
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ      
      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 12-31/08/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Σερίφου. 

 Σήμερα, (31) τριάντα μια του μηνός Αυγούστου του έτους 2022 ημέρα 

της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου 

συνήλθε σε έκτακτη με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ 

αριθ.2733/31-08-22 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 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με σοβαρό υγειονομικό πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Σερίφου. 

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.Βαραγιάννης Β., Δ.Σ.   

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

3. Ράμπιας Σ., Αντιδήμαρχος.                 

4. Ρεβίνθης Ευαγ., Αντιδήμαρχος.          

5. Λιβάνιος Γεώργιος., Δ.Σ.  

6. Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ 

7. Χρυσολωράς Μιχ., Δ.Σ.      

8.   Πελοποννήσιος Μ., Δ.Σ. 

9. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ. 

10. Χρυσολωράς Θ., Δ.Σ. 

11. . Μποφίλιος Π., Δ.Σ. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη 

Ειρήνη. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος, κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος. 
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Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με σοβαρό υγειονομικό πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Σερίφου. 

Αριθμός Απόφασης : 88 /2022 

Ο πρόεδρος του ΔΣ  Μαγουλάς Δημήτριος , έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ. 

Ρεβίνθη Κωνσταντίνο, ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε μεταξύ 

άλλων τα εξής: 

ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Με αφορμή τον άδικο χαμό του δημοτικού  

υπαλλήλου καθαριότητας και συντοπίτη μας  Μαγουλά Γεωργίου του Ιωάννου, 

πραγματοποιείται η έκτακτη αυτή συνεδρίαση, ώστε  να εκφράσουμε τα θερμά 

μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους, αλλά και να 

κινητοποιηθούμε προς όλους τους αρμόδιους φορείς εξαιτίας του σοβαρού 

προβλήματος που  αναδείχθηκε για μια ακόμα φορά και αφορά το ζήτημα των 

αεροδιακομιδών των ασθενών του νησιού μας. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς με 

σοβαρά νοσήματα( εγκεφαλικά, εμφράγματα κτλ.) δεν οδηγούνται σε  

εξειδικευμένα νοσοκομεία των Αθηνών αλλά στο νοσοκομείο της Σύρου, το 

οποίο, ως γνωστόν είναι υποστελεχωμένο και έχει έλλειψη ιατρικών μέσων. 

Μάλιστα, τρανή απόδειξη αυτού είναι ότι το προσωπικό του βρίσκεται σε 

συνεχείς απεργιακές κινητοποιήσεις, λόγω των σοβαρών ελλείψεων σε 

προσωπικό και υποδομές, εδώ και τρείς μήνες. Προτείνεται λοιπόν, α)το σώμα 

να εκφράσει επισήμως τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος 

δημοτικού υπαλλήλου του Δήμου Σερίφου  Μαγουλά Γεωργίου του Ιωάννου και 

τους οικείους του, β) να καλυφθεί η δαπάνη μεταφοράς της σορού από την 

Αθήνα στη Σέριφο και τα έξοδα κηδείας, αλλά και να απαλλαγεί η οικογένειά 

του από το τέλος ενταφιασμού, γ) να γίνει προμήθεια και κατάθεση στεφάνων 

από τους αιρετούς και από τους υπαλλήλους του Δήμου, δ) την ημέρα της 

κηδείας οι υπηρεσίες του Δήμου να παραμείνουν κλειστές, ως ένδειξη πένθους 

στον άδικο χαμό του δημοτικού μας υπαλλήλου, με εξαίρεση την υπηρεσία 

καθαριότητας που θα εργαστεί μέχρι το αργότερο τις 10:00 π.μ. για λόγους 

προστασίας της δημοσίας υγείας. Επίσης, να γίνει η αντίστοιχη αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού εσοδών και εξόδων του οικονομικού έτους 2022, 

προκειμένου να καλυφθούν οι παραπάνω δαπάνες. Τέλος, ζήτω από το σώμα 

να με εξουσιοδοτήσει, ώστε να προβώ σε διάβημα προς τον πρωθυπουργό, 
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τον υπουργό υγείας, τον υφυπουργό υγείας και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς 

για το σοβαρό υγειονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ζητώντας και τη 

συνδρομή  των άλλων μικρών νησιών των Κυκλάδων. 

 

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

του την εισήγηση του Δημάρχου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) 1.Το σώμα να εκφράσει επισήμως τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια 

του εκλιπόντος δημοτικού υπαλλήλου του Δήμου Σερίφου Μαγουλά Γεωργίου  

του Ιωάννου και τους οικείους του. 

2. Να καλυφθεί η δαπάνη μεταφοράς της σορού από την Αθήνα στη Σέριφο, τα 

έξοδα κηδείας και να απαλλαγεί η οικογένειά του από το τέλος ενταφιασμού. 

3. Να γίνει προμήθεια και  κατάθεση στεφάνων  από τους αιρετούς και από τους 

υπαλλήλους του Δήμου. 

4. Την ημέρα της κηδείας οι υπηρεσίες του Δήμου να παραμείνουν κλειστές, ως 

ένδειξη πένθους στον άδικο χαμό του δημοτικού μας υπαλλήλου Μαγουλά 

Γεωργίου του Ιωάννου, με εξαίρεση την υπηρεσία καθαριότητας που θα 

εργαστεί μέχρι το αργότερο τις 10:00 π.μ. για λόγους προστασίας της δημοσίας 

υγείας. 

Β) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Ρεβίνθη Κωνσταντίνου να προβεί σε 

διάβημα προς τον πρωθυπουργό, τον Υπουργό Υγείας και τους λοιπούς 

αρμόδιους φορείς, κοινοποιώντας τους το σοβαρό υγειονομικό πρόβλημα με 

τις αεροδιακομιδές που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι  και οι επισκέπτες του 

νησιού μας. 

Το κείμενο της επιστολής διαμαρτυρίας θα αποσταλεί, εφόσον ενημερωθούν  

και συμφωνήσουν οι επικεφαλής των παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου.  

Γ) Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του οικονομικού 

έτους 2022  ως εξής: 

Μεταφέρει από τον ΚΑ 15.6471.001 ποσό 5.000€ στο αποθεματικό, εκ του 

οποίου δημιουργεί τους κάτωθι κωδικούς εξόδου 

 ΚΑ 15.6062 «έξοδα κηδείας» ποσό 1.000€. 

ΚΑ 15.6495.01 « Λοιπές δαπάνες( μεταφορά σωρού κτλ.)» ποσό 4.000€. 
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Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους 

παρόντες  

Υπογραφή        Υπογραφές  

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
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