
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΔΑ: ΨΝΥ9Ω1Η-3ΞΕ
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  6ο: Λήψη  απόφασης  για  την  εκπόνηση  επιστημονικού,
ερευνητικού  προγράμματος  με  αντικείμενο  την  «Αποτίμηση  και
Πρόταση Αποκατάστασης,  Αξιοποίησης και  Ανάδειξης  των Ιστορικών
Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων της Σερίφου» από το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π).

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 Δημ. 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  6ο: Λήψη  απόφασης  για  την  εκπόνηση  επιστημονικού,
ερευνητικού  προγράμματος  με  αντικείμενο  την  «Αποτίμηση  και
Πρόταση Αποκατάστασης,  Αξιοποίησης και  Ανάδειξης  των Ιστορικών
Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων της Σερίφου» από το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π)

 Αριθμός Απόφασης : 48/2020

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

ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝ.:  Με βάση την υπ’  αριθμόν 12-18/01/2020 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία το θέμα αναβλήθηκε για επανεξέταση σε
επόμενη  συνεδρίαση,  σχετικά  με  την  πρόταση  του  Εθνικού  Μετσόβιου
Πολυτεχνείου για την εκπόνηση επιστημονικού,  ερευνητικού προγράμματος
με αντικείμενο την «Αποτίμηση και  Πρόταση Αποκατάστασης,  Αξιοποίησης
και Ανάδειξης των Ιστορικών Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων της Σερίφου»,
θεωρώ  πως  θα  πρέπει  να  είμαστε  θετικοί  στη  σύναψη  Προγραμματικής
Σύμβασης με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όσον αφορά το κομμάτι που
την αρμοδιότητα, την ευθύνη και την εποπτεία έχει ο Δήμος Σερίφου και να
παράσχουμε οποιαδήποτε  πληροφορία και  οποιοδήποτε στοιχείο και  υλικό
μπορεί να φανεί χρήσιμο στη διεξαγωγή της έρευνας. Ωστόσο, στο κομμάτι
που  η  αρμοδιότητα,  η  ευθύνη  κι  η  εποπτεία  ανήκουν  σε  άλλους
εμπλεκόμενους φορείς του Δημοσίου ή τυχόν τρίτους, δεν έχουμε ούτε την
εντολή, ούτε τη νομιμοποίηση να ενεργήσουμε αντ’ αυτών, αλλά πιστεύω πως
θα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι σα Δήμος να συνδράμουμε σε ό,τι πρόβλημα
προκύψει και να βοηθήσουμε στην επίλυσή του, καθ’ όλην τη διάρκεια της
ερευνητικής διαδικασίας.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  έγκριση της εκπόνησης  επιστημονικού, ερευνητικού προγράμματος με 
αντικείμενο την «Αποτίμηση και Πρόταση Αποκατάστασης, Αξιοποίησης και 
Ανάδειξης των Ιστορικών Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων της Σερίφου», 



κατόπιν σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου και του Δήμου Σερίφου.

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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