
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΔΑ: Ψ08ΝΩ1Η-ΕΜΛ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’  αριθ.  14/24-05-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Σερίφου.

Σήμερα, (24) είκοσι τέσσερις  του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα

της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου

συνήλθε σε (λόγω των έκτακτων μέτρων με σκοπό την αποφυγή της διάδοσης

του  κορωνοϊού  COVID-19)τακτική  συνεδρίαση,  τηλεδιάσκεψη,  ύστερα  από 

την υπ’ αριθ.2502/20-05-21 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:

Θέμα 1  ο  : Α) Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη των όρων της υπ’ αριθ.

πρωτοκόλλου 199192 απόφασης. Β) Λήψη απόφασης για την ανάκληση της

υπ’  αριθμόν  02/2019  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου

Σερίφου.

 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.  Ράμπιας Σ , Αντιδήμαρχος 

3. Ρεβίνθης Ευαγ. , Αντιδήμαρχος

4. Μαγουλάς Δημήτριος , Δ.Σ.                               κανείς

5. Πελοποννήσιος Μ. , Δ.Σ.                            

6. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ

7.  Μποφίλιος Π., Δ.Σ 

8. Χρυσολωράς Θ. , Δ.Σ.

9. Λιβάνιος Γεώργιος Δ.Σ. 

10. Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ

11. Κόντες Ι. Δ.Σ.   



12.ΛιβάνιοςΣτυλιανός, Αντιδήμαρχος  

13.Βαραγιάννης Β., Δ.Σ 

            

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη

Ειρήνη.

Θέμα 1  ο:  Α) Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη των όρων της υπ’ αριθ.

πρωτοκόλλου 199192 απόφασης. Β) Λήψη απόφασης για την ανάκληση της

υπ’  αριθμόν  02/2019  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου

Σερίφου.

 Αριθμός Απόφασης : 51 /2021

Ο πρόεδρος του ΔΣ  Χρυσολωράς Μιχαήλ ,  έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο

Ρεβίνθη Κωνσταντίνο, ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε μεταξύ

άλλων τα εξής:

ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 

Με βάση το υπ’  αριθμόν πρωτοκόλλου 199192-05/05/2021 έγγραφο  του

Υπουργείου  Πολιτισμού  &  Αθλητισμού,  με  το  οποίο  γίνεται  αποδεκτή  η

δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων του Δημοτικού Ξενώνα «Περσέα», σε

συνέχεια  της  01-  19/01/2019  απόφασης  του  ΔΣ Σερίφου,  με  την  οποία

αποφασίστηκε η υπό όρους παραχώρηση χρήσης χώρων του Δημοτικού

Ξενώνα  «Περσέα»  προς  το  ΥΠΠΟΑ  για  15  χρόνια  με  δυνατότητα

επέκτασης  του  χρονικού  διαστήματος  για  να  στεγαστεί  η  αρχαιολογική

συλλογή του νησιού μας,  με αντάλλαγμα την επισκευή του συνόλου του

κτιρίου, προτείνεται να επανεξεταστεί το εν λόγω ζήτημα και να ανακληθεί η

απόφαση  δωρεάν  παραχώρησης.  Αρχικά,  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  στο

συγκεκριμένο ΔΣ συμμετείχαν μόλις 7 από τους 13 Δημοτικούς Συμβούλους

και η πλειοψηφία ήταν οριακή (4 υπέρ-3 κατά). Επίσης, αφουγκραζόμενος

την πλειοψηφία του κόσμου θεωρώ πως το κτίριο πρέπει να αξιοποιηθεί

από το Δήμο με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή να γίνει ένας πολυχώρος που

θα φιλοξενεί πολιτιστικές δράσεις παντός τύπου και θα δοθεί στον κόσμο

της Σερίφου. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει τέτοιος χώρος στο νησί

και είναι κάτι κατ’ εμέ απαραίτητο! Επιπλέον, το συγκεκριμένο ακίνητο θα

μπορούσε να στεγάσει και κάποιες βασικές υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου



(ΚΕΠ, Ταμειακή Υπηρεσία, ΕΦΚΑ), για τις οποίες τώρα δαπανά για να τις

στεγάσει  τουλάχιστον 1.000,00€ μηνιαίως!  Επιπροσθέτως,  θα πρέπει  να

σημειωθεί ότι ακόμα και στην κατάσταση που βρίσκεται τώρα ο ξενώνας,

καλύπτει  πολλές  ανάγκες  του  Δήμου  Σερίφου,  αλλά  και  των  πολιτών,

καθώς φιλοξενεί εκδηλώσεις, εκθέσεις, συνελεύσεις, δράσεις για τα παιδιά

κτλ.,  οι  οποίες  μετά  δε  θα  μπορούν  να  πραγματοποιηθούν.  Κλείνοντας,

θέλω να τονίσω ότι το να παραχωρηθεί ο χώρος του Περσέα με βρίσκει

απόλυτα αντίθετο, όχι μόνο προς το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και προς

οποιονδήποτε  άλλον.  Γι’  αυτό  δεσμεύομαι  ότι  λίαν  συντόμως  θα

εξασφαλίσω  χρηματοδότηση  προς  το  Δήμο  Σερίφου  για  την  εκπόνηση

όλων  των  απαραίτητων  μελετών  για  την  επανάχρηση  του  κτιρίου  του

Περσέα  και  την  αλλαγή  χρήσης  του  σε  πολιτιστικό  κέντρο,  με  απώτερο

σκοπό την εξεύρεση των απαραίτητων πόρων για την αξιοποίησή του για

λογαριασμό του κόσμου της Σερίφου.

Στη συνέχεια το λόγο ζήτησε ο κ. Πελοποννήσιος Μ. που μεταξύ άλλων

συμφώνησε για την παραχώρηση του χώρου του Περσέα.

Στη συνέχεια το λόγο ζήτησε ο κ. Χρυσολωράς Θ.

ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Θ.:

Κύριε πρόεδρε,

        Το θέμα που συζητάμε, μας έχει απασχολήσει ως δημοτικό Συμβούλιο τα

τελευταία χρόνια κατ’ επανάληψη.

Στις  19-01-2019  πάρθηκε  τελική  απόφαση  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο

Σερίφου  ,  κατά  πλειοψηφία,  με  την  οποία  παραχωρούσε  δωρεάν  χρήση

τμήματος  του  ΠΕΡΣΕΑ  για  15  χρόνια  στο  Υπουργείο  Πολιτισμού,

προκειμένου να στεγαστεί η αρχαιολογική Συλλογή του νησιού δεδομένου ότι

καταγγέλθηκε η Σύμβαση του χώρου στον  οποίο στεγάζεται.

Η παράταξή μας τότε είχε μειοψηφήσει  προβάλλοντας  το επιχείρημα ότι  η

φυσική θέση της Συλλογής είναι η Χώρα και όχι το Λιβάδι.

Το 2019 πραγματοποιήθηκαν δημοτικές εκλογές στις οποίες πήραν μέρος 4

παρατάξεις προβάλλοντας τις θέσεις τους.



Η  παράταξή  μας  στο  προεκλογικό  της  πρόγραμμα  (σελίδα  7  κεφάλαιο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ) γράφαμε:

Η Σέριφος διαθέτει πλούσια Ιστορία και πολιτισμό τα οποία μέχρι σήμερα δεν

έχουν αναδειχθεί επαρκώς.

Μέσα στην επόμενη εξαετία θα έχουμε τις παρακάτω εξελίξεις:

Θα έχει  ολοκληρωθεί  η  τακτοποίηση του αρχείου του Δήμου.  Εργασία την

οποία έχει αναλάβει ο καθηγητής Λούκος από το Πανεπιστήμιο Κρήτης με την

ομάδα του και σύντομα θα ολοκληρωθεί.

Θα  έχει  ολοκληρωθεί  η  μετατροπή  του  ΠΕΡΣΕΑ  σε  χώρο  στέγασης  της

αρχαιολογικής συλλογής του νησιού, μετά την παραχώρηση του από το Δήμο

προς το Υπουργείο Πολιτισμού.

Θα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του Διοικητηρίου στο Μέγα Λιβάδι και η

μετατροπή του  σε  πολιτιστικό  κέντρο,  Μουσείο  Μεταλλευτικής  Ιστορίας  και

Ιστορίας του εργατικού κινήματος.

Η ολοκλήρωση αυτών των τριών παρεμβάσεων θα αναβαθμίσει ιστορικά και

πολιτιστικά το νησί, αλλά θα αυξήσει το ενδιαφέρον ειδικών μελετητών.

Και παρακάτω γράφαμε:

Η  θέση  που  εκφράσαμε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  αρχαιολογική

Συλλογή είναι ότι ο φυσική της θέση είναι στη χώρα και όχι το Λιβάδι.

Αν είναι εφικτό θα προσπαθήσουμε να αλλάξει η απόφαση που έχει παρθεί

από την απερχόμενη πλειοψηφία, για τη στέγαση της αρχαιολογικής Συλλογής

στον ΠΕΡΣΕΑ και να βρεθεί κατάλληλος χώρος στη Χώρα.

Γίνεται  φανερό  ότι  παρά  την  αντίθεση  που είχαμε  εκφράσει  στο  Δημοτικό

Συμβούλιο,  αν  ο λαός  το  νησιού  μας  έδινε  την  ευθύνη  να  διοικήσουμε  το

Δήμο, τμήμα του ΠΕΡΣΕΑ θα στέγαζε την αρχαιολογική συλλογή του νησιού

για 15 χρόνια, εκτός και αν βρίσκαμε κατάλληλο χώρο στη Χώρα.

Ο λαός  του  νησιού  βέβαια  αποφάσισε  και  δεν  ανέδειξε  στη  Διοίκηση  του

Δήμου την παράταξή μας.     

Σήμερα λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

1. Τη θέση που εκφράσαμε το 2019 ότι η φυσική θέση της αρχαιολογικής

συλλογής είναι η Χώρα. 



2. Την προεκλογική μας δέσμευση σχετικά με τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ στο νησί.

3. Τη χρονική συγκυρία.

4.  Την  πραγματική  ανάγκη  για  στέγαση  της  αρχαιολογικής  συλλογής  του

νησιού.

5. Την Υπουργική απόφαση για την αποδοχή της παραχώρησης.

6. Το γεγονός ότι μέχρι την έκδοση της Υπουργικής απόφασης η σημερινή

δημοτική αρχή      δεν είχε     εκφράσει σχετική γνώμη και θέση. 

6.  Την  εισήγηση  του  Δημάρχου,  η  οποία   αποκρύπτει  πτυχές  της

παραχώρησης,  εκφράζει  την    αντίθεση  της  σημερινής  δημοτικής  αρχής,

κυρίως  με  οικονομικούς  όρους    και  δεν  παίρνει  θέση  για  την  τύχη  της

αρχαιολογικής  συλλογής,  θέτουμε  στην  κρίση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου

προς ψήφιση την παρακάτω πρόταση:

1. Να γίνουν  αποδεκτοί  οι  όροι  της  σχετικής  υπουργικής  απόφασης  που

άλλωστε ήταν οι περισσότεροι γνωστοί.

2. Να μην ανανεωθεί η Σύμβαση πέρα της 15ετίας.

3. Μέσα  στην  15ετία  της  παραχώρησης  το  Υπουργείο  Πολιτισμού  να

συνδράμει για να ξεκαθαριστεί το ιδιοκτησιακό του κτιρίου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

στη χώρα, να αποκατασταθεί το κτίριο και να μεταφερθεί εκεί για πάντα η

αρχαιολογική συλλογή και κάθε σχετικό με τις ανάγκες της αρχαιολογικής

υπηρεσίας του νησιού.   

  

Στη συνέχει το σώμα προέβη στη ψηφοφορία των δυο προτάσεων.

Υπέρ της πρότασης Δήμαρχου ψήφισαν οι κ. Λιβάνιος Στ., κ. Λιβάνιος Γ., κ.

Ράμπιας Σ., κ. Ρεβίνθης Ε., κ. Χρυσολωράς Μ.(5 ψήφοι).

Υπέρ της πρότασης του κ. Χρυσολωρά Θ. ψήφισαν οι  κ. Πελοποννήσιος Μ.,

κ. Λυμβαίος Ι., κ Σγουρδαίου Αικ., κ. Μαγουλάς Δ., κ Κόντες Ι., κ Μποφίλιος

Π., κ. Χρυσολωράς Θ. και κ. Βαραγιάννης Β.(8 ψήφοι)

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε υπ’

όψιν του την εισήγηση του Δημάρχου και την πρόταση του κ. Χρυσολωρά Θ.



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την  έγκριση  α)  των  όρων  της  υπ’  αριθ.  πρωτοκόλλου  199192  απόφασης του

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα « Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης

χρήσης χωρών του Δημοτικού Ξενώνα « Περσεύς» στο Λιβάδι Σερίφου ΠΕ Μήλου,

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για αρχαιολογικούς σκοπούς, από το Δήμο Σερίφου στο

Υπουργείου  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού/  Εφορεία  Αρχαιοτήτων  Κυκλάδων»,  β)  η

παραχώρηση να μην ανανεωθεί πέραν της 15ετίας και γ)  μέσα στην 15ετία της

παραχώρησης το Υπουργείο Πολιτισμού να συνδράμει για να ξεκαθαριστεί το

ιδιοκτησιακό  του  κτιρίου  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ στη  Χώρα,  να  αποκατασταθεί  το

κτίριο  και  να  μεταφερθεί  εκεί  για  πάντα  η αρχαιολογική  συλλογή και  κάθε

σχετικό με τις ανάγκες της αρχαιολογικής υπηρεσίας του νησιού.   

Αφού  συντάχθηκε  και  διαβάστηκε  το  παρόν  υπογράφεται  από  τους

παρόντες 

Υπογραφή Υπογραφές 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


