
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ      
      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 10-13/07/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Σερίφου. 

 Σήμερα, (13) δέκα τρείς του μηνός Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα της 

εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου 

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

αριθ.2082/08-07-22 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 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα πολιτών για τη χορήγηση άδειας 

χρήσης κοινοχρήστου χώρου για τη διεξαγωγή γαμήλιων τελετών. 

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. 



Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα πολιτών για τη χορήγηση άδειας 

χρήσης κοινοχρήστου χώρου για τη διεξαγωγή γαμήλιων τελετών. 

Αριθμός Απόφασης : 80 /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  

• Υπ’ αριθ. 1936/29-06-2022 αίτημα του κ. Φιλιππόπουλου Φοίβου για 

άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου στις 04-09-2022 για γαμήλια τελετή 

στην παραλία της Ψιλής άμμου, 50 τ.μ. 

• Υπ’ αριθ.2007/04-07-2022 αίτημα της κ. Κανελλοπούλου Σοφίας για 

άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου στις 31-07-2022 για γαμήλια τελετή 

στην παραλία Λειβαδάκια, 30 τ.μ. 

προτείνεται η εξέταση των αιτημάτων κατά περίπτωση και με βάση την 

κείμενη νομοθεσία. 

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

του την εισήγηση του Δημάρχου, τα αιτήματα του κ. Φιλιππόπουλου Φοίβου, 

της κ. Κανελλοπούλου Σοφίας και την κείμενη νομοθεσία 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τα αιτήματα του κ. Φιλιππόπουλου Φοίβου και  της κ. Κανελλοπούλου 

Σοφίας για τη χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου παραλιών κατά τις 

ημερομηνίες διεξαγωγής των γαμήλιων τελετών, με την προϋπόθεση ότι οι 

παραλίες θα παραδοθούν με το τέλος των εκδηλώσεων, όπως ακριβώς έχουν 

παραδοθεί και δε θα διαταραχθεί η ησυχία των περιοίκων . 

 

 

 



Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους 

παρόντες  

Υπογραφή        Υπογραφές  

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 


