
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ      
      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 5-02/4/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Σερίφου. 

 Σήμερα, (2) δυο του μηνός Απριλίου του έτους 2022 ημέρα της 

εβδομάδος Σάββατο και ώρα 18:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου 

συνήλθε σε τακτική με τηλεδιάσκεψη(λόγω των έκτακτων μέτρων με σκοπό 

την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) συνεδρίαση, ύστερα 

από την υπ’ αριθ.0926/28-03-22 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ. 

Μαγουλά Δ., 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 17ο : Λήψη απόφασης σχετικά με το νέο αίτημα του κυρίου Λούκου 

Χρήστου. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Μαγουλάς Δ., Πρόεδρος Δ.Σ.            1. Ράμπιας Σ., Αντιδήμαρχος.     

2. Λιβάνιος  Σ., Αντιδήμαρχος.              2. Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ 

3. Ρεβίνθης Ευαγ., Αντιδήμαρχος.        3. Βαραγιάννης Β., Δ.Σ.    

4. Πελοποννήσιος Μ., Δ.Σ.      4. Χρυσολωράς Μιχ., Δ.Σ.        

5. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ.      5.Μποφίλιος Π., Δ.Σ. 

6. Χρυσολωράς Θ., Δ.Σ. 

7. Λιβάνιος Γεώργιος., Δ.Σ. 

8. Κόντες Ιωάννης, Δ.Σ. 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη 

Ειρήνη. 

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

(1) εκτάκτου θέματος ως κάτωθι:    

ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ: 

ΑΔΑ: Ψ21ΣΩ1Η-Κ0Ζ



 

 Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα της κυρίας Γούναρη 

Βασιλικής. 

Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση ενός (1) εκτάκτου  θέματος.                                                        

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος . 

Θέμα 17ο : Λήψη απόφασης σχετικά με το νέο αίτημα του κυρίου Λούκου 

Χρήστου. 

 Αριθμός Απόφασης :37 /2022 

Ο πρόεδρος του ΔΣ  κ. Μαγουλάς Δημήτριος , 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. 555/11-3-2022  νέο αίτημα του κ. κυρίου Λούκου Χ. 

Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο καθηγητής επιθυμεί για μια ακόμη 

χρονιά να συνεχίσει την αρχειοθέτηση του Δήμου Σερίφου, ώστε να 

συμπληρώσει τα κενά που υπάρχουν και να πραγματοποιήσει μια έκθεση με 

τεκμήρια από το αρχείο του Δήμου με πολλές πλευρές της ζωής και της 

δράσης των κατοίκων του νησιού επί δυο αιώνες. Προτείνεται η απόρριψη του 

αιτήματος του κ. Λούκου, καθώς τα οικονομικά του Δήμου δεν επιτρέπουν την 

ικανοποίηση του αιτήματος. Επίσης, ζητείται από την ομάδα αρχειοθέτησης 

του κ. Λούκου Χ. να μας παρουσιάσει όλες τις εργασίες που έλαβαν χώρα στη 

διάρκεια όλων των ετών που επεξεργάστηκαν το αρχείο μας. 

Το λόγο ζήτησε ο κ. Πελοποννήσιος Μ., και πρότεινε να μειωθούν οι μέρες 

επίσκεψης της ομάδας αρχειοθέτησης, καθώς και να γίνει αλλαγή των 

ημερομηνιών για να μειωθεί το κόστος της διανομής τους, διότι είναι 

σημαντικό να ολοκληρωθεί η αρχειοθέτηση. 

Στην συνέχεια το λόγο ζήτησε ο κ. Χρυσολωράς Θ. και πρότεινε την 

ολοκλήρωση του έργου του κ. Λούκου Χ. και την παρουσία του κ. Λούκου 

στην συνεδρίαση. 

Το σώμα προέβη σε ψηφοφορία 

ΑΔΑ: Ψ21ΣΩ1Η-Κ0Ζ



Την πρόταση του Δημάρχου ψήφισαν: ο κ. Λιβάνιος Στυλιανός, ο κ. Ρεβίνθης 

Ευαγ., ο κ. Μαγουλάς Δ., ο κ. Λιβάνιος Γ., ο κ. Κόντες Ι., ψήφοι πέντε(5) 

Την πρόταση του κ Πελοποννήσιου ψήφισαν ο κ. Πελοποννήσιος Μ. και η κ. 

Σγουρδαίου Αικ., ψήφοι δυο (2). 

Την πρόταση του κ. Χρυσολωρά Θ., ο κ. Χρυσολωράς Θ., ψήφοι μια (1). 

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

όψιν του την εισήγηση του Δημάρχου και την ψηφοφορία που προηγήθηκε 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Την απόρριψη του αιτήματος του κ. Χρήστου Λούκου, διότι τα οικονομικά του 

Δήμου δεν είναι εφικτό να καλύψουν το κόστος διαμονής της ομάδας του κ 

Λούκου για φέτος.  

Μειοψήφισαν οι κ. Πελοποννήσιος Μ., Σγουρδαίου Αικ. Και Χρυσολωράς Θ.  

 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους 

παρόντες  

Υπογραφή        Υπογραφές  

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΔΑ: Ψ21ΣΩ1Η-Κ0Ζ
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