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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  10/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  179/2015 
 
«Περί συμμετοχής σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν.  3852/2010 ως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την 
επωνυμία Δίκτυο Δήμων των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων, με διακριτικό τίτλο 
Δίκτυο Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις τριάντα (30) του μηνός Ιουνίου 2015, ημέρα της εβδομάδος 
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 10/25.06.2015 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. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμ. Δ.Σ. 
 2. Βελιώτης Ευστάθιος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2. Βουνελάκης Γεώργιος 
 3. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος 3. Λεκάκης Δημήτριος 
 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος 4. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος 5. Πετράκης Χρήστος 
 6. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος 6. Δουμάνη  Σοφία 
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος 7. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 8. Τσαφατίνου Κατερίνα            Αντιδήμαρχος 8. Σταθάκης Νεκτάριος 
 9. Αλειφέρη Παναγιώτα   
10. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
11. Δρίβας Θεόδωρος   
12. Κολλιάκος Ιωάννης   
13. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή   
14. Παπαδάκης Πιερρής   
15. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
16. Χριστάκος Σταύρος   
17. Κόκκορης Παναγιώτης   
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: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπίλιας 
Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Αρτινιός Παναγιώτης 
Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, 
Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας. 
   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 16ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε τα εξής: 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 3.2: «Σύσταση Δικτύου/ νομικού προσώπου», της 
Ενέργειας 3: «Δίκτυο "Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές"» του Διατοπικού Σχεδίου Συνεργασίας 
«Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» (ΟΠΣΑΑ 181575), που υλοποιεί και συντονίζει η Αναπτυξιακή 
Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Μέτρου 421 
«Διατοπική και Διακρατική συνεργασία», του Τοπικού Προγράμματος προσέγγισης LEADER 
Άξονας 4 ΠΑΑ 2007-2013 προβλέπεται η σύσταση ενός Δικτύου των Εκλεκτών Ελληνικών 
Γεύσεων. 
 Το εν λόγω Σχέδιο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφορά στην ανάδειξη της γαστρονομικής μας παράδοσης και 
των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων, που δημιουργούνται με αναγνωρισμένα, πιστοποιημένα και 
εκλεκτά προϊόντα από την κάθε περιοχή της Ελλάδας. Εταίροι του Σχεδίου είναι 21 ΟΤΔ LEADER 
- Αναπτυξιακές Εταιρείες της Ελλάδας και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 
436.827,00 ευρώ. 
 Βασικό εργαλείο υλοποίησης του Σχεδίου αποτελεί η σύσταση ενός Δικτύου των Ελληνικών 
Εκλεκτών Γεύσεων. Στόχος του Δικτύου των Ελληνικών Εκλεκτών Γεύσεων είναι η υλοποίηση 
δράσεων για την ανάδειξη και προβολή της γαστρονομικής μας παράδοσης, με προϊόντα που 
διαθέτουν ποιότητα, φήμη και άμεση σύνδεση με την περιοχή παραγωγής, με απώτερο σκοπό 
την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και του τουρισμού. 
 Το Δίκτυο θα αξιοποιήσει το υλικό και τα εργαλεία που θα δημιουργηθούν μέσω του 
Σχεδίου συνεργασίας και θα έχει βιώσιμη προοπτική, ευρεία απήχηση και εθνικό χαρακτήρα με 
απώτερο στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας του μετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου 
συνεργασίας. Η δημιουργία του Δικτύου υιοθετήθηκε πρόσφατα από την ΚΕΔΕ - Κεντρική Ένωση 
Δήμων Ελλάδας.  
 Μέλη του Δικτύου προτείνεται καταρχήν να είναι οι 21 Αναπτυξιακές Εταιρείες που 
συμμετέχουν στο Σχέδιο, καθώς και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού (Δήμοι) 
που ανήκουν στις περιοχές παρέμβασης των ΟΤΔ. 
 Ως προς το Δίκτυο υπάρχουν οι παρακάτω προτάσεις: 

 Προτεινόμενη ονομασία: «Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων» 
 Διακριτικός τίτλος: «Δίκτυο Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών» 
 Αγγλικός/διεθνής τίτλος: «Finest Greek Tastes Network» 
 Ιστοχώρος/domain name: www.finestgreektastes.com (θα μοιράζεται τον ιστοχώρο που θα 

κατασκευάσει το Σχέδιο, για πολλαπλασιαστικά οφέλη) 
 Ο σκοπός τoυ Δικτύου θα είναι κοινωφελής και αναπτυξιακός με τουριστικές και 
πολιτιστικές αποχρώσεις και θα επικεντρώνει τη δραστηριότητά του σε όλες τις περιοχές 
παρέμβασης των Μελών του.  
 Οι βασικοί στόχοι του Δικτύου θα είναι οι κάτωθι: 

1) Η ανάδειξη και προβολή της γαστρονομικής παράδοσης της Ελλάδος, με γεύσεις, εδέσματα και 
προϊόντα που διαθέτουν ποιότητα, φήμη και άμεση σύνδεση με την περιοχή παραγωγής, με 
απώτερο σκοπό την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και του τουρισμού. 

2) Η διασύνδεση της τουριστικής ταυτότητας των περιοχών με τα χαρακτηριστικά προϊόντα τους και 
η ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού 

3) Η δημιουργία «Δικτύου των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων», με ενσωμάτωση ενός τουλάχιστον 
χαρακτηριστικού προϊόντος από κάθε περιοχή, καλύπτοντας γεωγραφικά όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο μέρος της χώρας 

4) Η ενσωμάτωση στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα των πιο εκλεκτών ελληνικών προϊόντων, ΠΟΠ, 
ΠΓΕ και επιλεγμένα, με τη δημιουργία των πιο εκλεκτών και χαρακτηριστικών γεύσεων. 

5) Η δικτύωση φορέων και επιχειρήσεων που σχετίζονται με την παραγωγή εκλεκτών προϊόντων, τη 
γαστρονομία και τον τουρισμό ως συνεργαζόμενων φορέων του Δικτύου, για τη συλλογική 
υλοποίηση δράσεων. 
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6) Η διερεύνηση της πιθανότητας λειτουργίας του Δικτύου ως Εθνικού Συμφώνου Ποιότητας με 
δράσεις δημιουργίας brand name «Εκλεκτή Ελληνική Γεύση» (ή Προϊόν), δημιουργίας 
προδιαγραφών, απόδοσης Σήματος Εκλεκτής Ελληνικής Γεύσης (ή Προϊόντος), μέσα από 
διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων. 
 Εργαλείο αλλά και μορφή εταιρικής δομής του Δικτύου είναι η συμμετοχή των Ο.Τ.Α. Α΄ 
βαθμού καθώς και των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ των οικείων περιοχών, ώστε να 
αναδειχθεί το προτεινόμενο Δίκτυο ως ένας ισχυρός θεσμός εκπροσώπησης των περιοχών με 
προϊόντα και γεύσεις ποιότητας. Για το λόγο αυτό προτείνεται ως θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει 
τη σύσταση του εν λόγω Δικτύου ο συνδυασμός των διατάξεων των άρθρων: ι) 101 Ν. 
3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί σύστασης Δικτύου μεταξύ των Δήμων, των 
Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών των Ο.Τ.Α. καθώς και των λοιπών κοινωνικών φορέων με 
σκοπούς αντίστοιχους αυτών του δικτύου και πανεπιστημιακών ή ερευνητικών ιδρυμάτων και ιι) 
741 του Αστικού Κώδικα, περί σύστασης Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας. Μέσω της 
σύστασης του ανωτέρω Δικτύου θα προαχθεί η ανάδειξη των πιο εκλεκτών γεύσεων με τα πιο 
εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, ΠΟΠ, ΠΓΕ και επιλεγμένα άμεσα και εντός ενός δομημένου πλαισίου.  

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι: 
1) Τη συμμετοχή του Δήμου Μονεμβασίας στην ίδρυση του Δικτύου του άρθρου 101 του 

Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 
υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο 
«ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ» που συνιστάται βάσει των άρθρων 101 Ν. 
3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 741 ΑΚ, καθώς και την πλήρη αποδοχή των 
σκοπών αυτής και των όρων λειτουργίας της. 

2) Τον καθορισμό του ποσού συμμετοχής 1.000,00 € με το οποίο θα συμμετάσχει ο 
φορέας μας στο κεφάλαιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ», σύμφωνα με το Άρθρο 6 του καταστατικού αυτής. 

3) Τον ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωματικού μέλους στη Γενική Συνέλευση της 
Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ». 

4) Την έγκριση του προτεινόμενου καταστατικού της υπό σύσταση Αστικής Μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ» και την εξουσιοδότηση 
του νόμιμου εκπρόσωπου του Φορέα μας για την υπογραφή του καταστατικού αυτής.  
  Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 101 Ν. 
3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 741 του Αστικού Κώδικα και μετά από 
διαλογική συζήτηση: 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
        1. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Μονεμβασίας  στην ίδρυση του Δικτύου του άρθρου 
101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 
Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με 
διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ» που συνιστάται βάσει των άρθρων 
101 Ν. 3852/2010 και 741 ΑΚ, καθώς και αποδέχονται πλήρως τους σκοπούς αυτής και τους 
όρους λειτουργίας της. 
       2. Εγκρίνει τη συμμετοχή του  Δήμου Μονεμβασίας  στο κεφάλαιο της Αστικής Μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ» με το ποσό των χιλίων 
ευρώ (1.000,00 €), το οποίο ορίζεται στο άρθρο 6 του καταστατικού αυτής. 
       3.  Ορίζει εκπρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό 
την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο 
«ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ» το δημοτικό σύμβουλο Παναγιώτη Κόκκορη και 
αναπληρωματικό μέλος την Αντιδήμαρχο Κατερίνα Τσαφατίνου.  
       4. Εγκρίνει το προτεινόμενο καταστατικό της υπό σύσταση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 
εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με 
διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ» και εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για 
την υπογραφή του καταστατικού. 
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    5.  Με επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα αναμορφωθεί ο δημοτικός 
προϋπολογισμός τρέχοντος έτους και θα γραφτεί η σχετική πίστωση των 1.000,00 € για τη  
συμμετοχή του Δήμου. 

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου. 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  179/2015. 

  
 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 
Τσαφατίνου Κατερίνα  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Δρίβας Θεόδωρος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Παπαδάκης Πιερρής 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Χριστάκος Σταύρος 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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