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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  12/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  231/2016 
 
«Περί διαθέσεως πιστώσεως για την τουριστική προβολή του Δήμου». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Οκτωβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδος 
Πέμπτη 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 12/13.10.2016 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 
του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα  δέκα εννέα (19) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Λεκάκης Δημήτριος 
 2. Βελιώτης Ευστάθιος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 3. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμματέας Δ.Σ. 3. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή 
 4. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος 4. Παπούλη Δέσποινα 
 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος 5. Τσαφατίνου Κατερίνα             
 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος 6. Κόκκορης Παναγιώτης 
 7. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος 7. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος 8. Σταθάκης Νεκτάριος 
 9. Χριστάκος Σταύρος                   Αντιδήμαρχος   
10. Αλειφέρη Παναγιώτα   
11. Βουνελάκης Γεώργιος   
12. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
13. Κολλιάκος Ιωάννης   
14. Παπαδάκης Πιερρής   
15. Πετράκης Χρήστος   
16. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
17. Δουμάνη  Σοφία   
18. Κουλουβάκος Βασίλειος   
19. 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: Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, 
Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος 
Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, 
Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ 
Τ.Κ. Πακίων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας. 

Μετά τη συζήτηση του 11ου θέματος αποχώρησε η δημ. σύμβουλος κα Δουμάνη Σοφία, 
ενώ ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μονεμβασίας Χουσάκος Δημήτριος αποχώρησε πριν τη συζήτηση των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο όγδοο (18ο) θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην κ. Τσαφατίνου Κατερίνα πρόεδρο της αρμόδιας 
Επιτροπής  η οποία είπε τα εξής: 
    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παράγραφος  3 του Ν. 3463/2006 περί ΔΚΚ,  
πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού  του 
Δήμου μπορεί να διατεθούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών 
που αφορούν: 

Α] Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλως ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές,  ψυχαγωγικές, 
αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος , 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. 

B] Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος 
Γ]…… 
Δ]  Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορα μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας. 

   Η Επιτροπή  Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μονεμβασίας έπειτα από την 
συνεδρίαση στις 9/6/2016 με εισήγησή της και προκειμένου να προβληθεί τουριστικά ο Δήμος, 
προτείνει  τη  συμμετοχή του Δήμου μας στην έκθεση τουρισμού PHILOXENIA 2016. 
   Η έκθεση διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη το διάστημα 18-20 Νοεμβρίου 2016. Η 
συμμετοχή του Δήμου κρίνεται απαραίτητη με δεδομένο πως η έκθεση αυτή είναι η μεγαλύτερη 
έκθεση τουρισμού που διοργανώνεται στην Ελλάδα και κυρίως γιατί θα μας δώσει τη 
δυνατότητα μέσα από προκαθορισμένες συναντήσεις να έρθουμε σε επαφή με επαγγελματίες, 
κυρίως τουριστικούς πράκτορες, από το εξωτερικό.   

Προτείνεται: 

 Η συμμετοχή με την ενοικίαση ενός info desk σε χώρο 6 τ.μ. περίπου. Το κόστος της 
ενοικίασης του info desk εκτιμάται στο ποσό των (590 € χ 24%) 731,60 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%. 
 Η ενοικίαση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οθόνη πλάσμα 42’’ και DVD) για τις ανάγκες 

προβολής στην έκθεση με κόστος περίπου 170 €. 

 Η μετακίνηση 3 μελών της επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και  Προβολής προκειμένου 
να εκπροσωπήσουν το δήμο στην έκθεση.      
   Το κόστος μετακίνησης και διαμονής ανέρχεται περίπου στο ποσό των 1.500,00 €. 
   Στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2016 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 00-
6432.001 με τίτλο «Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», έχει εγγραφεί 
πίστωση 4.000,00 €  προκειμένου ο δήμος μας να συμμετάσχει στην έκθεση PHILOXENIA 2016, 
σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήμου, σας 
προτείνω να διαθέσουμε (ψηφίσουμε)  πίστωση (1.000,00 €) για τον σκοπό αυτό. 
   Επίσης να εγκρίνουμε την μετακίνηση των μελών της επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής στην Θεσσαλονίκη, για πέντε ημέρες, προκειμένου να εκπροσωπήσουν το δήμο στην 
έκθεση PHILOXENIA 2016. Η μετακίνησή τους θα πραγματοποιηθεί με ιδιόκτητα μεταφορικά 
μέσα.  
   Για τις δαπάνες μετακίνησης, σας προτείνω να διαθέσουμε πίστωση 500,00 € από τον Κ.Α.Ε 
00.6421.001 και 1.000,00 € από τον Κ.Α.Ε 00.6423.001.   
   Προκειμένου ο Δήμος μας να προβεί σε δράσεις τουριστικής προβολής για το έτος 2016,  
σύμφωνα με τις ανωτέρω εισηγήσεις της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου 
Μονεμβασίας, προτείνεται η διάθεση (ψήφιση)  πιστώσεων για το σκοπό αυτό ως εξής: 
   Στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2016 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 00-
6432.001 με τίτλο «Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», έχει εγγραφεί 
πίστωση 4.000,00 €. 
   Προκειμένου ο δήμος μας να συμμετάσχει στην έκθεση PHILOXENIA 2016, σύμφωνα με 
την εισήγηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του δήμου, σας προτείνω να 
διαθέσουμε (ψηφίσουμε)  πίστωση 1.000,00 € για το σκοπό αυτό. 
   Επίσης να εγκρίνουμε τη μετακίνηση των μελών της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής στη Θεσσαλονίκη, για πέντε ημέρες, προκειμένου να εκπροσωπήσουν το δήμο στην 
έκθεση PHILOXENIA 2016. Η μετακίνησή τους θα πραγματοποιηθεί με ιδιόκτητα μεταφορικά 
μέσα.  
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Για τις δαπάνες μετακίνησης, σας προτείνω να διαθέσουμε πίστωση 500,00 € από τον Κ.Α.Ε 

00.6421.001 και 1.000,00 € από τον Κ.Α.Ε 00.6423.001   
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει Ομόφωνα  
 1. Τη συμμετοχή του Δήμου στην 32η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA, που θα 

πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 20 Νοεμβρίου 2016.  
2.  Εγκρίνει  τη  μετακίνηση  από  το  Δήμο Μονεμβασίας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου 

να παραβρεθούν στο χώρο της έκθεσης, καθόλη τη διάρκειά της και να εκπροσωπήσουν το 
Δήμο, των παρακάτω μελών της Επιτροπής: 

 Κατερίνας Τσαφατίνου δημοτικής συμβούλου και Προέδρου της Επιτροπής 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου 

 Δημητρίου Πολλάλη Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Λακωνίας και μέλους της 
Επιτροπής,  

 Παναγιώτη  Παπαδάκη Προέδρου των Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων 
Μονεμβασίας και  μέλους της Επιτροπής, καθώς επίσης  και όποια άλλα μέλη της 
Επιτροπής θελήσουν να παραβρεθούν. 

Σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να παραβρεθούν οι ανωτέρω ή ορισμένοι από αυτούς, 
θα παραβρεθούν άλλα μέλη της Επιτροπής: 

 Θεοδούλη Σπυριδάκου 
 Δημήτριος Γιαννίσης 
 Χαράλαμπος Λύρας 

 3. Η μετακίνηση των ανωτέρω θα γίνει από τους Μολάους έως τη Θεσσαλονίκη με 
ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα και με μέσα μαζικής μεταφοράς. Η παραμονή τους στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Νοεμβρίου. 

4.  Εγκρίνει την καταβολή των εξόδων μετακίνησης και της εκτός έδρας αποζημίωσης 
στους ανωτέρω. 
 5.  Διαθέτει τις παρακάτω πιστώσεις: 

 1.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-6432.001 με τίτλο «Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και 
στο εξωτερικό», για την πληρωμή των δαπανών συμμετοχής του Δήμου στην έκθεση 
(ενοικίαση info desk και ηλεκτρονικού εξοπλισμού). 

 750,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-6421.001 με τίτλο  «Έξοδα κίνησης και εκτός έδρας 
αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών». 

 1.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-6423.001  με τίτλο  «Έξοδα κίνησης και εκτός έδρας 
αποζημίωση μετακινούμενων ιδιωτών». 

 
     Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  231/2016. 
   

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 – 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 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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