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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                                Αρ. Απόφ.:     3 /2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό  της 3ης   συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση έκδοσης τουριστικού εντύπου. 

Στην Σέριφο  σήμερα,  26 Ιανουαρίου          2020 , ημέρα  Κυριακή               και ώρα  11.00

στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου  Σερίφου συνήλθε σε   συνεδρίαση η Οικονομική

Επιτροπή,  ύστερα από την από 139- 22/01/2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα

με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,  δηλαδή σε σύνολο επτά  (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα

παρακάτω  (6) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος  ,Πρόεδρος

2.  Ράμπιας Σάββας , μέλος

3.  Μποφίλιος Πέτρος  , μέλος

4. Λιβάνιος Στέλιος   , Αντιπρόεδρος

5. Ρεβίνθης Ευάγγελος  , μέλος

6. Λυμβαίος Ιωάννης , μέλος

7. Χρυσολωράς Θεόδωρος 

       

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου  Σερίφου.  

ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  εισηγούμενος  το  ανωτέρω   θέμα  της

ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Λιβάνιο Στέλιο ο οποίος   έθεσε υπόψη

των μελών της Επιτροπής την αναγκαιότητα της έκδοσης τουριστικού εντύπου για την συμμετοχή

στις εκθέσεις τουρισμού  . Πριν την έκδοση,  είναι απαραίτητη η έγκριση του εντύπου από τον



Ε.Ο.Τ.  , οπότε πρέπει να εγκρίνουμε την έκδοση του τουριστικού εντύπου από την οικονομική

επιτροπή ,  προκειμένου να πάει στον Ε.Ο.Τ. για έγκριση η πρόταση μας  . 

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της  διατάξεις 

- - την περ. ιδ', παρ.1, άρθρο 72 του Ν.3852/10

- την περ.θ', παρ.1, άρθρο 72 του Ν.3852/10.

- το    Ν. 4412/16

- και ύστερα από διαλογική συζήτηση,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την έκδοση του τουριστικού εντύπου και την αποστολή του στον Ε.Ο.Τ. για
την τελική γνωμοδότηση. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  3 /2020

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4412-16/arthro-53-n-4412-16-periexomeno-eggrafon-tis-symvasis.html?highlight=WzUzXQ==
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3852-10/arthro-72-oikonomiki-epitropi-armodiotites.html

	ΤΑ ΜΕΛΗ

