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ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 10/01-08-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Σερίφου.

Σήμερα (1) πρώτη του μηνός Αυγόυστου του έτους 2020 ημέρα της
εβδομάδος  Σάββατο  και  ώρα  18:00  μ.μ.  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερίφου
συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών  (λόγω των έκτακτων μέτρων με σκοπό
την  αποφυγή  της  διάδοσης  του  κορωνοϊού  COVID-19),   συνεδρίαση  στο
Δημοτικό Κατάστημα Σερίφου ,  ύστερα από  την υπ’  αριθμ.  1859/28-07-20
πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ. Χρυσολωρά Μιχαήλ που δημοσιεύθηκε
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Σερίφου, και επιδόθηκε σε κάθε
σύμβουλο  αυτού  σύμφωνα με  το  άρθρο  67 του  Δημοτικού  και  Κοινοτικού
Κώδικα  (Ν.  3852/2010)  για  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα
ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 11ο: Σχετικά με το αίτημα της κυρίας Kramer Silvia

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο   Πρόεδρος  του  Δημοτικού
Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Χρυσολωράς Μιχ. ,  Πρόεδρος Δ.Σ.            1.Κόντες Ιωαν. , Δ.Σ.
2.  Λιβάνιος  Σ. Αντιδήμαρχος                        2. Λιβάνιος Γεωργιος Δ.Σ. 
3.  Ράμπιας Σ , Αντιδήμαρχος             
4. Ρεβίνθης Ευαγ. , Αντιδήμαρχος
5. Μαγουλάς Δημήτριος , Δ.Σ.                      
6. Πελοποννήσιος Μ. , Δ.Σ.                            
7. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ
8. Λυμβαίος Ιωαν. , Δ.Σ.     
9. Μποφίλιος Π., Δ.Σ                    οι οποίοι δεν προσήλθαν
10. Χρυσολωράς Θ. , Δ.Σ.                          αν και νομίμως προσκληθείς. 

     11 .Βαραγιάννης Β., Δ.Σ.
                                  

Ο  πρόεδρος  ζήτησε  τη  σύμφωνη  γνώμη  των  μελών  για  τη  συζήτηση
τεσσάρων (4)   εκτάκτων  θεμάτων  ως κάτωθι:   

ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:
1.Λήψη  απόφασης  για  την  εκμίσθωση  κοινοχρήστου  χώρου  στην  κα.

Σταματοπούλου Αικατερίνη.

2.Λήψη  απόφασης  για  την  κάλυψη  ή  μη  των  τελών  ταφής  του  πάτερ

Ιακώβου Μητροφάνη από το Δήμο.



3. Ενημέρωση για τα αντλιοστάσια

4. Ενημέρωση για την μίσθωση ακινήτων

Το  ΔΣ  ομόφωνα  ενέκρινε  τη  συζήτηση  των  τεσσάρων  (4)  εκτάκτων
θεμάτων.                                                 

     Στη συνεδρίαση   παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος .

ΘΕΜΑ 11ο : Σχετικά με το αίτημα της κυρίας Kramer Silvia 

Αριθμός Απόφασης : 114 /2020

Ο πρόεδρος του ΔΣ  Χρυσολωράς Μιχαήλ , έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ. 
Ρεβίνθη Κωνσταντίνο, ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε μεταξύ 
άλλων τα εξής:

ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝ:  Η Κα KRAMER SILVIA με το υπ’ αρίθ. 1671/08/07/2020
αίτημα  της,  αιτείται  τη  δημιουργία  πέτρινης  ζαρντινιέρας  διαστάσεων  1mΧ
40cm που εφάπτεται στον τοίχο του ακινήτου που μισθώνει για επαγγελματική
χρήση, στην πλατεία Δημαρχείου Χώρας Σερίφου, θέλοντας να βελτιώσει την
αισθητική του αδιέξοδου μικρού δρόμου και θα βάψει τους πλαϊνούς τοίχους.
Επίσης, θα επισκευάσει τα σκαλοπάτια.

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε υπ’
όψιν του τα ανωτέρω 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την  απόρριψη  του  αιτήματος  της  Κυρίας  Kramer Silvia, καθώς  δεν
επιτρέπονται οι παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους.

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους 
παρόντες 

Υπογραφή Υπογραφές 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
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