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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16ης /21-08-2021 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:  49/2021 
 

Θέμα: Διεξαγωγή ή μη των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΑΡΜΑΤΑ 2021. 

 
Στις Σπέτσες , την   εικοστή πρώτη  (21η   )  του μηνός Αυγούστου, του έτους 2021, ημέρα Σάββατο  

και ώρα 13.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπετσών συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς 

συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2428/20-08-2021 έγγραφη πρόσκλησης του κ. 

Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του 

Ν. 4555/2018, του άρθρου 167 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ Τεύχος Α’, αριθμός 55/11-3-2020), της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ Τεύχος Α’, αριθμός 75/30-3-2020) και των Εγκυκλίων υπ’ αριθμούς 18318/13-3-

2020, 40/31-3-2020 και εγκ.163/33282/29.05.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα:  

 
Α) Η έγγραφη πρόσκληση αναρτήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς 
Συμβούλου, πλην του κατωτέρω περιοριστικά αναφερομένου, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στις 
διευθύνσεις που οι ίδιοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν ορίσει για τον σκοπό αυτό. Επίσης, η έγγραφη 

πρόσκληση επιδόθηκε στον Δημοτικό Σύμβουλο κο Πέτρα Τσάνα δια φυσικής επιδόσεως, όπως προκύπτει και 
από το από 20-08-2021 αποδεικτικό επιδόσεως.  
 

Β) Δεκαεπτά (17)  Δημοτικοί Σύμβουλοι χορήγησαν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 

συναίνεσή τους για την δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναγνωρίζοντας 

άπαντες την κρισιμότητα των περιστάσεων.  

Επομένως, αφού, σύμφωνα και με τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, στην δια περιφοράς 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συναίνεσαν πλέον των δύο τρίτων ενός δευτέρου (2/3) 

των Δημοτικών Συμβούλων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι υπήρχε νόμιμη 

απαρτία, δεδομένου ότι συμμετέχουν 17 εκ του συνόλου των 17  Δημοτικών Συμβούλων στην δια 

περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι: 

 

Συμμετέχοντες Μη συμμετέχοντες 

1.  Λαμπρόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος   

2.  Μαρνέζος Ιωάννης,  Αντιπρόεδρος   

3.  Ψαράκου Μπέλεση Ευθυμία, Γραμματέας   

4.  Φραγγιά Ευγενία, Αντιδήμαρχος   

5.  Φαρδέλλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος   

6.  Ευσταθίου Μεταξία, Αντιδήμαρχος   

7. . Λυράκης Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος   

8. . Καραμπουρνιώτης Ιωάννης, Δημ. 

Σύμβουλος 

  

9. . Στόφυλα Παρασκευή, Δημ. Σύμβουλος   

10. . Μπαλτάς Στυλιανός, Δημ. Σύμβουλος   

11. . Βορδώνης Αντώνιος, Δημ. Σύμβουλος   

12. . Θυμαράς Αθανάσιος, Δημ. Σύμβουλος   

13.  Τσάνας Πέτρος, Δημ. Σύμβουλος   

14.  Μέξης Νικόλαος, Δημ. Σύμβουλος   

15.  Μαντά Σταματίνα, Δημ. Σύμβουλος   

16.  Χιώτης Δημήτριος, Δημ. Σύμβουλος   

17.  Θυμαράς Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος   
 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόμιμα ο  Δήμαρχος Σπετσών κ. Παναγιώτης Λυράκης και δήλωσε παρών 

στην δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Τα πρακτικά συντάχθηκαν από τον υπεύθυνο για την τήρηση των πρακτικών, υπάλληλο του Δήμου 

Σπετσών κ. Βατίστα Νικόλαο, με την συναίνεση, επίβλεψη και έγκριση του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αθανάσιου Λαμπρόπουλου. 
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Ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό   θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διεξαγωγή ή 

μη των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΑΡΜΑΤΑ 2021», έθεσε υπόψη των μελών την κάτωθι 

εισήγησή του: 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΘΕΜΑ : Διεξαγωγή ή μη των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΑΡΜΑΤΑ 2021 

 

Σας ενημερώνουμε ότι  σήμερα 20/08/2021, κατόπιν πρωτοβουλίας και σχετικής 

πρόσκλησης του κ. Δημάρχου πραγματοποιήθηκε  σύσκεψη στο Δημαρχείο 

Σπετσών με τη συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής, εκπροσώπων των δημοτικών 

παρατάξεων, της Αστυνομικής και Λιμενικής Αρχής και εκπροσώπων των κύριων 

παραγωγικών φορέων του νησιού, με αντικείμενο την ανταλλαγή απόψεων για 

την διεξαγωγή ή μή των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΑΡΜΑΤΑ 2021». 

Όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν αφενός την επιθυμία τους για την 

πραγματοποίηση της Αρμάτας, αφετέρου την αγωνία και τον προβληματισμό τους 

για την δυνατότητα ασφαλούς διεξαγωγής των πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς 

θα είναι πρακτικά αδύνατο να εξασφαλιστεί η τήρηση των υγειονομικών 

πρωτοκόλλων και ιδιαίτερα η αποφυγή συνωστισμού κατά την διάρκεια της 

κεντρικής συναυλίας, της ιστορικής αναπαράστασης, της καύσης του ομοιώματος 

της τουρκικής ναυαρχίδας και της ρίψης πυροτεχνημάτων, τα οποία 

παρακολουθούν χιλιάδες κόσμου που συρρέουν σε όλο το παραλιακό μέτωπο του 

οικισμού των Σπετσών. 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες ΚΥΑ για την αποφυγή διασποράς του covid - 19, οι 

μόνες οργανωμένες εκδηλώσεις σε ανοικτούς χώρους που επιτρέπονται είναι 

αποκλειστικά για καθήμενους, με υποχρέωση τήρησης αποστάσεων, χρήσης 

μάσκας και με έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ώστε να είναι ελεγχόμενες και να 

είναι εφικτή η ιχνηλάτιση κρουσμάτων. Κάτι τέτοιο στην περίπτωση των 

εκδηλώσεων της Αρμάτας όπως αυτές διεξάγονται με λαμπρότητα όλα τα 

προηγούμενα χρόνια, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών απ’ όλο τον κόσμο, είναι 

ανέφικτο.  

Η πραγματοποίηση περιορισμένων εκδηλώσεων σε εναλλακτικές απ’ την Πλατεία 

Ποσειδωνίου τοποθεσίες, χωρίς την πραγματοποίηση της κεντρικής συναυλίας και 

της ιστορικής αναπαράστασης - ως εναλλακτική λύση -  κρίθηκε ότι θα είναι 

άσκοπη, καθώς δεν θα προσέλκυε το σύνηθες πλήθος επισκεπτών, που θα 

δικαιολογούσε την κάλυψη του μεγάλου οικονομικού κόστους των εκδηλώσεων.  

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένη την καθημερινή αύξηση των κρουσμάτων 

covid-19 στην χώρα μας, και θέτοντας ως ύψιστη υποχρέωση την διασφάλιση της 

υγείας των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού, μετά λύπης προτείνεται ή μη 

πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΑΡΜΑΤΑ 2021» για τις οποίες ο 

Δήμος Σπετσών είχε ήδη προβεί στην απαραίτητη προεργασία, και ανέμενε τις 
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τελευταίες επιδημιολογικές εξελίξεις και σχετικές Κυβερνητικές Αποφάσεις, ώστε 

να τις ανακοινώσει.  

Η μνήμη των προγόνων μας θα τιμηθεί με την πραγματοποίηση του θρησκευτικού 

μέρους των εκδηλώσεων, τηρώντας τα υφιστάμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.  

Σε ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης στους πληγώμενους απ’ τις 

καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα μας το τελευταίο διάστημα, 

προτείνεται όπως μέρος των προϋπολογιζόμενης δαπάνης των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων ΑΡΜΑΤΑ 2021, να διατεθεί για την αρωγή τους κατόπιν σχετικής 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.  

Ο Πρόεδρος του  

Δημοτικού Συμβουλίου 

Αθανάσιος Λαμπρόπουλος 

 

 Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλα τα μέλη της πλειοψηφίας δήλωσαν την 
συναίνεση τους για την δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και ότι ψηφίζουν την εισήγηση του κ. Προέδρου. 

 
 Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλα τα μέλη της μειοψηφίας δήλωσαν την 

συναίνεση τους για την δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και ότι: 
“…H παράταξή μας επιθυμούσε την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων 'Αρμάτα 2021' 

με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνταν αυστηρά - με ευθύνη και σχεδιασμό του Δήμου 
- όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά της διασποράς του κορωνοϊού 

που δυστυχώς εξακολουθεί να ταλανίζει την χώρα μας.  
Όπως υπογραμμίστηκε πρωτίστως από τον Δήμαρχο και στη συνέχεια από τις αρχές 
και κάποιων εκ των επαγγελματικών φορέων κάτι τέτοιο κρίνεται ανέφικτο.  

Από τους επαγγελματικούς φορείς μάλιστα διατυπώθηκε και ο φόβος να χαθούν 
τουριστκά έσοδα από τους επόμενους μήνες καλοκαιρίας σε περίπτωση ευρείας 

διασποράς, δυσφήμισης του νησιού μας και τοπικού lockdown λόγω του συνωστισμού 
της Αρμάτας, ρίσκο που διαβλέπει και η παράταταξή μας.  
Στους δύσκολους αυτούς καιρούς για την Ελλάδα, στεκόμαστε αλληλέγγυοι και 

αρωγοί στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συμφωνώντας στην προσφορά μέρους 
του προϋπολογισμού της ''Αρμάτας 2021'' προς ανακούφιση των πληγέντων. 

Δεδομένων των ανωτέρω, ψηφίζουμε θετικά στην εισήγηση του Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου”. 

 
 Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Θυμαράς Γεώργιος με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου δήλωσε την συναίνεσή του για την δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου και ότι ψηφίζει την εισήγηση του κ. Προέδρου 
 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του την εισήγηση του θέματος , τα στοιχεία του φακέλου του 

υπό συζήτηση θέματος, τις κείμενες διατάξεις και την δήλωση  ψήφου που απεστάλη με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την μη διεξαγωγή των πολιτιστικών εορταστικών εκδηλώσεων “ΑΡΜΑΤΑ 2021”, 
για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό της παρούσας.  

 
2. Την πραγματοποίηση του θρησκευτικού - τελετουργικού μέρους των εορταστικών 

εκδηλώσεων “ΑΡΜΑΤΑ 2021”, με τήρηση όλων των υφιστάμενων υγειονομικών 
πρωτοκόλλων και Κυβερνητικών Αποφάσεων για την αποφυγή διασποράς του 
covid – 19. 

 
3. Σε ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης στους πληγώμενους απ’ τις 

καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα μας το τελευταίο διάστημα, 
μέρος των προϋπολογιζόμενης δαπάνης των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΑΡΜΑΤΑ 
2021, να διατεθεί για την αρωγή τους, κατόπιν σχετικής απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό 49/2021. 
 
Το παρόν πρακτικό βεβαιώνεται και υπογράφεται ως κατωτέρω : 

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας 

Λαμπρόπουλος Αθανάσιος Μαρνέζος Ιωάννης Ψαράκου – Μπέλεση Ευθυμία 

Τα μέλη : 
 

1. Φραγγιά Ευγενία 

2. Ευσταθίου Μεταξία 

3. Φαρδέλλος Σπυρίδων 

4. Καραμπουρνιώτης Ιωάννης 

5. Στόφυλα Παρασκευή 

6. Μπαλτάς Στυλιανός 

7. Λυράκης Γεώργιος 

8. Βορδώνης Αντώνιος 

9. Θυμαράς Αθανάσιος 

10. Τσάνας Πέτρος 

11. Μέξης Νικόλαος 

12. Μαντά Σταματίνα 

13. Χιώτης Δημήτριος 

14. Θυμαράς Γεώργιος 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Σπέτσες 22 Αυγούστου 2021 

  

Ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αθανάσιος Λαμπρόπουλος 


