιστικός Φιλοζωικός σύλλογος Μονεμβασίας με το υπ’ αριθ. 4317/12-04-2017 
έγγραφό του αιτείται επιχορήγηση ποσού 7.500 € για την συμβολή του στην περισυλλογή, την 
καθαριότητα και προστασία του περιβάλλοντος, τη σίτιση, αλλά και στην άμεση μεταφορά 
τραυματισμένων ζώων σε κτηνίατρο. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως λάβει σχετική απόφαση 
επί του θέματος και να διαθέσει μέρος του ποσού από τον Κ.Α. 00-6735.001 για επιχορήγηση 
του Φιλοζωικού Συλλόγου για το έτος 2017, προκειμένου κατόπιν έγγραφης συμφωνίας και σε 
συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ασκηθούν οι παραπάνω δραστηριότητες που 
αφορούν την περισυλλογή, την καθαριότητα και προστασία του περιβάλλοντος, τη σίτιση, αλλά 
και στην άμεση μεταφορά τραυματισμένων ζώων σε κτηνίατρο, καθώς επίσης τη  διοργάνωση 
διαλέξεων και εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ζωοφιλίας. 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού  έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική 
συζήτηση: 

 Αποφασίζει Ομόφωνα  
1. Παρέχει χρηματική επιχορήγηση ύψους 7.500,00 € στον Πολιτιστικό  Φιλοζωικό  

Σύλλογο  Μονεμβασίας,  για  την  εκπλήρωση  των σκοπών του, ήτοι: περισυλλογή, 
καθαριότητα και προστασία του περιβάλλοντος, σίτιση, αλλά και άμεση μεταφορά 
τραυματισμένων ζώων σε κτηνίατρο, καθώς επίσης διοργάνωση διαλέξεων και εκδηλώσεων 
ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ζωοφιλίας. 

2.  Διαθέτει πίστωση 7.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις 
σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. 
 

  Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  160/2017. 
   

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

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Χαραμή – Νατιώτη 
Αλεξάνδρα 

 

Βελιώτης Ευστάθιος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

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

Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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