
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΔΑ: 68ΡΙΩ1Η-ΒΚΩ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’  αριθμ. 5/30-05-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Σερίφου.

Σήμερα  (30)  τριάντα  του  μηνός  Μαΐου  του  έτους  2020  ημέρα  της
εβδομάδος  Σάββατο  και  ώρα  13:00  μ.μ.  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερίφου
συνήλθε  σε  δια  περιφοράς  (λόγω  των  έκτακτων  μέτρων  με  σκοπό  την
αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19),  συνεδρίαση στο Δημοτικό
Κατάστημα Σερίφου , ύστερα από  την υπ’ αριθμ.  1296/26-05-20 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:. Λήψη απόφασης ανάθεσης σε νομικό εκπρόσωπο για την
υπόθεση «Διάνοιξη δρόμου Αγίου Ιωάννη» το έτος 2016.

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.               Κανείς
2.  Λιβάνιος  Σ. Αντιδήμαρχος 
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 
10. Λιβάνιος Γεώργιος                                                                                 
11. Κόντες Ιωαν. , Δ.Σ.                               
12. Χρυσολωράς Θ. , Δ.Σ.
13. Βαραγιάννης Β., Δ.Σ.

Ο πρόεδρος ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για τη συζήτηση δύο
(2)   εκτάκτων θεμάτων  ως κάτωθι:   
ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:
1. Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση αδειών της  ΡΑΕ για φωτοβολταϊκά

πάρκα στη νήσο Σέριφο.
2. Ενημέρωση σχετικά με την Α.Π. 1034 /5-5-20 επιστολή του κ. Γαλανού

Κλεάνθη.   
                                  



Το  ΔΣ  ομόφωνα  ενέκρινε  τη  συζήτηση  των  εκτάκτων  θεμάτων.
              

     Στη συνεδρίαση   παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος .

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης ανάθεσης σε νομικό εκπρόσωπο για την
υπόθεση «Διάνοιξη δρόμου Αγίου Ιωάννη» το έτος 2016.

Αριθμός Απόφασης : 74/2020

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.: Επειδή ο Δήμος Σερίφου πρέπει να παρασταθεί σε δίκη
που θα διεξαχθεί την 1η Ιουνίου στη Σύρο για την υπόθεση της διάνοιξης του
δρόμου του Αγίου  Ιωάννη  το  2016,  είναι  επιτακτική  ανάγκη  να  ανατεθεί  η
υπόθεση  σε  δικηγόρο.  Γι’  αυτόν  το  λόγο  προτείνεται  η  ανάθεση  στο
δικηγορικό γραφείο του κυρίου Κλουδά, ο οποίος γνωρίζει και το θέμα. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

   Α) Εξουσιοδοτεί τους Δικηγόρους Αθηνών: 1. Σπύρο Γ. Κλουδά (ΑΜ 6657

ΔΣΑ)  και  2.  Γεώργιο  Σ.  Κλουδά (ΑΜ 23121  ΔΣΑ),  μέλη της  δικηγορικής

εταιρείας  ΚΛΟΥΔΑΣ  &  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ,  όπως

ενεργώντας από κοινού ή χωριστά να παραστούν και εκπροσωπήσουν τον

πρώην Δήμαρχο κ. Αντώνη Αντωνάκη ο οποίος καλείται  να δικασθεί με το

υπ’αριθμ.  Α  2017/639  Κλητήριο  Θέσπισμα ενώπιον  του   Μονομελούς

Πλημμελειοδικείου  Σύρου  κατά  την  δικάσιμο  της  1ης Ιουνίου  2020,  ή

οποιασδήποτε άλλης μετά από τυχόν αναβολή ή ματαίωση για την υπόθεση

του δρόμου του Αγ. Ιωάννη με συγκατηγορούμενο τον κ. Φώτιο Λευϊτικό.

Β) Καθορίζει την αμοιβή τους  στο ποσό των 1.200 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και

τυχόν  εξόδων (μεταβάσεως,  διαμονής,  προείσπραξης  κλπ).  Σε  περίπτωση

αναβολής  ή  ματαίωσης  χωρίς  ευθύνη  των  δικηγόρων,  η  αμοιβή  τους  θα

ορίζεται στο μισό (600 ευρώ), πλέον εξόδων και Φ.Π.Α. 



Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους 
παρόντες 

Υπογραφή Υπογραφές 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 


	ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΔΑ: 68ΡΙΩ1Η-ΒΚΩ

