
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                   ΑΔΑ: ΨΘΛΠΩ1Η-Λ01
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’  αριθ.  18/01-08-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Σερίφου.

Σήμερα, (1) πρώτη του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα της

εβδομάδος  Κυριακή  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.3307/26-07-21  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   (έκτακτο) : Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής για το

χαρακτηρισμό χώρων επι του αιγιαλού και της παραλίας Νήσου Σερίφου ως «

πολυσύχναστων» για το έτος 2022.

 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.         1. Κόντες Ι. 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 Γεώργιος Δ.Σ. 

11. Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ

12. Βαραγιάννης Β., Δ.Σ



  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη

Ειρήνη.

Ο πρόεδρος ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για τη συζήτηση  δύο

(2)   εκτάκτων  θεμάτων  ως κάτωθι:   

ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

 Ορισμός  εκπροσώπου  για  τη  συγκρότηση  επιτροπής  για  το

χαρακτηρισμό  χώρων επι  του  αιγιαλού  και  της  παραλίας  Νήσου

Σερίφου ως « πολυσύχναστων» για το έτος 2022.

 Ενημέρωση σχετικά με το σφράγισμα των καταστημάτων.

Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση των δύο (2) εκτάκτων  θεμάτων.

Στη συνεδρίαση   παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος .

Θέμα 1  ο ( ):έκτακτο  Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής για το

χαρακτηρισμό χώρων επι του αιγιαλού και της παραλίας Νήσου Σερίφου ως «

πολυσύχναστων» για το έτος 2022.

 Αριθμός Απόφασης : 80 /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:  Σύμφωνα  με  το  υπ’  αριθ.   πρωτ.

2131.16/332/2021-30/07/2021 έγγραφο του Λιμενικού Σταθμού Σερίφου με θέμα «

ορισμός εκπροσώπων», είναι αναγκαίο να οριστεί εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή

του,  προκειμένου  να  συγκροτηθεί  επιτροπή  σχετικά  με  τον  χαρακτηρισμό  των

«πολυσύχναστων»  παραλιών  της  Νήσου  Σερίφου.  Προτείνεται  ο  δημοτικός

σύμβουλος  κ.  Μαγουλάς  Δημήτριος  ως  τακτικό  μέλος  με  αναπληρωτή  του  το

δημοτικό σύμβουλο κ. Λυμβαίο Ιωάννη.

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

όψιν του την εισήγηση του Δημάρχου 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον ορισμό ως εκπροσώπου για τη συγκρότηση της επιτροπής για το χαρακτηρισμό

των «πολυσύχναστών» παραλιών της νήσου Σερίφου τον κ. Μαγουλά Δημήτριο και

αναπληρωτή του τον κ. Λυμβαίο Ιωάννη.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Πελοποννήσιος Μ. κ. Μποφίλιος Π. αποχώρησαν από την

συνεδρίαση στο 8ο θέμα.

Αφού  συντάχθηκε  και  διαβάστηκε  το  παρόν  υπογράφεται  από  τους

παρόντες 

Υπογραφή Υπογραφές 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


