
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΔΑ: 69Ρ6Ω1Η-37Φ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’  αριθμ. 4/15-04-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Σερίφου.

Σήμερα (15) δεκαπέντε  του μηνός Απριλίου του έτους 2020 ημέρα της
εβδομάδος  Τετάρτη  και  ώρα  12:00  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.  868/10-04-20 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 17ο: Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων και ορισμός
μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών.

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.     
2.  Λιβάνιος  Σ. Αντιδήμαρχος 
3. Ράμπιας Σ , Αντιδήμαρχος             
4. Ρεβίνθης Ευαγ. , Αντιδήμαρχος
5. Μαγουλάς Δημήτριος , Δ.Σ.                      1. Λιβάνιος Γεώργιος, 
6. Πελοποννήσιος Μ. , Δ.Σ.                            
7. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ
8. Λυμβαίος Ιωαν. , Δ.Σ.     
9.  Μποφίλιος Π., Δ.Σ                                    ο οποίος δεν παρευρέθηκε
10. Κόντες Ιωαν. , Δ.Σ.                               αν και νομίμως προσκληθείς. 
11. Χρυσολωράς Θ. , Δ.Σ.
12. Βαραγιάννης Β., Δ.Σ.

Ο πρόεδρος ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για τη συζήτηση ενός
(1)   εκτάκτου θέματος   ως κάτωθι:   

ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:
1. Παροχή κινήτρων στους δημοσίους υπαλλήλους
                                                              
Το  ΔΣ  ομόφωνα  ενέκρινε  τη  συζήτηση  του  εκτάκτου  θέματος.

              
     Στη συνεδρίαση   παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος .



ΘΕΜΑ 17ο: Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων και ορισμός
μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών.

 Αριθμός Απόφασης : 59/2020

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.:  Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Π.Δ
270/81 ορίζεται ότι:

 «1.  Η  δημοπρασία  εκποιήσεως  ακινήτων  κτημάτων  των  δήμων  και
κοινοτήτων ενεργείται μετά από προηγουμένη καταμέτρηση και εκτίμηση του
εκποιουμένου κτήματος,  παρ'  επιτροπής,  οριζόμενης  υπό του δημοτικού ή
κοινοτικού  συμβουλίου  και  αποτελούμενης  εκ  δύο  μελών  αυτού,  του  ενός
οριζομένου ως προέδρου αυτής και ενός μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας
του Δήμου ή της Κοινότητος ή όπου δεν υφίσταται τοιαύτη υπηρεσία, εξ' ενός
μηχανικού ή υπομηχανικού της ΤΥΔΚ οριζομένου υπό του δημάρχου ή του
νομάρχου κατά περίπτωσιν. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση των
μισθώσεων ακινήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ιδίου
Π.Δ». 

Δεδομένου ότι θα χρειαστεί να προβούμε στην ενοικίαση κάποιων κτιρίων για
την  κάλυψη  των  αναγκών  του  Δήμου,  προτείνουμε  για  τη  σύσταση  της
επιτροπής εκτίμησης ακινήτων, ως πρόεδρο τον κύριο Μαγουλά Δημήτριο με
αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κύριο Ρεβίνθη Ευάγγελο, ως τακτικό μέλος τον
κύριο Λυμβαίο Ιωάννη, με αναπληρωτή τον κύριο Λιβάνιο Γεώργιο και την κα
Αυγερινοπούλου, ως μηχανικό των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής
ενότητας Μήλου, όπου υπαγόμεθα για τεχνική υποστήριξη. 

Επίσης,  για  την  επιτροπή  διενέργειας  δημοπρασιών,  βάσει  της  ανωτέρω
νομοθεσίας,  ορίζεται  ως  πρόεδρος  ο  Δήμαρχος  κύριος  Ρεβίνθης
Κωνσταντίνος.  Προτείνονται  ως  μέλη,  ο  πρόεδρος  του  Δ.Σ  κύριος
Χρυσολωράς Μιχαήλ, με αναπληρωτή τον κ. Μαγουλά Δημήτριο και ο κύριος
Μποφίλιος Πέτρος, με αναπληρωτή τον κύριο Βαραγιάννη Βασίλειο.

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

1) το  Π.Δ. 270/81 ,

2) το Ν.3852/2010 και 194 του ΔΚΚ (Ν.3463/06)

3) την παραπάνω εισήγηση



4) το άρθρο 26 του Ν.4024/11

5) την ανάγκη για μίσθωση ακινήτου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Ορίζει  μέλη  της  Επιτροπής Εκτίμησης  Ακινήτου  του  άρθρου 7  του  ΠΔ
271/80 τους: 

1. Μαγουλά Δημήτριο  , Δημοτικό Σύμβουλο ως πρόεδρο  της επιτροπής
με αναπληρωτή του τον Ρεβίνθη Ευάγγελο , Αντιδήμαρχο

2. Λυμβαίο  Ιωάννη  ,  Δημοτικό  Σύμβουλο  ως  μέλος  της  επιτροπής  με
αναπληρωτή του τον Λιβάνιο Γεώργιο , Δημοτικό Σύμβουλο

Το  τρίτο  μέλος  της  επιτροπής  η  κα.  Αυγερινοπούλου  Παναγιώτα,
μηχανικός  των  Τεχνικών  Υπηρεσιών  της  Περιφερειακής  ενότητας
Μήλου,ορίστηκε με την 49/2020 Απόφαση Δημάρχου. 

Β)   Ορίζει  μέλη  της  Επιτροπής  Διενέργειας  των  Δημοπρασιών  μίσθωσης,
εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2020 του άρθρου 1 του ΠΔ
270/81 τους: 

   1.Ρεβίνθη Κωνσταντίνο ,Δήμαρχο ως Πρόεδρο της επιτροπής.

   2.Χρυσολωρά Μιχαήλ  ,  Πρόεδρο  Δημοτικού  Συμβουλίου  ως  μέλος  της
επιτροπής με αναπληρωτή του τον Μαγουλά Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο.

   3.Μποφίλιο  Πέτρο  ,  Δημοτικό  Σύμβουλο  ως  μέλος  της  επιτροπής  με
αναπληρωτή του τον Βαραγιάννη Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο.

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους 
παρόντες 

Υπογραφή Υπογραφές 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 


	ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΔΑ: 69Ρ6Ω1Η-37Φ

