
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ               ΑΔΑ: ΩΓΡ5Ω1Η-Θ6Ζ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  πρακτικό  της  υπ’  αριθ.16-23/6/2021  συνεδρίασης  του  Δημοτικού

Συμβουλίου Σερίφου.

Σήμερα, (23) είκοσι τρείς  του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα της

εβδομάδος  Τετάρτη  και  ώρα  17:00  μ.μ.,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερίφου

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

του κορωνοϊού COVID-19) τακτική  συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα

από  την  υπ’  αριθ.2903/18-06-21  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 : Λήψη  απόφασης  για  την  εκμίσθωση  κοινοχρήστων  χώρων  σε
καταστήματα και επιχειρήσεις 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.  Λιβάνιος  Σ. Αντιδήμαρχος                            

3.  Ράμπιας Σ , Αντιδήμαρχος                  

4. Ρεβίνθης Ευαγ. , Αντιδήμαρχος

5. Μαγουλάς Δημήτριος , Δ.Σ.                      

6. Πελοποννήσιος Μ. , Δ.Σ.                            

7. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ

8.  Μποφίλιος Π., Δ.Σ 

9. Χρυσολωράς Θ. , Δ.Σ.

10. Λιβάνιος Γεωργιος Δ.Σ. 

11. Βαραγιάννης Β., Δ.Σ.

12. Κόντες Ιωαν. , Δ.Σ.    

13. Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ



                                  

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη

Ειρήνη.   

     Στη συνεδρίαση   παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος .

Θέμα  1  ο :  Λήψη  απόφασης  για  την  εκμίσθωση  κοινοχρήστων  χώρων  σε
καταστήματα και επιχειρήσεις του Δήμου Σερίφου.

 Αριθμός Απόφασης : 58 /2021

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 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 

Το 1ο θέμα της σημερινής συνεδρίασης χωρίζεται σε δυο μέρη, στην λήψη

απόφασης για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων και  στην εξέταση των

αιτήσεων για την χορήγηση αδειών χρήσης κοινοχρήστων χώρων. Προτείνω

την  ενεργοποίηση  του  ποσοστού  50%  έκπτωσης  στα  τέλη  κοινόχρηστων

χώρων, διότι η χορήγηση του διπλάσιου χώρου τετραγωνικών δεν είναι εφικτή

για όλους τους ενδιαφερόμενους και  δεν επιθυμούμε την ανισότητα μεταξύ

των επαγγελματιών του νησιού μας, με βα΄ση την ισχύουσα εγκύκλιο λόγω

Covid-19.

Στην συνεχεία το λόγο ζήτησε ο κ. Πελοποννήσιος Μ. και πρότεινε να δοθεί η

έκπτωση 50% των τελών ή ο διπλασιασμός των τετραγωνικών ανάλογα με

την  περίπτωση,  σύμφωνα  με  την   γνωμοδότηση  της  επιτροπής  των

κοινοχρήστων χώρων. Στην συνέχεια το σώμα προέβη σε ψηφοφορία των

δυο προτάσεων. Αφού τοποθετήθηκαν όλοι οι παρόντες.

1η πρόταση  Δημάρχου  ψήφισαν  θετικά:  ο  κ.  Χρυσολωράς  Θ.,  ο  κ.

Βαραγιάννης Β., ο κ. Ράμπιας Σ., ο κ. Ρεβίνθης Ε., ο κ. Λιβάνιος Στ., ο κ.

Μαγουλάς Δ., ο κ. Χρυσολωράς Μ., ο κ. Λιβάνιος Γ.(8 ψήφοι)

2η πρόταση Πελοποννήσιου  ψήφισαν θετικά:  ο  κ.  Πελοποννήσιος  Μ.,  ο  κ.

Λυμβαίος Ι., η κ. Σγουρδαίου Αικ., ο κ. Μποφίλιος Π., ο κ. Κόντες Ι.( 5 ψήφοι).



Στη συνέχεια  εξετάστηκαν  τα  αιτήματα  των πολιτών που κατατέθηκαν στη

διοικητική  και  οικονομική  υπηρεσία  του  δήμου  Σερίφου,  για  τη  χορήγηση

αδειών  χρήσης  κοινοχρήστων  χώρων  κατά  περίπτωση  και  με  βάση  την

κείμενη νομοθεσία.

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

όψιν  του  την  εισήγηση  του  Δημάρχου  και  τα  αιτήματα  των  φυσικών

προσώπων και των επιχειρήσεων 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α)  Τον  καθορισμό  των  κοινόχρηστων  χώρων  που  διατίθενται  προς

εκμίσθωση ,σύμφωνα με την εισήγηση την οικονομικής υπηρεσίας

Β)  Την  ενεργοποίηση  μόνο  της  έκπτωσης  50%  των  τελών  κοινόχρηστων

χώρων για τη θερινή τουριστική περίοδο 2021.

Γ) Εγκρίνει τα αιτήματα των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων για

άδεια  χρήσης  κοινόχρηστου  χώρου  του  Δήμου  Σερίφου,  σύμφωνα  με  τον

κάτωθι πίνακα:

Α/
Α

Αιτών/ούσα ΑΡΙΘ.
ΠΡΩΤ.

Απάντηση αιτήματος

1. Λιερός Ιωάννης 2762/07
-06-
2021

Έγκριση κατά πλειοψηφία 5 τ.μ.

2. Ρενέσης Αριστείδης κ
Καρδάσης  Ιωάννης
Ο.Ε

2766/07
-06-
2021

Έγκριση κατά πλειοψηφία 30 τ.μ.

3. Λασκαράτος
Δημήτριος

2439/19
-05-
2021

Έγκριση 77 τ.μ., ομόφωνα

4. Χατζηλιάδης Μιχάλης 2755/07
-06-
2021

Εγκρίνεται ομόφωνα 32 τ.μ.

5 Κρινάς ΑΕ 2814/11
-06-
2021

Έγκριση 100 τ.μ., εφόσον πληρωθεί το
αντίστοιχο αντίτιμο.

6. Μαριόλης Κυριάκος 1673/31
-03-
2021

Έγκριση 122 τ.μ., ομόφωνα

7. Λάσπα Αικατερίνη 2677/31 Εγκρίνεται,  εφόσον   γίνει  διόρθωση



-05-
2021

τοπογραφικού  ή  αίτησης  και  αφού
προηγηθεί θετική γνωμοδότηση νομικού
συμβούλου για την απόφαση αναστολής
της δήλωσης ένταξης στο Ν. 4495/2017
με  Α/Α.  10760287(  Αρ.  πρωτ.:
608343/30-01-2019),  της  δήλωσης
ένταξης  στο  Ν.  4495/2017  με  Α/Α
10985806  (  Αρ.  πρωτ.:756259/31-05-
2019)  και  της  με  αριθμό20086/27-02-
2019  έγκρισης  εργασιών  μικρής
κλίμακας της ΥΔΟΜ Μήλου 

Αφού  συντάχθηκε  και  διαβάστηκε  το  παρόν  υπογράφεται  από  τους

παρόντες 

Υπογραφή Υπογραφές 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


