
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ    ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΨΖ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΠΑΡ. Δ΄ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 
ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
από ην πξαθηηθό ηεο  17/18-08-2015  

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπθόλνπ 
 

ΑΡIΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 125 / 2015  Π Δ Ρ Η Λ Ζ Ψ Ζ: «Πεξί έγθξηζεο δαπάλεο 
θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνζνύ 9.345,00€ γηα  
ηελ ππνζηήξημε –θάιπςε δαπαλώλ ηεο  
κνπζηθήο εθδήισζεο «Μνπζηθή Παλζέιελνο  
ζηελ Γήιν» 2015, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί  
κε επζύλε ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ». 
 

ηε Μύθovo θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα ηεv  18ε ηνπ κελόο Απγνύζηνπ ηνπ 
έηνπο 2015, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 19:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην 
Γεκνηηθό πκβoύιηo, κεηά ηελ από 14-08-2015 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ, θ. 
Λάκπξνπ Παλαγησηαθόπνπινπ, ε νπνία επηδόζεθε ζε θάζε έλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010. 

 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη θαηά ηελ έλαξμε, επί 
ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ, ήηαλ παξόληα ηα δεθαηέζζεξα (14) κέιε, σο θάησζη:  
 

ΠΑΡΟΝΣΔ:         
 
Ο Γήκαξρνο Μπθόλνπ θ.Κσλζηαληίλνο  Π.Κνπθάο 
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ.Λάκπξνο Παλαγησηαθόπνπινο 
 
Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ: 
 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΓΡΑΖ» 
 

1. ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ ΜΗΛΣΗΑΓΖ      
2. ΓΚΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ      
3. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΛΑΜΠΡΟ 
4. ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ (απνρώξεζε θαηά ηελ έλαξμε ηνπ 18ν ζέκαηνο) 
5. ΚΑΛΠΟΤΡΣΕΖ ΔΛΔΝΖ                
6. ΚΟΝΣΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                                  
7. ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 
8. ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 
9. ΜΠΟΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ-ΑΛΑΝ 
10. ΞΤΓΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ (απνρώξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 18νπ ζέκαηνο) 
11. ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΜΤΚΟΝΟ ΔΠΟΜΔΝΖ ΜΔΡΑ» 
 

12. ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 
13. ΓΡΤΜΠΛΑ ΣΑΤΡΟ (απνρώξεζε κεηά ην 15ν ζέκα) 
14. ΣΑΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ 

 
ΑΠΟΝΣΔ: 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΓΡΑΖ» 
 

1. ΚΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ (δηθαηνινγεκέλα απώλ)  
2. ΠΑΠΟΤΣΑ ΓΑΜΗΑΝΟ (αδηθαηνιόγεηα απώλ) 
3. ΑΝΓΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΣΧΝΗΑ (πποζήλθε ζηο 10ο θέμα)             
4. ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΘΔΟΥΑΡΖ (δηθαηνινγεκέλα απώλ) 

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: ΨΞΨ4ΩΚΚ-Ψ19
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5. ΚΟΤΔΡΗΝΖ ΛΟΤΚΗΑΝΟ (δηθαηνινγεκέλα απώλ)   
 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΜΤΚΟΝΟ ΔΠΟΜΔΝΖ ΜΔΡΑ» 
 

6. ΒΗΓΛΗΑΡΖ ΦΡΑΝΣΕΔΚΟ  (δηθαηνινγεκέλα απώλ)  
7. ΑΖΜΟΜΤΣΖ ΕΖΖ (δηθαηνινγεκέλα απώλ) 
8. ΡΟΤΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ (αδηθαηνιόγεηα απώλ) 
9. ΑΜΦΟΤΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ (αδηθαηνιόγεηα απνύζα) 
10. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΜΗΥΑΖΛ (αδηθαηνιόγεηα απώλ) 
11. ΑΗΓΗΝΗΣΖ ΖΛΗΑ(αδηθαηνιόγεηα απώλ) 

 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ « ΚΗΝΖΖ ΔΝΔΡΓΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ» 

12. ΚΑΜΜΖ ΑΝΝΑ (πποζήλθε ζηο 10ο θέμα)    
13. ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ (δηθαηνινγεκέλα απώλ)  

 

Παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ Μπθόλνπ, θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Κνπθά, θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο 
Γεκνηηθήο Κνηλνηήηαο Μπθνλίσλ θ.Λαδαξίδε Γεκήηξηνπ. Ο Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο 
Κνηλόηεηαο Άλσ Μεξάο αλ θαη θιήζεθε λόκηκα δελ πξνζήιζε. 
 

ηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθε επίζεο ε θ.Υαιηθηνπνύινπ Νηθνιίηζα, δεκνηηθή 
ππάιιεινο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
 

Ο Πξόεδξνο ύζηεξα από δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο 
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη εηζεγνύκελνο ην 11ν  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, έδσζε 
ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ.Μ.Αηδακόγινπ ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ ηελ 
ππ’αξηζκ.7061/14.08.2015 έγγξαθε εηζήγεζε ηνπ σο θάησζη: 
 
Ο Γήκνο Μπθόλνπ επηζπκεί λα δηνξγαλώζεη ηελ εθδήισζε «Μνπζηθή Παλζέιελνο ζηελ 
Γήιν» κε ηε Υνξσδία Μπθόλνπ ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Οξγαληζκνύ Γεώξγηνο Αμηώηεο θαη ηε 
ζπκκεηνρή ηνπ ηξαγνπδηζηή Γεξάζηκνπ Αλδξεάηνπ. Θα καο παξνπζηάζνπλ κηα κνπζηθή 
βξαδηά κε ηίηιν « Σξαγνύδηα θαη ζηίρνη από ηελ ζάιαζζα σο ηνλ νπξαλό ». 

Ζ βξαδηά ζα πεξηιακβάλεη ηξαγνύδηα αθηεξσκέλα ζηνλ νπξαλό θαη ηε ζάιαζζα, 
πιαηζησκέλα από απαγγειία ζηίρσλ αηγαηνπειαγηηώλ πνηεηώλ. Ζ ζάιαζζα πνπ ρσξίδεη, πνπ 
θέξλεη θνληά, πνπ δίλεη δσή ζηνπο αλζξώπνπο ησλ λεζηώλ θαη δεκηνπξγεί ηελ ηδηαίηεξε 
ςπρνζύλζεζή ηνπο, όπσο έρεη ηξαγνπδεζεί από ζπνπδαίνπο Έιιελεο δεκηνπξγνύο, 
ζπλζέηεο θαη ζηηρνπξγνύο. Δπηκέιεηα, δηδαζθαιία θαη δηεύζπλζε ρνξσδίαο έρεη ε θα Σίλα 
Φαιίδα.  

Ζ εθδήισζε ζα γίλεη ζε ζπλδηνξγάλσζε κε ηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Κπθιάδσλ ηελ 
Παξαζθεπή 28 Απγνύζηνπ 2015 θαη ώξα 09.00 κ.κ., ζηελ Αγνξά ησλ Κνκπεηαιηζηώλ, ζηελ 
είζνδν ηνπ Αξραηνινγηθνύ Υώξνπ ηεο Γήινπ. Ζ δηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί κε επζύλε ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ θαη ππό ηελ αηγίδα αθελόο ηνπ Γήκνπ 
Μπθόλνπ θαη αθεηέξνπ ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Κπθιάδσλ  θαη δελ ζα έρεη εηζηηήξην. 

Ζ ζπλαπιία ζα γίλεη κε απόιπην ζεβαζκό ζηνλ Αξραηνινγηθό Υώξν, δε ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί θακία θαηαζθεπή ζθεληθνύ θαη δελ ζα απαηηεζνύλ εκέξεο δνθηκώλ.  

ηόρνο ηεο εθδήισζεο είλαη ε όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε πξνώζεζε ηεο 
ζεκαληηθόηεηαο ηεο Γήινπ, θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία όπσο γλσξίδεηε ε 
Μύθνλνο είλαη απνδέθηεο ρηιηάδσλ επηζθεπηώλ από ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό.  

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ν Γήκνο πξέπεη λα πξνβεί ζηελ ζρεηηθή έγθξηζε δαπαλώλ 
πνπ αθνξνύλ ζηηο θάησζη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο – ππεξεζίεο - πξνκήζεηεο γηα ηελ 
ππνζηήξημε ηεο σο άλσ εθδήισζεο, σο πξνϋπνινγίδεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία 
πξνεγνπκέλσλ εηώλ θαη ηελ αλακελόκελε ζπκκεηνρή 450 επηζθεπηώλ ζε απηέο, ζύκθσλα 
κε ηνλ παξαθάησ ελδεηθηηθό πίλαθα: 
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       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ – ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΣΗΜΔ 

1 Κάιπςε εμόδσλ  
Α) κεηαθνξάο από Μύθνλν πξνο Γήιν θαη επηζηξνθή (πξν θαη 
κεηά ηελ ζπλαπιία ζηηο 27 θαη 29 Απγνύζηνπ), ηνπ εμνπιηζκνύ, 
κεραλεκάησλ/θαζηζκάησλ/ θιπ.  
  
Β) κεηαθίλεζεο ησλ θαιιηηερλώλ θαη ηνπ θνηλνύ από Μύθνλν πξνο 
Γήιν θαη επηζηξνθή ηνπο, ζηηο 28 Απγνύζηνπ 
 
CPV: 60600000-4 

 
 
 
 
 
 
 
ΦΠΑ 16% 
5.000,00 € * 

2 Έμνδα ζπκκεηνρήο ηξαγνπδηζηή 
CPV: 92312120-8 

ΦΠΑ 23% 
1.845,00 € 

3 Ζρεηηθή θαη Φσηηζηηθή θάιπςε ηεο εθδήισζεο ζηε Γήιν, ζηηο 28 
Απγνύζηνπ 
 
Ζσηηικόρ Δξοπλιζμόρ  CPV: 51313000-9 

 - Κoλζόια ήρνπ Presonus StudioLive 24:4:2  

- 4 Ζρεία Line Array Nexo PS15 (15")  

- 8 Ζρεία monitor RCF 715 (15")  

- 1 Δληζρπηήο RAM S6044  

- 1 Controller Nexo TD Controller MKII - PS15  

- 1 Controller DBX Driverack PA  

- 1 Effect units TC M3000  

- 1 Cd player Pionner CDJ200  

- Μηθξόθσλα Shure SM58,57, Beta58, AKG C1000, 451, D112,  

- DI Boxes Palmer, Gepco, DOD, Art  

- 1 Αζύξκαην κηθξόθσλν Shure Beta 58 ULX  

- 1 Αζύξκαην κηθξόθσλν Sennheiser EW100  

- Καισδίσζε multi cables, ερείσλ, κηθξνθώλσλ, ξεύκαηνο,  

- Βάζεηο θνλζόιαο, ερείσλ, κηθξνθώλσλ  

- 1 πίλαθαο παξνρήο ξεύκαηνο 3x63A Σξηθαζηθόο  

- 50m θαιώδην ξεύκαηνο 5x16 mm 2 Σξηθαζηθό 

Φυηιζηικόρ Δξοπλιζμόρ  CPV: 31500000-1 

- Κνλζόια Φώησλ GLP Messenger 2  

- 12 LED Par ADJ QWH12X RGBW  

- 4 flood lights 1000W αινγόλνπ  

- 1 dimmer Botex DPX-620 III  

- 2 Lifting Towers ADJ ST-132  

- Καισδίσζε ξεύκαηνο, DMX, multicables Δμνπιηζκόο Backline 

 - 1 Δληζρπηήο κπάζνπ Gallien Krueger 400RB-IV  

- 1 Ζρείν κπάζνπ Gallien Krueger 410SBX (4x10”)  

- 5 Αλαιόγηα κε θσηάθηα 

 

 
ΦΠΑ 23% 
1.800,00 € 

ΑΔΑ: ΨΞΨ4ΩΚΚ-Ψ19
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4 Κάιπςε εμόδσλ γηα αθίζεο, πξνγξάκκαηα, πξνζθιήζεηο CPV: 
22150000-6 
Πξνγξάκκαηα Α4 Σξίπηπρν 4ρξσκν: 400ηεκ. 
Αθίζεο Α3 1όςεο 4ρξσκεο ζε 200γξ.: 100ηεκ. 
Πξνζθιήζεηο 21x10, 2όςεηο, 4ρξσκεο ζε 300γξ.: 50ηεκ. 
Flyers 4ρξσκα 2 όςεσλ 10x15: 300ηεκ. 
 
 

ΦΠΑ 16% 
700,00 € 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ                                                       9.345,00 € μαζί με ηο ΦΠΑ 

 Ο ππνινγηζκόο γίλεηαη ζηε βάζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ εθδήισζε 
450 αηόμυν – θαηνίθσλ & επηζθεπηώλ  
 
πλεπώο, επί ηνπ ζπλόινπ ηεο δαπάλεο αληηζηνηρνύλ καη' άηομο 
20,77 € ζςνολικά. 

 

 

Σηην ηιμή ζσμπεριλαμβάνονηαι και ηστόν έκηακηες μεηαθορές, ποσ δεν είναι δσναηόν να 

προβλεθθούν. 

 

 Τα έξοδα ηηρ μεηακίνηζηρ, ηηρ διαηποθήρ και ηηρ διαμονήρ ηων ζςνηελεζηών ηηρ 

εκδήλωζηρ θα καλςθθούν με ηιρ κάηωθι σοπηγίερ: 

Μεηακίνηζη: Ταξιδιωηικό γπαθείο 'Sea and Sky' (κ. Μάνεζηρ) 

Διαμονή: Ανηιδήμαπσορ κ. Μιληιάδηρ Αηζαμόγλος και Ξενοδοσείο 'Terra Maria' (κα 

Κοςζαθανά) 

Διαηροθή: Καθεζηιαηόπιο 'Vegera' (κ. Κοςηζούκορ – κ. Κονηιζάρ) και εζηιαηόπιο 'Casa di 

Giorgio' (κ. Γεποδήμορ) 
 
Πεξαηηέξσ ηέζεθαλ ππόςε ηνπ ώκαηνο νη πξνηάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ησλ 
αλσηέξσ ζθνπό θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 

 Σην ππόηαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ γηα ηελ δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο 5.000,00 
επξώ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 15-6471 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015,γηα έμνδα πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ εθδήισζεο 
«ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΛΖΝΟ ΣΖΝ ΓΖΛΟ» , έμνδα κεηαθνξάο από ηελ Μύθνλν ζηελ 
Γήιν θαη επηζηξνθή, κε αξηζκό θαηαρώξεζεο α/α Α/284/31.07.2015 ζην Μεηξών 
Γεζκεύζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, 

 

 Σην ππόηαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ γηα ηελ δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο 1.845,00 
επξώ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 15-6471 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015, γηα έμνδα πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ εθδήισζεο 
«ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΛΖΝΟ ΣΖΝ ΓΖΛΟ» , έμνδα ζπκκεηνρήο ηξαγνπδηζηή, κε αξηζκό 
θαηαρώξεζεο α/α Α/285/31.07.2015 ζην Μεηξών Γεζκεύζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο 
Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, 
 

 Σην ππόηαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ γηα ηελ δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο 1.800,00 
επξώ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 15-6471 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015, γηα έμνδα πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ εθδήισζεο 
«ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΛΖΝΟ ΣΖΝ ΓΖΛΟ» , έμνδα ερεηηθήο θαη θσηηζηηθήο θάιπςεο, 
κε αξηζκό θαηαρώξεζεο α/α Α/286/31.07.2015 ζην Μεηξών Γεζκεύζεσλ ηεο 
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, 
 

 Σην ππόηαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ γηα ηελ δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο 700,00 
επξώ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 15-6471 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015, γηα έμνδα πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ εθδήισζεο 
«ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΛΖΝΟ ΣΖΝ ΓΖΛΟ» , έμνδα γηα αθίζεο, πξνγξάκκαηα, 
πξνζθιήζεηο θιπ., κε αξηζκό θαηαρώξεζεο α/α Α/287/31.07.2015 ζην Μεηξών  
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Γεζκεύζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, 

 
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηνπο ζπκβνύινπο λ’απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 
 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε , αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηα αλσηέξσ 
θαζώο θαη ,  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/2006 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87Α’/7.6.2010) 

 Σν κε αξηζκ.15REQ002975381 πξσηνγελέο αίηεκα 

 Σα όζα εηπώζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηνπ Γ.. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ομόθυνα, 
 

Α. Δγκπίνει ηελ δαπάλε πνζνύ 9.345,00€ γηα ηελ ππνζηήξημε –θάιπςε δαπαλώλ ηεο 
 κνπζηθήο εθδήισζεο «Μνπζηθή Παλζέιελνο  ζηελ Γήιν» 2015, πνπ ζα  
 πξαγκαηνπνηεζεί  κε επζύλε ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ ζηελ Γήιν ζηηο 28.08.2015 , κε  
 γεληθό ηίηιν « Σξαγνύδηα θαη ζηίρνη από ηελ ζάιαζζα σο ηνλ νπξαλό » 
 

Β. Δγκπίνει ηελ πξόηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο(α/α Α/284/31.07.2015)  γηα έμνδα 
πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ εθδήισζεο «ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΛΖΝΟ ΣΖΝ ΓΖΛΟ» , 
έμνδα κεηαθνξάο από ηελ Μύθνλν ζηελ Γήιν θαη επηζηξνθή θαη διαθέηει πίζηυζη 
εςπώ 5.000,00 εηο βάξνο ηνπ Κ.Α.15-6471 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015.  

 
Γ. Δγκπίνει ηελ πξόηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο(α/α Α/285/31.07.2015 γηα έμνδα 

πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ εθδήισζεο «ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΛΖΝΟ ΣΖΝ ΓΖΛΟ» , 
έμνδα ζπκκεηνρήο ηξαγνπδηζηή θαη διαθέηει πίζηυζη εςπώ 1.845,00 εηο βάξνο ηνπ 
Κ.Α.15-6471 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015.  

 
Γ. Δγκπίνει ηελ πξόηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο(α/α Α/286/31.07.2015 γηα έμνδα 

πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ εθδήισζεο «ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΛΖΝΟ ΣΖΝ ΓΖΛΟ» , 
έμνδα ερεηηθήο θαη θσηηζηηθήο θάιπςεο θαη διαθέηει πίζηυζη εςπώ 1.800,00 εηο 
βάξνο ηνπ Κ.Α.15-6471 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 
2015.  

 
Δ. Δγκπίνει ηελ πξόηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο(α/α Α/287/31.07.2015 γηα έμνδα 

πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ εθδήισζεο «ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΛΖΝΟ ΣΖΝ ΓΖΛΟ» , 
έμνδα γηα αθίζεο, πξνγξάκκαηα, πξνζθιήζεηο θιπ. θαη διαθέηει πίζηυζη εςπώ 
700,00 εηο βάξνο ηνπ Κ.Α.15-6471 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015.  

 
Ε. Δξοςζιοδοηεί ηον κ. Γήμαπσο Μςκόνος, γηα ηηο δηθέο ηνπ λόκηκεο ελέξγεηεο. 
 
Ζ παξνύζα απόθαζε λα ζηαιεί: 

 ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ 

 ζηελ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Κπθιάδσλ 
γηα λα ιάβνπλ γλώζε θαη γηα ηηο δηθέο ηνπο ελέξγεηεο  

 ζην ζπληνληζηή ηεο Ο.Γ.Δ. γηα λα αλαξηεζεί ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Γήκνπ Μπθόλνπ 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 125/2015. 
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Γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πην πάλσ ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεθε σο θάησζη: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ         
ΛΑΜΠΡΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ                                      ΚΑΜΜΖ ΑΝΝΑ 
 

                                                            ΣΑ ΜΔΛΖ 
 

ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ ΜΗΛΣΗΑΓΖ      
ΓΚΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ      
ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ  
ΚΑΛΠΟΤΡΣΕΖ ΔΛΔΝΖ                
ΚΟΝΣΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                                  
ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 
ΑΝΓΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΣΧΝΗΑ 
ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 
ΜΠΟΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ-ΑΛΑΝ 
ΞΤΓΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ  
ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 
ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 
ΓΡΤΜΠΛΑ ΣΑΤΡΟ  
ΣΑΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ 

 

 
Αθξηβέο αληίγξαθν                                                      
Μύθνλνο  26/08/2015                                       
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ       
 
 
 
 
Κσλζηαληίλνο Π. Κνπθάο 
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