
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΔΑ: ΨΗΙΙΩ1Η-Ι5Θ
    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  7ο   :  Λήψη  απόφασης  για  την  κάλυψη  των  δαπανών  μετακίνησης
(εισιτήρια πλοίου) του κλιμακίου Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ε.Π.Α.Ψ.Υ
και των μουσικών του Μουσικού Εργαστηρίου.

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  7ο   :  Λήψη  απόφασης  για  την  κάλυψη  των  δαπανών  μετακίνησης
(εισιτήρια πλοίου) του κλιμακίου Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ε.Π.Α.Ψ.Υ
και των μουσικών του Μουσικού Εργαστηρίου.

Αριθμός Απόφασης :   7 /2020
 
Ο πρόεδρος του ΔΣ  Χρυσολωράς Μιχαήλ , εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έδωσε το
λόγο στο δήμαρχο κ. Ρεβίνθη Κων/νο  ο οποίος είπε  μεταξύ άλλων τα εξής:    

     Με βάση το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 2223-17/12/2019 έγγραφο της Κινητής
Μονάδας Ψυχικής Υγείας Δυτικών Κυκλάδων, με το οποίο αιτείται την κάλυψη των
δαπανών μετακίνησης (εισιτήρια πλοίου) του κλιμακίου της (ΕΠΑΨΥ), προτείνεται
να  εγκριθεί  το  αίτημα  τους  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  καθώς  παρέχει  στους
μόνιμους  κατοίκους  του  νησιού  μας  τακτική  παρακολούθηση  της  ψυχικής  τους
υγείας. 
Επίσης,  πραγματοποιεί  και  πολλές  παράλληλες  δράσεις  με  τη  βοήθεια  και  των
τοπικών φορέων (Π.Π.Ι Σερίφου, Σχολεία κτλ.), προάγοντας έτσι τόσο την υγεία, όσο
και την κοινωνική συνοχή.
 Επιπλέον,  προτείνεται  να εγκριθεί  και το κόστος μετακίνησης των μουσικών του
Μουσικού  Εργαστηρίου,  διότι  κι  αυτοί  παρέχουν  στους  νέους  του  νησιού  μας
μουσική παιδεία, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για τη νεολαία.

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα
ανωτέρω 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
         
      Την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης (εισιτήρια πλοίου) του κλιμακίου Κινητής
Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ε.Π.Α.Ψ.Υ και των μουσικών του Μουσικού Εργαστηρίου.



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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