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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  25/2015 
 
«Περί διαθέσεως πίστωσης για την τουριστική προβολή του Δήμου» 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις δέκα (10) του μηνός Φεβρουαρίου 2015, ημέρα της 
εβδομάδος Τρίτη 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 2/05.02.2015 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 δέκα εννέα  (19) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Κουτσονικολής Χαράλαμπος     
 2. Βελιώτης Ευστάθιος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2. Σουρλάς Ιωάννης                  
 3. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμματέας Δ.Σ. 3. Τραϊφόρος Παναγιώτης          
 4. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος 4. Κολλιάκος Ιωάννης 
 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος 5. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 6. Τσαφατίνου Κατερίνα            Αντιδήμαρχος 6. Δουμάνη  Σοφία 
 7. Αλειφέρη Παναγιώτα 7. Κόκκορης Παναγιώτης 
 8. Βουνελάκης Γεώργιος 8. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 9. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
10. Δρίβας Θεόδωρος   
11. Λεκάκης Δημήτριος   
12. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή   
13. Παπαδάκης Πιερρής   
14. Πετράκης Χρήστος   
15. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
16. Χριστάκος Σταύρος   
17. Κουλουβάκος Βασίλειος   
18. Σταθάκης Νεκτάριος   
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: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τζάκας 
Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. 
Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας. 
   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 δωδέκατο (12ο) θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Λεκάκη Δημήτριο Πρόεδρο της Επιτροπής 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου,  ο οποίος 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 της 08/01/2015 με εισήγησή της και προκειμένου να προβληθεί τουριστικά ο δήμος , 
προτείνει να διατεθούν τα εξής ποσά:   

 Για προμήθεια – επανεκτύπωση 50.000 τεμαχίων τουριστικού χάρτη «Ο τόπος, η 
ιστορία, η παράδοση, η φύση, οι άνθρωποι»  ποσό   3.468,60 €.  

 Για τη συμμετοχή του δήμου στην διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΤΒ 2015  (4- 8 
Μαρτίου) στο Βερολίνο στο περίπτερο της Περιφέρειας Πελοποννήσου το ποσό των 
2.150,00 €.  

Προφίλ της έκθεσης:  

Επισκεψιμότητα: 174.000 επισκέπτες  
Εκθέτες: 11.000 (από 189 χώρες)  
Εξερευνήστε ολόκληρο τον κόσμο του ταξιδιού στην ITB Berlin - όλα σε ένα σημείο: Χώρες, 

πόλεις και Περιφέρειες, tour operators, σε απευθείας σύνδεση πύλες κράτησης και ξενοδοχεία, 
καθώς και πολλές άλλες υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών από περισσότερες από 180 χώρες 
παρουσιάζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. 

"Εμπειρία και Εμπειρογνώμονες» είναι ο πυρήνας της   έκθεσης  ΙΤΒ του Βερολίνου: Ο 
κορυφαίος Travel Trade Show υπόσχεται κάθε συμμετέχοντα μία πολύτιμη εμπειρία - 
συναντήσεις με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, καθώς και την πολύτιμη γνώση από πρώτο χέρι 
μέσα από την προσωπική αλληλεπίδραση με τους διεθνείς επαγγελματίες. 

Μαθαίνοντας για ξένους πολιτισμούς, να πάρει πληροφορίες και έμπνευση για το επόμενο 
ταξίδι, ή απλά να πάρει μια σύντομη «διακοπές» από την καθημερινότητα: Για το ευρύ κοινό, 
έκθεση ΙΤΒ του Βερολίνου είναι μια μοναδική ευκαιρία να εξερευνήσουν όλο τον κόσμο μέσα σε 
λίγες ώρες. Εκτός από τους ομορφότερους προορισμούς του κόσμου, σε κάθε στροφή υπάρχουν 
νέες πολιτιστικές ανακαλύψεις, συναρπαστικές δραστηριότητες και περιπέτειες για μικρούς και 
μεγάλους να τους περιμένουν. 

Η συμμετοχή του Δήμου κρίνεται απαραίτητη με δεδομένο πως η έκθεση αυτή είναι η 
μεγαλύτερη διεθνής  έκθεση τουρισμού.  

Προτείνεται η συμμετοχή του Δήμου Μονεμβασίας με 2 μέλη της Επιτροπής Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής και η κάλυψη της  μετακίνησης των  2 μελών  

Τα μέλη της Επιτροπής που θα εκπροσωπήσουν το Δήμο Μονεμβασίας και θα βρίσκονται στην 
έκθεση σε όλη την διάρκεια της είναι τα παρακάτω:  

1. Λεκάκης Δημήτριος - Δημοτικού συμβούλου και Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου 

2. Γιαννίσης Δημήτριος – Μέλος Επιτροπής 
Σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να παραβρεθούν οι ανωτέρω ή ορισμένοι από αυτούς, θα 

παραβρεθούν οι κάτωθι: 
1. Σπυριδάκου Θεοδούλη – Δημοτική Σύμβουλος  
2. Πολλάλης Δημήτριος – Μέλος Επιτροπής  
 Προκειμένου ο δήμος μας να προβεί σε δράσεις τουριστικής προβολής για το έτος 2015,  

σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου 
Μονεμβασίας, προτείνεται η διάθεση (ψήφιση)  πιστώσεων για το σκοπό αυτό ως εξής: 
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 Πίστωση ποσού 3.468,60 € στον Κ.Α.Ε. 00.6431.001 με τίτλο«Προμήθεια-εκτύπωση 
τουριστικών φυλλαδίων - χαρτών».  

Καλείται επίσης το σώμα να αποφασίσει: 

 Την συμμετοχή του δήμου στην  ανωτέρω διεθνή έκθεση. 
 Να εγκρίνει την μετακίνηση του δημοτικού συμβούλου κ. Λεκάκη Δημητρίου και του 

μέλους της επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής κ. Γιαννίση Δημητρίου (ή των 
αναπληρωτών τους) στο Βερολίνο προκειμένου να εκπροσωπήσουν το δήμο στη διεθνή έκθεση. 
Η μετακίνηση του θα γίνει ως εξής: Από Μολάους και έως Αθήνα με Ι.Χ. αυτοκίνητο από Αθήνα 
έως Βερολίνο με αεροπλάνο και επιστροφή. Η παραμονή τους στην πόλη του Βερολίνου θα 
πραγματοποιηθεί από 03/03/2015 έως 08/03/2015. 

 Να εγκρίνει την καταβολή των εξόδων μετακίνησης και να διαθέσει πίστωση ποσού 
1.000,00€ στον Κ.Α 00.6421.001 και πίστωση ποσού  1.000,00€ στον Κ.Α. 00.6423.001 

 Να διαθέσει ποσό  150,00€  από τον Κ.Α. 00.6432.001 για την αγορά καρτών εισόδου των 
εκπροσώπων του δήμου στην έκθεση.     

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 158 του 
ΔΚΚ και μετά από  διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
     1. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στην Διεθνή  Έκθεση Τουρισμού ΙΤΒ 2015 (στο 
περίπτερο της Περιφέρειας Πελοποννήσου), που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο, από τις 4 
έως τις 8 Μαρτίου. 
      2. Εγκρίνει τη μετακίνηση από το Δήμο Μονεμβασίας έως το Βερολίνο, προκειμένου να 
παραβρεθούν στο χώρο της έκθεσης, καθόλη τη διάρκειά της και να εκπροσωπήσουν το Δήμο, 
των: 

 Θεοδούλης  Σπυριδάκου δημοτικής συμβούλου μέλους της Επιτροπής  
 Δημητρίου Γιαννίση  μέλους της Επιτροπής. 
Σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να παραβρεθούν οι ανωτέρω ή ορισμένοι από αυτούς, θα 

παραβρεθούν άλλα μέλη της Επιτροπής.  
     3. Η μετακίνηση των ανωτέρω θα γίνει από τους Μολάους έως την Αθήνα με Ι.Χ. αυτοκίνητο 
και από την Αθήνα έως το Βερολίνο με αεροπλάνο και με επιστροφή. Η παραμονή τους στην 
πόλη του Βερολίνου θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 8 Μαρτίου 2015.  
     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 Κ.Α. 00-6421.001 με τίτλο  «Έξοδα κίνησης και εκτός έδρας 
αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών». 

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

 150,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-6432.001 με τίτλο «Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και 
στο εξωτερικό», για την αγορά καρτών εισόδου των εκπροσώπων του Δήμου στην 
έκθεση. 

 3.468,60 €  σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6431.001 με τίτλο «Προμήθεια-εκτύπωση τουριστικών 
φυλλαδίων - χαρτών», για την προμήθεια και επανεκτύπωση  50.000 τεμαχίων του 
τουριστικού χάρτη «Ο τόπος, η ιστορία, η παράδοση, η φύση, οι άνθρωποι». 

  Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου Ελένης. 
   

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  25/2015. 
   

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

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 

Χαραμή – Νατιώτη 
Αλεξάνδρα 

 

Βελιώτης Ευστάθιος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Τσαφατίνου Κατερίνα  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
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Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Δρίβας Θεόδωρος 
Λεκάκης Δημήτριος 
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Χριστάκος Σταύρος 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Νεκτάριος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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