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Απόσπασμα από το πρακτικό της  7ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: Έγκριση πολιτιστικών  εκδηλώσεων  KAΛΟΚΑΙΡΙ  2016 και  ανάθεση 
διοργάνωσης  για την υλοποίησή τους.

Στις Οινούσσες , σήμερα την 17του μήνα  Iουνίου 2016 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 
18.00  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  στην  αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ΄΄Μαρίας Παντελή Λαιμού΄΄, ύστερα από 
την με αριθ. πρωτ. 521/ 10-6-2016 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 
του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ        1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου
2.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου         2. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου 
3.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                   3. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου 
4.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου                 4. Λεοντή Ελένη του  Δημητρίου 
5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου 
6.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου 
7. Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου
8. Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη 
9.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου 
                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα  
εκλήθηκαν
Επί  παρουσίας  του  Δημάρχου  και  του  εκτελούντος  χρέη   ειδικού  Γραμματέα 
κ.  Μακκά  Γεωργίου,  ο  Πρόεδρος  κ.  Θεοδωράκης  Κυριάκος,   εισηγήθηκε  το 
πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων σύμφωνα με τις προτάσεις της επιτροπής 
πολιτισμού και ζήτησε εάν υπάρχουν και άλλες προτάσεις να κατατεθούν.                  .
Αναλυτικά οι εκδηλώσεις που προτάθηκαν είναι οι εξής:
 
Στις 3 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Οινουσσών  μουσικοχορευτική εκδήλωση από 
τoν Μελέκο Στέλιο και Αυγουστίδη Γιώργο,  συνολ. πρ/σμού δαπάνης 7.500 Ευρώ με 
το  ΦΠΑ.  Ειδικότερα  το  χορευτικό  συγκρότημα  από  τον  Μελέκο  Στέλιο  (σχολή 
χορού) πρ/σμού δαπάνης 4.000,00 Ευρώ και Μουσική  από  τον Αυγουστίδη Γιώργο , 
μουσικό ( επαγγελμ. Διοργ. Εκδηλώσεων ),  πρ/σμού δαπάνης 3.500,00 Ευρώ.
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Στις  5  Αυγούστου  στο  Αμφιθέατρο  Οινουσσών  θεατρική  παράσταση  της 
Αυγουστίνας Λυκουρίνα μετά διδασκαλίας  προϋπολογισμού δαπάνης 7.500 Ευρώ με 
το ΦΠΑ.

Στις 6 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Οινουσσών εκδήλωση από τον αδελφοποιημένο 
σύλλογο  Μελιωτών από τα Μέγαρα με παραδοσιακά τραγούδια και χορούς από τη 
Μικρασία,  προϋπολογισμού  δαπάνης  2.200 Ευρώ  με  το  ΦΠΑ.  Η  ανωτέρω 
διοργάνωση της μεταφοράς – μετακίνησης θα ανατεθεί στην εταιρεία  BLUE STAR 
FERRIES, πρακτορείο  MICHALAKIS TRAVEL στη Χίο, το οποίο προτίθεται  να 
κάνει  έκπτωση  40%   για  την  έκδοση  των  εισιτηρίων  των  44  ατόμων που  θα 
συμμετάσχουν στην εκδήλωση, από Πειραιά προς Οινούσσες και επιστροφή  και ένα 
άτομο που θα παίζει βιολί από Μυτιλήνη προς Οινούσσες και επιστροφή, σύμφωνα 
με την συνημμένη κατάσταση των συντελεστών. Οι λόγοι της πραγματοποίησης της 
εκδήλωσης είναι  οι  στενοί  δεσμοί ,  δεσμοί  αίματος που ενώνουν τους απανταχού 
απογόνους των Μελιωτών Μικράς Ασίας με τους Μελιώτες ανά την Ελλάδα και ανά 
τον κόσμο όλο. Κοινή καταγωγή, κοινά βιώματα, κοινές μνήμες, κοινοί πόθοι, κοινοί 
καημοί και κοινές ελπίδες ενώνουν όλους τους Μελιώτες. Οι γενιές που ζήσαν την 
καταστροφή  και  με  μόνο  στήριγμά τους  την  ελπίδα  να  επιβιώσουν  αυτοί  και  τα 
παιδιά τους δεν ξέχασαν και πάντα θυμούνται από πού ξεκίνησαν αυτό το μεγάλο 
ταξίδι  χωρίς  επιστροφή  .  Θεωρούν  χρέος  τους  να  κρατήσουν  αυτές  τις  μνήμες 
ζωντανές, να διαιωνίσουν τις παραδόσεις τους, τα ήθη και τα έθιμα τους,  κάτι το 
οποίο καταφέρνουν να επιτυγχάνουν  με απόλυτο σεβασμό και ιερή προσήλωση σε 
αυτό. Ένα χρέος που αισθάνονται ότι κληροδότησαν από τους γονείς τους και το ίδιο 
επιθυμούν να περάσουν στα παιδιά τους ως βίωμα και αξία και όχι ως αγγαρεία ή 
πάρεργο. Αυτοί οι πόθοι, αυτές οι μνήμες, αυτά τα βιώματα, αυτοί οι καημοί ήρθαν 
και  αντάμωσαν  στα  Μέγαρα  πριν  ένα  χρόνο  όπου  αντιπροσωπεία  του  Δήμου 
Οινουσσών  παρευρέθη   στις  εκδηλώσεις  των  Μελιωτών  Μεγάρων  μαζί  με  το 
Σύλλογο Φίλοι Οινουσσών και φέτος ο Δήμος Οινουσσών βρίσκεται στην τιμητική 
θέση να καλέσει αντιπροσωπεία του Συλλόγου Μελιωτών να έρθει στις Οινούσσες 
αντικρύ της Ερυθραίας, αντικρύ του Καραμπουρνού , αντικρύ της πατρίδας Μελί της 
Μικράς Ασίας να αναβιώσει μνήμες με το χορό και το τραγούδι, να συγκινήσει με 
την θέρμη της πιστής υπηρέτησης της διατήρησης των παραδόσεων, και προς τούτο 
επιθυμούμε  να  εντάξουμε  την  εκδήλωσή  τους  στις  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  του 
Δήμου μας «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016». Η εν λόγω εκδήλωση θα συσφίξει 
τις  σχέσεις  των  Οινουσσών  με  την  πόλη  των  Μεγάρων  όπου  κατοικούν  πολλοί 
εγνουσσιώτες  και  μελιώτες  ως  επι  το  πλείστον,  και   θα   προάγει  τα  πολιτιστικά 
ενδιαφέροντα των δημοτών μας.

Στις   8  Αυγούστου στο  Αμφιθέατρο  Οινουσσών, εκδήλωση   χορωδίας  του 
Γιώργου  Παυλάκου  μετά  διδασκαλίας  των  τραγουδιών  ,πρ/σμού  δαπάνης  6.700 
Ευρώ,  μαζί  με  το  ΦΠΑ.  Θα  διδαχθούν  κομμάτια  Χατζηδάκη  –Θεοδωράκη, 
Μικρούτσικου, Κατσιμίχα, Ανδρέου, Καζούλη και άλλων συνθετών. 

Στις 17 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Οινουσσών μουσική συναυλία με τον Μάνο 
Πυροβολάκη  και  τη  μπάντα  του  από  την  ατομική  επιχ/ση  ΄΄  Αναστασίου  Στεφ. 
Γεώργιος Εμμανουήλ΄΄ πρ/σμού δαπάνης 4.216,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α
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Η ηχοφωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων , συναυλίας – θεατρικής παράστασης , 
μουσικοχορευτικής παράστασης  με ημερομηνίες 6, 8, 17  Αυγούστου 2016 ανέρχεται 
στο ποσό των 2.357,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και προτείνεται να 
ανατεθεί στον Λύκο Παντελή.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.  Θεοδωράκης  Κυριάκος 
ζήτησε από τους  συμβούλους να αποφασίσουν. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από 
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την παρ. 3 περ. α΄  του άρθρου 158 του 
N. 3463/06 και τις διατάξεις του Ν. 3852 του  2010 , το Π.Δ. 28/80, το άρθρο 25 του 
ΠΔ. 60/2007 , 

αποφασίζει  ομόφωνα 

Α.  Εγκρίνει  το  πολιτιστικό  πρόγραμμα  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  2016  με  τις   κάτωθι 
εκδηλώσεις επειδή συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών , πολιτιστικών 
και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του νησιού μας.

Στις  3  Αυγούστου στο  Αμφιθέατρο  Οινουσσών αναθέτουμε  την 
μουσικοχορευτική εκδήλωση   στους διοργανωτές Αυγουστίδη Γεώργιο (μουσικό), 
με ΑΦΜ 049452200 ΔΟΥ ΧΙΟΥ  πρ/σμού δαπάνης 3.500, 00 Ευρώ με το ΦΠΑ. και  
στον  Μελέκο  Στέλιο  (σχολή  χορού),  χοροδιδάσκαλο  με  ΑΦΜ  059542004  ΔΟΥ 
ΧΙΟΥ, πρ/σμού δαπάνης 4.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Στις 5 Αυγούστου  στο στάδιο αμφιθέατρο Οινουσσών αναθέτουμε την θεατρική 
παράσταση με  τίτλο  ¨  Ιστορίες  για  φάγωμα  ¨ στην  Αυγουστίνα  Λυκουρίνα  με 
ΑΦΜ 049774121 ΔΟΥ ΧΙΟΥ, προϋπολογισμού δαπάνης 7.500,00 Ευρώ με το ΦΠΑ. 
Στο  ανωτέρω  κόστος  συμπεριλαμβάνονται  διδασκαλία  και  παρουσίαση  της 
εκδήλωσης,  διασκευή  και  θεατρική  απόδοση  διηγημάτων  και  διαδραστικού 
παραμυθιού μαζί με τεχνική υποστήριξη φώτα και ήχου.

Στις  6  Αυγούστου  στο  στάδιο  αμφιθέατρο  Οινουσσών  εκδήλωση 
αδελφοποιημένου συλλόγου Μελιωτών από τα Μέγαρα με παραδοσιακά τραγούδια 
και χορούς από τη Μικρασία  προϋπολογισμού δαπάνης 2.200 Ευρώ με τον ΦΠΑ. 

Το ανωτέρω ποσό αναθέτουμε στην εταιρεία BLUE STAR FERRIES, πρακτορείο 
MICHALAKIS TRAVEL στη Χίο για την έκδοση των εισιτηρίων των  43 ατόμων 
που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση, από Πειραιά προς Οινούσσες και επιστροφή 
σύμφωνα με την επισυναπτόμενη επιστολή της  εταιρείας  που προσφέρει  έκπτωση 
40% και ενός ατόμου μουσικού που θα παίξει βιολί, από Μυτιλήνη προς Οινούσσες 
και επιστροφή, σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση των συντελεστών.

Στις 8 Αυγούστου στο στάδιο αμφιθέατρο Οινουσσών, αναθέτουμε την εκδήλωση 
της  χορωδίας   μετά  διδασκαλίας  των  τραγουδιών  στον   Γιώργο  Παυλάκο, 
μουσικοσυνθέτη,  με ΑΦΜ 044043292 ΔΟΥ ΣΤ΄ ΑΘΗΝΩΝ  πρ/σμού δαπάνης 6.700 
Ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ. 
Θα  διδαχθούν  κομμάτια  Χατζηδάκη  –Θεοδωράκη,  Μικρούτσικου,  Κατσιμίχα, 
Ανδρέου, Καζούλη και άλλων συνθετών και θα γίνει η  παρουσίαση της εκδήλωσης.
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Στις 17 Αυγούστου στο στάδιο αμφιθέατρο Οινουσσών αναθέτουμε την μουσική 
συναυλία  με  τον  Μάνο  Πυροβολάκη  και  τη  μπάντα  του   στην  ατομική  επιχ/ση 
΄΄  Αναστασίου  Στεφ.  Γεώργιος  -  Εμμανουήλ΄΄  με  ΑΦΜ  120147378  ΔΟΥ :  Α΄ 
Σερρών, πρ/σμού δαπάνης 4.216,00 Ευρώ με το ΦΠΑ .

Την ηχοφωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων : συναυλιών ( 6 και 17 Αυγούστου 
2016) καθώς και της  παράστασης της χορωδίας ( 8 Αυγούστου 2016)  αναθέτουμε 
στον Λύκο Παντελή με ΑΦΜ 303680670 ΔΟΥ ΧΙΟΥ,  πρ/σμού δαπάνης  2.357,00 
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ .

Β.  Όλα  τα  παραπάνω  θα  εξοφληθούν  από  την  πίστωση  Κ.Α.  10-6471.000  του 
σκέλους των εξόδων του ισχ. Προϋπολογισμού, την οποία και ψηφίζει.

Γ. Εγκρίνει την από 16/06/2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  για  τις ανωτέρω 
εκδηλώσεις .

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Αυτή η απόφαση έλαβε  αύξοντα  αριθμό  24 / 2016

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.     
         Ο Πρόεδρος                                                         Τα μέλη
           Υπογραφή                                                        Υπογραφές
                                       
                                         ακριβές αντίγραφο                                           
                                                                                                      
                                              Ο  Δήμαρχος

                                          Στέφανος Βογιατζής 
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