
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
από τo πρακτικό της  03/17-02-2015 τακτικής 

συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. 
 

ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20/ 2015    Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: «Περί έγκρισης διενέργειας και 
δαπανών για τις καθιερωμένες εκδηλώσεις 
Αποκριάς και Καθαράς Δευτέρας έτους 2015» 

 
Στη Μύκovo και στo Δημoτικό Κατάστημα, σήμερα τηv  17η του μηνός Φεβρουαρίου 

του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβoύλιo, μετά την από 13-02-2015 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτoύ κ.Λάμπρου Παναγιωτακόπουλου, η oπoία επιδόθηκε σε κάθε έvα Δημoτικό 
Σύμβoυλo, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 67 τoυ Ν.3852/2010. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι κατά την έναρξη, επί 
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών, ήταν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, ως κάτωθι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:         
Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ.Κωνσταντίνος  Π.Κουκάς 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος 
Η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Άννα Καμμή 
 
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ» 

1. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

3. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 

4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ                

5. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                  

6. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

7. ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 

8. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

9. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

10. ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΑΝ 

11. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

12. ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» 

13. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ (αποχώρησε μετά τη λήξη του 6ου θέματος) 

14. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

15. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

16. ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

17. ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

18. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

19. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  

 

   ΑΝΑΡΤHΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ « ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ» 

20. ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ 

21. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ» 

1. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  (δικαιολογημένα απών) 
2. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (δικαιολογημένα απούσα) 
3. ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ (δικαιολογημένα απών) 
4. ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικαιολογημένα απών) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» 

5. ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ (δικαιολογημένα απών) 
6. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (δικαιολογημένα απών) 

 

 Οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν προσήλθαν. 
 
Παρόντες ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων κ. Δημήτρης Λαζαρίδης και ο 
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς κ. Ιωάννης Ζουγανέλης.      
 
Παρόν επίσης ήταν ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών κ.Μιχαήλ Ασημομύτης-
Στάης, για την τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως 
του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 6ο   θέμα της ημερησίας διατάξεως έθεσε 
υπόψη του Σώματος τις διατάξεις : 
Του ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας 

Διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 163) ο οποίος ορίζει, στο άρθρο 37, ότι: «1. …2.α. Κατά τον 

προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 

πρώτου βαθμού από τα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρείται για 

πληρωμή χρηματικό ένταλμα, όταν αυτό αφορά σε δαπάνη που δεν προβλέπεται μεν από 

το νόμο, αλλά είναι λειτουργική για τον οικείο Ο.Τ.Α., σχετίζεται δε με την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων εκ μέρους του Ο.Τ.Α., οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, 

πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών ή συμβάλλει στην 

ενεργό συμμετοχή τούτων για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και 

δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α., εφόσον ανταποκρίνεται στο ανάλογο ή προσήκον μέτρο, 

χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της 

οικονομικότητας, ενόψει των συνθηκών πραγματοποίησής της. …».  Κατά την  έννοια των 

διατάξεων αυτών, που αποτυπώνουν  προϊσχύουσα  γενική αρχή του δημοσιονομικού 

δικαίου, που απορρέει από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της νομιμότητας που 

διέπει τη δράση των διοικητικών οργάνων και συνάγεται από βασικές διατάξεις αυτού 

(άρθρα 3, 13 και 40 του ν.δ/τος 496/1974, 1 παρ. 2α΄ του π.δ/τος 465/1975, 1 παρ.1 

του ν.δ/τος 1265/1972, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 968/1979, 

και 22, 26, 28 και 79 του ν. 2362/1995), οι Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, 

όπως αυτές ενδεικτικώς περιγράφονται στο άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

και οριοθετούνται με το άρθρο 102 του Συντάγματος, δύνανται νομίμως να προβαίνουν 

στη διάθεση πιστώσεων και τη συνακόλουθη καταβολή δαπανών,  που δεν προβλέπονται 

μεν από διάταξη νόμου, πλην  όμως: α) είναι   λειτουργικές για τον οικείο Ο.Τ.Α.,  

συνάδουν δηλαδή προδήλως με την αποστολή και τις αρμοδιότητές του  και  συμβάλλουν 

στην εκπλήρωση των σκοπών του ή  στην αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του, 

υπό την έννοια  ότι η μη πραγματοποίησή τους θα προκαλούσε πρόβλημα στη λειτουργία 

της υπηρεσίας ή θα παρεμπόδιζε την επιδίωξη των νομίμων σκοπών του,  β) σχετίζονται 

με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του Ο.Τ.Α., οι οποίες προάγουν τα  
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κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών του ή 

συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή τους για την προαγωγή των τοπικών 

υποθέσεων και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α και γ) ανταποκρίνονται στο ανάλογο ή 

προσήκον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνουν τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση 

της αρχής της οικονομικότητας, εν όψει των συνθηκών πραγματοποίησής τους.  

Ειδικότερα,  ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114), ορίζει στο άρθρο 75 παρ. 1, ότι: «Οι δημοτικές (…) αρχές 

διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της 

επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή 

βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι 

αρμοδιότητες των Δήμων αφορούν, κυρίως, τους τομείς: α) … στ) Παιδείας, πολιτισμού 

και αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. … 8. Η διοργάνωση συναυλιών, 

θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε 

αυτές …» και στο άρθρο 158,  ότι: «1. (…) 3. Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους 

οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να 

διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή 

δαπανών, που αφορούν: α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, 

μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που 

οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, 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. β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η 

Κοινότητα. (…)». Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών με αυτές  του άρθρου 37 παρ.  

2α΄ του ν. 3801/2009 που προαναφέρθηκαν συνάγεται  ότι είναι δυνατόν, με απόφαση 

του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου, να διατίθενται πιστώσεις για την πληρωμή 

δαπανών, που  αφορούν  εκδηλώσεις που οργανώνει ο Δήμος και  δεν προβλέπονται από 

διάταξη νόμου, σχετίζονται όμως με την εδαφική περιφέρειά του,  συνδέονται με την 

προαγωγή των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών 

και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών  του και έχουν, ως εκ τούτου, λειτουργικό 

χαρακτήρα για τον οικείο Ο.Τ.Α.. Στην έννοια δε της  πολιτιστικής  εκδήλωσης που 

προάγει τα  πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων εμπίπτει κάθε 

πολιτιστικό δρώμενο, που, έστω και αν δεν απευθύνεται άμεσα στο σύνολο του τοπικού 

πληθυσμού,  προβάλλει  κάθε μορφής πολιτισμό και   αναδεικνύει την πολιτιστική 

ευαισθησία των τοπικών φορέων, αφυπνίζει και ενισχύει την  πολιτιστική  συνείδηση και 

τα πνευματικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας. Εξάλλου,  ως δαπάνες  που αφορούν 

τη διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών νοούνται  όχι μόνο εκείνες  που σκοπούν στην 

οργάνωσή τους αυτή καθεαυτή, με την έννοια της εξασφάλισης των απαραίτητων 

υλικοτεχνικών μέσων περαίωσής τους, αλλά και εκείνες,  που αν και δεν προβλέπονται  

από διάταξη νόμου  είναι   λειτουργικές σε σχέση με την εκάστοτε εκδήλωση, 

συμβάλλουν στην επιτυχή διοργάνωσή της και  επιβάλλονται από τους κανόνες 

σύγχρονης εθιμοτυπίας. Οι δαπάνες αυτές όμως δεν θα πρέπει να αντιτίθενται στην 

αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία σε κάθε κατηγορία δαπανών 

ορίζεται σε σχέση με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας,  της 

αποτελεσματικότητας  και της αναγκαιότητάς τους. Επομένως, οι δαπάνες αυτές, ως 

παρεπόμενες σε σχέση με την επίτευξη της κύριας δράσης, θα πρέπει,  ενόψει και της 

υπάρχουσας ανάγκης δημοσιονομικής προσαρμογής που επιβάλλει τον περιορισμό και  

εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών,  όχι μόνο να μην υπερβαίνουν το επιβαλλόμενο, 

από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής,  προσήκον μέτρο, αλλά και να κρίνονται 

ως προς την αναγκαιότητα  και την  απόδοσή τους. 

 

Στην προκειμένη περίπτωση, πιστοί στις παραδόσεις και στα έθιμα της περιοχής μας πρέπει 

να αποφασίσουμε για την διοργάνωση όπως κάθε χρόνο, στα πλαίσια των Καρναβαλικών 

Εκδηλώσεων και με στόχο και σκοπό την ψυχαγωγία των δημοτών μας το «Καρναβάλι 

Μυκόνου 2015 » - Καθαρά Δευτέρα και στα πλαίσια υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών 

συντάχθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 1052/13-02-2015 τεχνική έκθεση των Διοικητικών 
Υπηρεσιών Νο1 η οποία αναλυτικά έχει ως κάτωθι: 
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Ο Δήμος Μυκόνου προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες πραγματοποίησης των καθιερωμένων 

εκδηλώσεων του Δήμου για τον εορτασμό του Καρναβαλιού και της Καθαράς Δευτέρας, πρέπει να 

προβεί στην έγκριση των δαπανών που αφορούν σε διάφορα είδη και εργασίες, ως προϋπολογίζεται με 

βάση τα στοιχεία προηγουμένων ετών και την αναμενόμενη συμμετοχή των φορέων και των κατοίκων 

της Μυκόνου σε αυτές, σύμφωνα με τον παρακάτω ενδεικτικό πίνακα: 

Α) ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΩΡΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ € 

Τεχνική Κάλυψη Ήχου  1450 

ΣΥΝΟΛΟ:  1.450 Ευρώ 

 

 

Β) ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ  

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ € 

Ηλιέλαιο 4 L 14 

Ελαιόλαδο 6 L 43 

Χαλβάς 15 kg 147 

Ελιές 10 kg 60 

Αλάτι 1,5 kg 5 

Πιπέρι 150 g 6 

Ξύδι 2000 ml 4 

Φάβα 3 kg 13 

Φασόλια μαυρομάτικα  3 kg 14 

Ταραμάς  (μέτριος) 2 kg 34 

Ρεβύθια 3 kg 23 

Ντολμαδάκια 5 επαγγελμ. Συσκ.  (2 kg) 50 

Φασόλια γίγαντες 5 επαγγελμ. Συσκ. (2 kg) 50 

κάρβουνα 3 τσουβάλια 60 

Ρύζι για ρυζώτο 2 kg 12 

Πληγούρι 2 kg 8 

Κριθαράκι μεσαίο 2 1/2 kg 7 

Κουκουνάρι 0,24 kg 11 

Κρασί 3 ασκοί (60 kg) 120 

Νερά  5 συσκ. (6*1,5 L) 17 

Αναψυκτικά διάφ.  5 συσκ. (12*330 ml) 45 

Πιάτα  μεγάλα πλαστικά 500 τεμ. 65 



 

 
 

Ποτήρια πλαστικά  500 τεμ. 30 

Μαχαιροπήρ. πλαστικά  500 τεμ 35 

Χαρτί κουζίνας 2*3 ρολλά 6 

Χαρτί υγείας  24 τεμ. 12 

Σαπούνι πιάτων  4 τεμ. (750 ml) 9 

Χλωρίνη 6 * 2 l 11 

Τραπεζομάντηλα πλαστικά 1 κιβ (250 τεμ.) 20 

Χαρτοπετσέτες 5 τεμ.* 70 3 

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ   

Χταπόδια 90 kg 945 

Μπαρμπούνια Κατεψυγμένα 80 kg 360 

Γαριδάκι Φρέσκο 10 kg 90 

Θράψαλο 3 kg 18 

Μύδια 2 kg 7 

Σουπιές 4 kg 45 

Καραβιδάκι ψιλό 2 kg 30 

Κυδώνια 1 kg 12 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ   

Λαγάνες 35 τεμ. 105 

ΣΥΝΟΛΟ:  2.546 Ευρώ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :  3.996,00 € 

  

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 

Οι  εκδηλώσεις στις οποίες αφορούν οι παραπάνω δαπάνες και γίνονται κατά μακρά παράδοση 

με μέριμνα του Δήμου, όπως και σε πλήθος άλλων περιοχών της Ελλάδος, είναι οι εξής: 

Α) οι ανοικτές εκδηλώσεις της Αποκριάς (ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ) που θα λάβουν χώρα στην 

πλατεία της Άνω Μεράς, στο Θέατρο της Λάκκας (Χώρα) και στην παραλία. 

Β) ο παραδοσιακός εορτασμός της Καθαρής Δευτέρας (ΚΟΥΛΟΥΜΑ) στο κατασκηνωτικό 

Κέντρο της Μερχιάς (περιοχή Άνω Μεράς).    

Παραδοσιακά, η συμμετοχή του κόσμου (κατοίκων και επισκεπτών) στις εκδηλώσεις 

αυτές, βοηθούντος και του καιρού όταν είναι καλός κατά τη διάρκεια του 3ημέρου, 

είναι μεγάλη (αφού συμμετέχουν στο ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ περίπου 1.500 άτομα στη Χώρα και 

στην Άνω Μερά και στα ΚΟΥΛΟΥΜΑ περίπου 600 στην Μερχιά), δεδομένης της 

εμπλοκής σε αυτές του Δήμου, Συλλόγων και Φορέων του νησιού.  

Κατόπιν αυτών, απαιτείται μικροφωνική εγκατάσταση και τεχν. υποστήριξη για την 

κάλυψη των εκδηλώσεων του ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ.  
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Τα προβλεπόμενα παραδοσιακά κεράσματα  αφορούν στους πολυάριθμους επισκέπτες 

των εκδηλώσεων, παιδιά και ενηλίκους ως κάτωθι:  

φαγώσιμα, κρασί-αναψυκτικά και λοιπά αναλώσιμα για τα ΚΟΥΛΟΥΜΑ, που 

προσφέρονται κατά το έθιμο στους συμμετέχοντες.  

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, οι σχετικές δαπάνες έχουν προϋπολογισθεί με βάση 

την ενδεικτική συμμετοχή σε αυτές 500 ατόμων στα ΚΟΥΛΟΥΜΑ.   

Προτείνεται η προμήθεια επιμέρους προϊόντων / παροχή υπηρεσιών από προμηθευτή / 

πάροχο που θα προσφέρει την υψηλότερη έκπτωση / μεγαλύτερη ποσότητα, όπου χωρεί 

λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες, ώστε να συμπεριληφθούν περισσότερα είδη ή 

καλύτερες υπηρεσίες.   

Στην τιμή να συμπεριληφθούν τυχόν έξοδα αποστολής. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Σε συνέχεια των ανωτέρω ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την πρόταση ανάληψης 
υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση πίστωσης ύψους 3.996,00 ευρώ 
σε βάρος του Κ.Α. 00-6443 για τις εκδηλώσεις Καρναβαλιού-Καθαράς Δευτέρας  έτους 2015,  
η οποία καταχωρήθηκε με αριθμό α/α Α/166/16.02.2015 στο μητρώο δεσμεύσεων της 
Οικονομικής Υπηρεσίας. 
 
Μετά από  τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος  κάλεσε τους συμβούλους ν’ αποφασίσουν σχετικά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση , αφού έλαβε υπόψη του όλα τα  
ανωτέρω: 

 Τις ανωτέρω αναφερόμενες στο σκεπτικό της παρούσας διατάξεις των Νόμων όπως 

μέχρι σήμερα ισχύουν 

 Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου  

 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1052/13-02-2015 Τεχνική έκθεση της Διοικητικής Υπηρεσία με 

αριθμ.Νο1 

 Την με αριθμ. καταχώρισης Α/166/16.02.2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης που 

προσκομίσθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία. 

 Tα όσα ειπώθηκαν και καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δ.Σ. 

 Μειοψηφούντων των κ.κ. Φραντζέσκου Βιγλιάρη και Παντελή Ρούσσο, 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος 

Διοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

Μιχαήλ Ασημομύτης – Στάης ΠΕ1 

Η συντάσσουσα 

 

 

 

 

Δελουσίδου Ελευθερία ΔΕ1 



 

 
 

Α. Εγκρίνει την διενέργεια των εκδηλώσεων Αποκριών και Καθαράς Δευτέρας έτους 
2015 άλλα και των δαπανών που θα προκύψουν γι’ αυτές σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
πρωτ. 1052/13-02-2015 Τεχνική έκθεση της Διοικητικής Υπηρεσία με αριθμ.Νο1,στα 
πλαίσια των κανόνων της σύγχρονης εθιμοτυπίας. 

 
Β. Εγκρίνει την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της οικονομικής υπηρεσίας 

του Δήμου μας, για την εκτέλεση των ανωτέρω εκδηλώσεων και διαθέτει (ψηφίζει) 
πίστωση ποσού ύψους 3.996,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 00-6443 του προϋπολογισμού 
του Δήμου Μυκόνου, οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με την ΠΑΥ 
Α/166/16.02.2014  

 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Μυκόνου, για τις δικές του νόμιμες ενέργειες. 
 
 
Η παρούσα απόφαση να σταλεί: 

 στην Διοικητική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου,  

 στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου  
για να λάβουν γνώση και για τις δικές τους ενέργειες 

 στο συντονιστή της Ο.Δ.Ε. για να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Μυκόνου 
 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2015. 

Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ         
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                       ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ 
 
                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      

ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 

ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ                

ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                  

ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 

ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΑΝ 

ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 

ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ 

ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

 

 

 

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο                                                      
Μύκονος 18/02/2015                                       
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ           
 
 
 
Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Μύκονος, 18-02-2014 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              Αριθ. Πρωτ.: -1184- 
                                           
 

 



 

 
 

   ΠΡΟΣ:  
  

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ :      
ΓΡΑΦΕΙΟ :           
Πληροφορίες: κα Α. Ζουγανέλη                                                                  
Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου                  
Τ.Θ. 609 – 846 00 ΜΥΚΟΝΟΣ         

          
Τηλέφωνα: 22890-23.261& 22.201                                                                                           
FAX: 22890 -22.229                                                                                

 
 
 
      (με ένα αντίγραφο της  
                            με αριθμ.20/2015 Α.Δ.Σ. Μυκόνου) 

ΘΕΜΑ :                                                                           
     

"Αποστολή της υπ' αρ. 20/2015 απόφασης του Δ.Σ. Μυκόνου, με θέμα: 
 
«Περί έγκριση διενέργειας και δαπανών εκδηλώσεων Αποκριών και Καθαράς Δευτέρας έτους 
 2015»  
 
 
   Συνημμένα στέλνουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να  
 
λάβετε γνώση και για τις δικές σας ενέργειες. 
       
 
 
                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
 
 
 
                                                                                             Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 
 
 

Συνημμένα: 

1) Η υπ' αρ. 20/2015  απόφαση του Δ.Σ.  
 

 
1. Διοικητική Υπηρεσία 

  Δήμου Μυκόνου 
 

2. Οικονομική Υπηρεσία 
  Δήμου Μυκόνου 
 

3. Συντονιστή Ο.Δ.Ε. 
  Δήμου Μυκόνου 

 
 
 

Φάκελος Αρχείου: Φ 9β11 


