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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό 31/16-09-2021 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  195/2021         

 
 
 
 
 
 
Στη Μύκονο σήμερα την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της 
εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 15:30 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e-presense, 
μετά την από 12/09/2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής  κ. 
Κωνσταντίνου Π. Κουκά, Δημάρχου Μυκόνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75. 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
συμμετείχαν και τα επτά (7) μέλη:  
 
Παρόντες:                   

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος 
2. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, Αντιπρόεδρος 
3. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
4. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 
5. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
6. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
7. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ  

 
Απόντες:  
 
       (Ουδείς) 
 
 
Παρούσα στη συνεδρίαση και η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Πολιτισμού , 
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς κα Ελένη Κοντιζά. 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε μια 
σύντομη ενημέρωση και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στην κα Ελένη Κοντιζά, η 
οποία έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. το υπ’ αριθ. 29249/16-09-2021 αίτημα με 
ΑΔΑΜ: 21REQ009217373, το οποίο έχει ως εξής:  
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   Περί έγκρισης δαπάνης για 
την πραγματοποίηση της Θεατρικής 
παράστασης «Μαντώ η Ηρωϊδα της 
Μυκόνου» υπό την αιγίδα της Ιεράς 
Μητρόπολης Σύρου  -  Μυκόνου σε 
σκηνοθεσία Μενέλαου Τζαβέλλα. (25-26/09) 
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Περί έγκρισης δαπάνης για την πραγματοποίηση της Θεατρικής παράστασης 
«Μαντώ η Ηρωϊδα της Μυκόνου» υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου - 
Μυκόνου σε σκηνοθεσία Μενέλαου Τζαβέλλα. (Κ.Α. 15-6471.0003) 
 
Ο Δήμος Μυκόνου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει για τα 200 χρόνια της 
Ελληνικής Επανάστασης προτείνει την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης «Μαντώ 
η Ηρωϊδα της Μυκόνου». Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία και υπό την αιγίδα 
της της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου  - Μυκόνου και είναι αφιερωμένη στην συμβολή και την 
δράση της Ηρωίδας μας Μαντώς Μαυρογένους στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Το έργο 
καλύπτει ένα χρονικό πλαίσιο από το 1822 έως τον θάνατό της. Παράλληλα την παρακολουθεί 
σε όλους τους σταθμούς της ζωής της από τη Μύκονο, τη Ρούμελη, το Μοριά έως την Πάρο. 
Σκοπός του έργου είναι να φωτιστεί η ιστορική αλήθεια και να αποκατασταθεί η φήμη της ως 
γνήσιας πατριώτισσας που υπερασπίστηκε μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής της 
ακλόνητες εθνικές, πνευματικές και ηθικές αξίες όπως η ελευθερία, ο αλτρουισμός και η 
ανυστερόβουλη προσφορά προς την πατρίδα. 
Η παράσταση θα λάβει χώρα το διήμερο 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό 
Κέντρο. 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης είναι: 
Παραγωγή και παρουσίαση της διήμερης θεατρικής παράστασης 13.700€ πλέον ΦΠΑ 24% 
(ήτοι 13.700,00 + 3.288,00 = 16.988,00€).  
Ηχητική και φωτιστική κάλυψη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παράστασης κατά τον 
σκηνοθέτη: 2.200 πλέον 24% ΦΠΑ (ήτοι 2.200 + 528,00 = 2.728€). 
Δημιουργικά και Εκτύπωση προγραμμάτων, roll up μπάνερ και αφισών: 1555,00 +πλέον 24% 

ΦΠΑ (ήτοι 1.555,00 + 24% 373,20= 1928,20€). 

Απλή βιντεοσκόπηση της παράστασης και παραγωγή βίντεο μικρού μήκους 900,00 € + 24% 

ΦΠΑ (ήτοι 900,00 + 216,00 = 1.116,00€).  

Κατόπιν των ανωτέρω, και δυνάμει της παρ 3 (α) του άρθρου 158 του ν.3463/2006, και της 

(περίπτ.ε παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 

του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19) (παρ.2 άρθρο 

203 Ν.4555/18), αιτούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου την έγκριση 

της παραπάνω δαπάνης συνολικού ποσού 22.760,2€ σε βάρος του Κ.Α. 15-6471.0003 (Δράσεις 

για Ελλάδα 2021) και παρακαλούμε την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για την έκδοση της 

σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

 
            Με εκτίμηση, 

Η Εντεταλμένη Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς 
 

ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΤΙΖΑ 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα 
ανωτέρω καθώς και: 

 
1. Τις διατάξεις του ν.3463/2006. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018), όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρ.14 του Ν. 4625/2019  
3. Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του 

ΥΠΕΣ «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-58-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-ota/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
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οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού». 

4. Τις υπ’ αριθ. 108/12-04-2021 & 109/12-04-2021 αποφάσεις Δημάρχου, με τις 
οποίες τροποποιεί τις υπ’ αριθμ. 243/2020 και 108/2021 προηγούμενες 
αποφάσεις ορισμού Αντιδημάρχων στο Δήμο Μυκόνου και μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων. 

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.55400 ΚΥΑ  (ΦΕΚ 4206Β’) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 
 
Α. Εγκρίνει  δαπάνη συνολικού ποσού 22.760,2€ προκειμένου για την  
πραγματοποίηση της Θεατρικής παράστασης «Μαντώ η Ηρωϊδα της Μυκόνου» υπό 
την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου - Μυκόνου σε σκηνοθεσία Μενέλαου 
Τζαβέλλα. 
 
 
Β.  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.  
 
Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 195/2021. 
 
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                              ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ  
                                                                              ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
                                                                              ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 
                                                                              ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                                              ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ  
          
 
            Ακριβές αντίγραφο                              
          Μύκονος, 17/09/2021                               
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                
                
          

         

 

       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


