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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου. 

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση υπαίθριου χώρου στην 

Κάτω Χώρα από τον Σύνδεσμο Σεριφίων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων το Σεπτέμβριο του 2022. 

Στη Σέριφο σήμερα, 08 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στο 

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

περιφοράς συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 2536-05/08/2022 

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 (7) μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος 
 

2. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος 

3. Μποφίλιος Πέτρος, μέλος 

4. Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος 

5. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

6. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος 

7. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος 

           

           

                

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

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 14ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών της τα έξης: 

Βάσει της  86/03-06-2022 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας για τη μίσθωση υπαίθριου ακινήτου για την 
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πραγματοποίηση μουσικών  παραστάσεων  του Δήμου Σερίφου το μήνα Σεπτέμβριο 

του 2022, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία 

δημοσιεύτηκε στο δημοτικό κατάστημα.  

 

Στη δημοπρασία δεν έλαβε μέρος κανένας μειοδότης.  

 

Η Οικονομική επιτροπή καλείται να αποφασίσει και να εισηγηθεί στο δημοτικό 

συμβούλιο για την απευθείας μίσθωση ακίνητου. 

 

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το ότι δεν προσήλθε κανείς μειοδότης 

στη δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1. Ότι η δημοπρασία που κηρύχθηκε από το δήμαρχο με την 1702/07-06-2022  

διακήρυξη είναι άγονη καθώς δεν προσήλθε κανένας μειοδότης. 

 

2. Εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο για την απευθείας μίσθωση ακινήτου, 

προκειμένου να ικανοποιηθεί η ανάγκη του Δήμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 194 του 

ΔΚΚ (Ν.3463/06) 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 140/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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