
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΔΑ: ΩΑ4ΡΩ1Η-Π04
    ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  πρακτικό  της  υπ’  αριθμ.  1/18-01-2020  συνεδρίασης  του  Δημοτικού
Συμβουλίου Σερίφου.

Σήμερα  (18)  δεκαοχτώ  του  μηνός  Iανουαρίου  του  έτους  2020  ημέρα  της
εβδομάδος Σάββατο  και ώρα 13:00 μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου συνήλθε σε
δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Σερίφου , ύστερα από  την υπ’ αριθμ.
45/14-01-20  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 23ο  : Έγκριση ή μη, συμμετοχής στο Δίκτυο «Δάφνη».

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 ΔΣ                      1. Λιβάνιος Γεώργιος , ΔΣ
2. Λιβάνιος Σ. , Αντιδήμαρχος                                 2. Βαραγιάννης Β. , ΔΣ
3. Ράμπιας Σ , Αντιδήμαρχος         
4. Ρεβίνθης Ευαγ. , Αντιδήμαρχος
5. Μαγουλάς Δημ. ΔΣ
6. Πελλοπονήσιος Μ. , ΔΣ         
7. Λυμβαίος Ιωαν. , ΔΣ
8. Σγουρδαίου Αικατερίνη                                              
9. Μποφίλιος Π. , ΔΣ
10. Κόντες Ιωαν. , ΔΣ
11. Χρυσολωράς Θ. , ΔΣ

                                                                                                     

Ο  πρόεδρος  ζήτησε  την  σύμφωνη  γνώμη  των  μελών  για  την  συζήτηση
τεσσάρων (4)   εκτάκτων θεμάτων   ως κάτωθι:   
ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:  1. Ορισμός μελών κοινής επιτροπής παρακολούθησης
της σύμβασης με τίτλο « Ανάπτυξη ολοκληρωμένης υποδομής για την φιλοξενία
Α.Μ.Ε.Α. στις παραλίες Σερίφου »  
                           2.Κάλυψη εξόδων Μετακίνησης των εθελοντών εκπαιδευτών και
των  εκπαιδευτικών  υλικών  του  προγράμματος  «  Kids  Save  Lives  »  για  τους
μαθητές του Δημοτικού και Γυμνασίου Σερίφου    
                          3. Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ΙΔΟΧ 2019 ( 3 θέσεις )
                          4. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο



Πολιτισμού  για  το  έργο  «  Στερέωση  ,  Αποκατάσταση  και  αλλαγή  χρήσης
διατηρητέου κτιρίου πρώην Διοικητηρίου μεταλλείων  σε Πολιτιστικό Κέντρο .»
                                  

Το  ΔΣ  ομόφωνα  ενέκρινε  την  συζήτηση  των  εκτάκτων  θεμάτων.
              

     Στη συνεδρίαση   παραβρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος .
 
ΘΕΜΑ 23ο  : Έγκριση ή μη, συμμετοχής στο Δίκτυο «Δάφνη».

Αριθμός Απόφασης :   23/2020
 
Ο πρόεδρος του ΔΣ  Χρυσολωράς Μιχαήλ έδωσε το λόγο στο δήμαρχο κ. Ρεβίνθη
Κωνσταντίνο , ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε τα εξής: 

Το  Δίκτυο  Αειφόρων  Νήσων  –  ΔΑΦΝΗ  είναι  μία  Αστική,  Μη-Κερδοσκοπική
εταιρεία των νησιωτικών ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. 
Συστάθηκε  το  2006,  με  στόχο  την  ενδυνάμωση  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  των
νησιών  και  την  ενεργοποίηση  ενός  βιώσιμου  μοντέλου  ανάπτυξης  στο  νησιωτικό
χώρο, το οποίο να βασίζεται στην αειφόρο και έξυπνη διαχείριση των φυσικών πόρων
και  υποδομών,  στον  βιώσιμο  τουρισμό  αξιοποιώντας  τους  φυσικούς  και
πολιτισμικούς πόρους των νησιών και στη λειτουργική διασύνδεση του πρωτογενούς
με το δευτερογενή και τριτογενή τομέα. 
Υπάρχει  ήδη  μία  συνεργασία  για  το  έτος  2019 και  προτείνεται  η  ανανέωσή της,
προκειμένου να μπορεί ο Δήμος μας να αξιοποιεί τις γνώσεις και την εμπειρία των
τεχνικών του Δικτύου για την κατάθεση προτάσεων, όπως ακριβώς συνέβη και με την
πρόταση του Γεωπάρκου, που κατατέθηκε στο πρόγραμμα LEADER/CLLD την 1η
Νοεμβρίου 2019 για την αξιοποίηση των περιπατητικών μονοπατιών.
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ΄ όψιν του
τα ανωτέρω 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Τη συνέχιση της συμμετοχής του Δήμου Σερίφου στο Δίκτυο Αειφόρων 
Νήσων – ΔΑΦΝΗ , για το έτος 2020 με κόστος 1000€ το χρόνο .

2. Εξουσιοδοτεί το δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
υλοποίηση της παρούσας απόφασης.



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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