
       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ             
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                               

  
      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 11/12-08-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Σερίφου. 

 Σήμερα, (12) δώδεκα του μηνός Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου 

συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, ύστερα από  την υπ’ 

αριθ.2553/08-08-22 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ. Μαγουλά Δημήτριου 

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 2ο : Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση υπαίθριου χώρου στην 

Κάτω Χώρα από τον Σύνδεσμο Σεριφίων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων τον Σεπτέμβριο  του 2022. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Μαγουλάς Δημήτριος , Πρόεδρος Δ.Σ.                    1. Κόντες Ι. Δ.Σ.    

2. Λιβάνιος  Σ. Αντιδήμαρχος                          

3.  Ράμπιας Σ , Αντιδήμαρχος                    

4. Ρεβίνθης Ευαγ. , Αντιδήμαρχος     

5. Πελοποννήσιος Μ. , Δ.Σ.                             

6. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ  

7.  Μποφίλιος Π., Δ.Σ  

8. Χρυσολωράς Θ. , Δ.Σ. 

9. Λιβάνιος Γεώργιος Δ.Σ.  

10. Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ 

11. Βαραγιάννης Β., Δ.Σ 

12. Χρυσολωράς Μιχ. ,  Δ.Σ.          
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 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη 

Ειρήνη.   

Ο πρόεδρος ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για τη συζήτηση δυο (2) 

εκτάκτων θεμάτων ως κάτωθι:    

ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ: 

• Έγκριση ή μη της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού 

έτους 2022.  

• Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής 

σε καταστήματα 

Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση δυο  (2) εκτάκτων  

θεμάτων.                                                                                                                        

Θέμα 2ο Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση υπαίθριου χώρου στην 

Κάτω Χώρα από τον Σύνδεσμο Σεριφίων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων τον Σεπτέμβριο του 2022. 

 Αριθμός Απόφασης : 84 /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: Σύμφωνα με το άρθρο 194 του Ν.3463/06, 

όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 42 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 

τεύχος Α’): 

«Για ακίνητα που μισθώνουν οι Δήμοι και οι Κοινότητες γίνεται δημοπρασία. Αν 

η δημοπρασία  που διεξήχθη δεν απέφερε αποτέλεσμα, μπορεί να γίνει 

απευθείας μίσθωση με ειδικά  αιτιολογημένη απόφαση του συμβουλίου τους, η 

οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία  του συνόλου των μελών του…. 

Για τη σύναψη της σύμβασης απαιτείται ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με τα 2/3 του συνόλου των μελών του, 

καθώς και εκτίμηση της αρμόδιας επιτροπής καταλληλότητας, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η 

διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για 

άλλο ένα έτος, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι ανωτέρω λόγοι. 

Αναμίσθωση δεν επιτρέπεται.» 
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Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. 140/08-08-2022 απόφαση της  Οικονομικής 

Επιτροπής,  απέβη άγονος ο διαγωνισμός για τη μίσθωση υπαίθριου  ακινήτου 

για την πραγματοποίηση μουσικών  εκδηλώσεων το Σεπτέμβριο του 2022.   

Στην Κάτω Χώρα  βρίσκεται ένα ακίνητο  ιδιοκτησίας  Συνδέσμου Σεριφίων 

χωρητικότητας περίπου 300 ατόμων, υπαίθριο, αμφιθεατρικό,   το οποίο 

θεωρούμε ότι   πληροί τις προϋποθέσεις που  είχαν καθορισθεί  στη διακήρυξη 

του διαγωνισμού που έχει προηγηθεί.  

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το δημοτικό συμβούλιο καλείται να εγκρίνει την απ’ 

ευθείας μίσθωση του ακινήτου του Συνδέσμου Σεριφίων στην Κάτω Χώρα.  

 

 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψιν: 

1) το  Π.Δ. 270/81,  

2) τα άρθρα 65 του Ν.3852/2010 και 192-199 του ΔΚΚ (Ν.3463/06), 

3) την παραπάνω εισήγηση, 

4) την ανάγκη για μίσθωση  ακινήτου.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

 

Εγκρίνει την απ’ ευθείας μίσθωση του υπαίθριου ακινήτου του Συνδέσμου 

Σεριφίων, που βρίσκεται στην Κάτω Χώρα του Δήμου Σερίφου.  

Δήλωσε παρών η δημοτική σύμβουλος κα Αικατερίνη Σγουρδαίου.  

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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