
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ     ΑΔΑ: 6ΚΗΟΩ1Η-2ΝΨ 
      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 21/29-11-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Σερίφου. 

 Σήμερα, (30) τριάντα του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της 

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

(λόγω των έκτακτων μέτρων με σκοπό την αποφυγή της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19) σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, ύστερα 

από  την υπ’ αριθ.4359/17-11-21 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 14ο : Σχετικά με το αίτημα του κυρίου Βελούδου Βασιλείου. 

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. Χρυσολωράς Θ. , Δ.Σ. 

2. Λιβάνιος  Σ. Αντιδήμαρχος                  2.Λιβάνιος Γεώργιος Δ. 

3. Ρεβίνθης Ευαγ. , Αντιδήμαρχος       3.Κόντες Ι. Δ.Σ.            

4. Μαγουλάς Δημήτριος , Δ.Σ.                    

5. Πελοποννήσιος Μ. , Δ.Σ.                             

6. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ  

7. Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ 

8. Βαραγιάννης Β., Δ.   

9.  Ράμπιας Σ , Αντιδήμαρχος         

10.  Μποφίλιος Π., Δ.Σ        

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη 

Ειρήνη. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος . 



Θέμα 14ο  : Σχετικά με το αίτημα του κυρίου Βελούδου Βασιλείου. 

Αριθμός Απόφασης : 106 /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: 

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 4408/19-11-2021 αίτημά του ο κ. Βελούδος Β., στο 

πλαίσιο παρουσίασης της θεατρικής παράστασης του έργου « Από τι ζουν οι 

άνθρωποι», μια συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και με 

ελεύθερη είσοδο για το κοινό, επιθυμεί την κάλυψη της διαμονής και δυο 

γευμάτων ανά ημέρα για ένα άτομο στις 6/12 και στις 7/12/21.Προτείνεται η 

κάλυψη της διαμονής και διατροφής του ατόμου για δυο ημέρες, στο πλαίσιο 

της θεατρικής παράστασης, καθώς τέτοιες εκδηλώσεις σπανίζουν τους 

χειμερινούς μήνες και θεωρώ ότι θα είναι ενδιαφέρον για τους κατοίκους του 

νησιού μας. 

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

του την εισήγηση του Δημάρχου  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την κάλυψη της διαμονής και διατροφής ενός ατόμου για δυο ημέρες στο 

πλαίσιο παρουσίασης της θεατρικής παράστασης του Λ. Τολστόι «Από τι ζουν 

οι άνθρωποι» ,με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, καθώς τέτοιες εκδηλώσεις 

πρέπει να πραγματοποιούνται τους χειμερινούς μήνες για τους κατοίκους του 

νησιού μας, εφόσον δεν πραγματοποιούνται άλλα πολιτιστικά δρώμενα και 

είναι ενδιαφέρουσες για τους κατοίκους. 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους 

παρόντες  

Υπογραφή        Υπογραφές  

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 


