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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου 

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής από τον κύριο Κρόκερ Ρόμαν 

Γκυντ . 

Στη Σέριφο σήμερα, 2 Απριλίου  2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00 μμ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου, συνήλθε σε τακτική δια 

ζώσης συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 944/29-03/2022 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα 

με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω (4) μέλη: 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος  

2. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος 

3. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος 

4. Μποφίλιος Πέτρος  , μέλος  

 

1. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος 

2. Xρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος 

3. Ράμπιας Σάββας, μέλος  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη Ειρήνη . 

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των 

μελών για τη συζήτηση δέκα (10) έκτακτων θεμάτων ως κάτωθι: 

• Λήψη απόφασης για την αποδοχή του παραδοτέου παροχής υπηρεσιών 

συμβούλου για την «Αντικατάσταση κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και τον 

εκσυγχρονισμό αντλιοστασίων λυμάτων Λιβαδίου». 

• Λήψη απόφασης για την αποδοχή του παραδοτέου παροχής υπηρεσιών 

συμβούλου για την «Αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό εγκατάστασης 

επεξεργασίας λυμάτων ΕΕΛ». 



• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή 

υπηρεσίας «βαψίματος δεξαμενής πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου 

Σερίφου» ποσού 744,00€( ΚΑΕ: 15.7135.001). 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την 

«παραλλαγή-μετατόπιση στύλου και δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε πλησίον παλαιού 

ΙΚΑ» ποσού 3.462,61€ ( ΚΑΕ: 25.6211). 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την 

«ηλεκτροδότηση του καινούριου δημοτικού αντλιοστασίου ύδρευσης πλησίον 

της δεξαμενής στη θέση «Άγιος Κωνσταντίνος»»,  ποσού 8.015,18€( ΚΑΕ: 

25.6211). 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη μετακίνηση 

των ιατρών του προγράμματος «Υγεία για όλους». 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη φιλοξενία 

πυροσβεστών. 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την  

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος από τη μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

Θεάτρου « Ο Θίασος». 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προσφορά 

πρωινού στους ιατρούς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

• Εξειδίκευση δαπάνης για την απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές 

Δήμου Σερίφου 19.040,00€ (ΚΑ.00.6711.01). 

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών της επιτροπής τα σχετικά παραστατικά της υπόθεσης του κ. Κρόκερ Ρόμαν 

Γκυντ  και προτείνει τη διαγραφή ποσού 226,56€ , λόγω ανύπαρκτου υδρομέτρου σε 

άγνωστη διαδρομή. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έπειτα από διαλογική συζήτηση 

και αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωμένης Διοίκηση- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

 

 



 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Τη διαγραφή ποσού 226,56€ από τον κύριο Κρόκερ Ρόμαν Γκυντ , λόγω ανύπαρκτου 

υδρομέτρου σε άγνωστη διαδρομή. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 30/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 


