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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:  196/2021         

 
 
 
 
 
 
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 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο 
στην κα Ελένη Κοντιζά, η οποία έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. το υπ’ αριθ. 
2950/16-09-2021 αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ009217532, το οποίο έχει ως εξής:  
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:    Περί έγκρισης δαπάνης 
για την πραγματοποίηση επετειακής 
εκδήλωσης για τα 200 χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση σε συνεργασία με το 
Λαογραφικό Μουσείο Μυκόνου και τις 
χορευτικές ομάδες του νησιού. (03/10) 
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ΘΕΜΑ: Αίτημα για έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση επετειακής εκδήλωσης 

«Ελλάδα Γη και Πέλαγος» για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση (Κ.Α. 15-

6471.0003). 

 

Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, ο Δήμος 

Μυκόνου προγραμματίζει την πραγματοποίηση μιας μουσικοχορευτικής παράστασης διανθισμένης με 

μνήμες και ιστορία των ένδοξων προγόνων μας, αφιερωμένης στους αγώνες των Ηρώων μας. Μία 

παράσταση στην οποία συμμετέχουν Μυκονιάτες, στηριγμένη σε κείμενα της εποχής και στους 

παραδοσιακούς χορούς μας.  

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου και πρόκειται για μια συνεργασία του Δήμου 

Μυκόνου με το Λαογραφικό Μουσείο Μυκόνου, στηριγμένη στην παράδοση, στις μνήμες και την 

ιστορία για την Λευτεριά των Ελλήνων. 

Στην εκδήλωση συμμετέχουν και τα τρία χορευτικά συγκροτήματα που δραστηριοποιούνται ενεργά στο 

νησί μας, Ανεμόμυλοι, Μαντώ και Μυκονιάτικη Βεγγέρα.  

Το καθένα θα χορέψει χορούς από συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας καλύπτοντας το μεγαλύτερο 

φάσμα της χώρας και περιοχές που δόθηκαν οι μεγάλες μάχες, πλαισιωμένους από κείμενα και 

μαρτυρίες της εποχής.  

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά το συγκρότημα παραδοσιακών χορών του Μανώλη Κοττορού.  

Η εκδήλωση φόρος τιμής των σύγχρονων Μυκονιατών στον αγώνα των προγόνων τους θα καταγραφή 

προκειμένου να παραμείνει ως τεκμήριο και παρακαταθήκη στα αρχεία του Δήμου και στην Δημοτική 

Βιβλιοθήκη για τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.   

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης είναι: α) Αμοιβή Ορχήστρας ~ 2.467,7€ + πλέον 24% 

ΦΠΑ = 3.060,00€ ( Ήτοι 2.467,7 + 592,26€ = 3060€) 

β)Παραδοσιακές φορεσιές: Ανεμόμυλοι ~ 350,00€ πλέον ΦΠΑ 24%(ήτοι 350,00 + 84,00 = 

434,00€), Μαντώ ~ 320,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (ήτοι 320,00 + 77,00€ = 397,00€, Μυκονιάτικη 

Βεγγέρα ~ 750,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (ήτοι 750,00€ + 180,00€ = 930,00€) σύνολο 1.761,00€.  γ) 

Ηχητική και Φωτιστική Κάλυψη σύμφωνα με το rider της ορχήστρας και προτζέκτορας  ~ 

2.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (ήτοι 2.500,00€ + 600,00€ σύνολο 3.100,00€)  δ) Εκτύπωση 

προγραμμάτων, μπάνερ και αφισών ~ 2007,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (ήτοι 2.007,00€ + 481,68€ 

σύνολο 2.488,68€ ε) Τετρακάμερη βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης για το αρχείο του Δήμου, 

παραγωγή βίντεο μικρού μήκους για προβολή στα social media, φωτογραφική κάλυψη και 

προβολή live streaming μέρους της εκδήλωσης ~ 2.300,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (ήτοι 2.300,00€ 

πλέον 552,00€ σύνολο 2.852,00€) στ) αμοιβή συντονιστή εκδήλωσης ~ 1.000,00€ πλέον 24% 

ΦΠΑ (ήτοι 1.000,00 + 240,00€ = 1.240,00€) , ζ) έξοδα μετακίνησης ορχήστρας και 

συντελεστών παράστασης ~ 741,13€ πλέον ΦΠΑ 24% (ήτοι 741,13€ + 177,87€ = 919,00€) 

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 

από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου την έγκριση της παραπάνω δαπάνης και διάθεση 

πίστωσης συνολικού ποσού 15.420,68€ 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. 

Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΤΙΖΑ 

 
 

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%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-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/
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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 
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 15.420,68€  προκειμένου για την  
πραγματοποίηση επετειακής εκδήλωσης για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 
σε συνεργασία με το Λαογραφικό Μουσείο Μυκόνου και τις χορευτικές ομάδες του νησιού 
την 03/10/2021. 

 
 
Β.  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.  
 
Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 196/2021. 
 
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 


