
 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                                                                     

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΦΝΟΥ                                     (ως προς την αρίθμηση της απόφασης)  

       

 

  Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο   ΑΡΙΘ.24/2021 

                                            Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    ΑΡΙΘ.  190/2021 

 

  Στη Σίφνο σήμερα Σάββατο  18 Δεκεμβρίου  2021 και ώρα 14:00μ.μ  το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου   

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  
ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από 

τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 

και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, με γνώμονα την πρόληψη της 

μετάδοσης του κορωνοϊού 2019, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 7318/14.12.2021 πρόσκληση του     

Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε 

αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου   και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, τους 

Δημοτικούς Συμβούλους, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Απολλωνίας και τον Πρόεδρο της 

Κοινότητας Αρτεμώνα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά 

(17) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. Χρυσίνης Νικόλαος – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Γεωργούλης Κ. Γεώργιος – Αντιδήμαρχο 

3.  Λουκής Γεώργιος – Αντιδήμαρχος  

4. Ποδότα Χρυσούλα – Δημοτ. Σύμβουλος 

5. Συνοδινός Θαλής – Δημοτ. Σύμβουλος 

6. Διαμαντής Απόστολος – Δημοτ.  Σύμβουλος 

7. Λεμπέσης Εμμανουήλ – Δημ. Σύμβουλος 

8. Ατσόνιου Άννα – Δημοτική  Σύμβουλος 

9. Ατσόνιου Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλος  

10. Πολενάκης Θεόδωρος –Δημοτικός Σύμβουλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόμιμα): 

1. Θεοδώρου Γεώργιος – Αντιπρόεδρος ΔΣ 

2. Καράβη Χρυσοπηγή – Γραμματέας Δ.Σ 

3. Φραντζής Αντώνιος  – Αντιδήμαρχος 

4. Βασταρδή Μαργαρίτα   – Δ.  Σύμβουλος 

5. Ραφελέτου  Κοντού Αικατερίνη  – Δ.  Σύμβουλος 

6. Ραφελέτος Ιωάννης   – Δημοτικός Σύμβουλος  

7. Ζαμπέλης Δημήτριος – Δημοτικός Σύμβουλος 

 

   

      

 

                           

ΑΔΑ: ΨΛΔΚΩ1Τ-ΝΑΕ



      Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δήμαρχος Σίφνου κα Ναδάλη Μαρία καθώς επίσης η 

Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας κα Θεολόγου Αικατερίνη και ο Πρόεδρος της 

Κοινότητας Αρτεμώνα  κ.Τσίπης  Θωμάς. 

      Ο Αντιδήμαρχος  κ.Φραντζής Αντώνιος και η δημοτική σύμβουλος κα Βασταρδή 

Μαργαρίτα, συνδέθηκαν στην τηλεδιάσκεψη κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των 

ενημερωτικών εγγράφων και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ   κ.Θεοδώρου Γεώργιος  συνδέθηκε 

κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος.  

      Ο δημοτικός σύμβουλος κ.Συνοδινός Θαλής αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λόγω επαγγελματικών 

υποχρεώσεων. 

      Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η υπάλληλος του Δήμου 

κα Χρύσου Φλώρα, η οποία έχει οριστεί πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου με την 

υπ΄αρ. 9/2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α. : Ψ0ΤΨΩ1Τ-ΠΕ3).     

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης καλωσορίζοντας τους δημοτικούς συμβούλους   στην 24η 

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δίνοντας ευχές για τις Χριστουγεννιάτικες 

εορτές. Τόνισε επίσης ότι το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει με την μέθοδο της 

τηλεδιάσκεψης όπως επιτάσσουν τα μέτρα προστασίας της δημοσιάς υγείας από τον 

κορωνοιό,  μέσω της υπηρεσίας epresence.gov.gr που καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις που 

τίθενται για την πραγματοποίηση συνεδριάσεων των φορέων του δημοσίου, όπως αυτές 

περιγράφονται στην υπ΄αρ. 643/24-9-2021 εγκυκλίο του Υπ. Εσωτερικών. 

    Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος,  η Δήμαρχος, 

οι Αντιδήμαρχοι κ. Γεωργούλης Γεώργιος και κ.Λουκής Γεώργιος, ενημέρωσαν  το Δημοτικό 

Συμβούλιο για διάφορα τρέχοντα θέματα και παρουσίασαν στο Σώμα σχετικά έγγραφα 

και ανακοινώσεις.  

(τα προς ενημέρωση θέματα και οι τοποθετήσεις είναι αναλυτικά καταγεγραμμένες στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που τηρούνται στο Δήμο). 

    Ο Αντιδήμαρχος κ.Γεωργούλης Γεώργιος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην 

αποκατάσταση των σκαμμάτων του έργου της αποχέτευσης των κεντρικών οικισμών. 

Σημείωσε ότι οι αποκαταστάσεις των πλακόστρωτων σε πολλά σημεία παρουσιάζουν 

προβλήματα και τόνισε ότι δεν θα παραληφθεί το έργο από το Δήμο, εάν τα πλακόστρωτα 

δεν αποκατασταθούν με το σωστό τρόπο.  

     Η Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα ότι έχει γίνει καταγραφή των σημείων που έχουν 

πρόβλημα και έχει συγκεντρωθεί φωτογραφικό υλικό. Πρότεινε να τεθεί ως έκτακτο θέμα 

στη συνεδρίαση η αποκατάσταση των πλακόστρωτων στους κεντρικούς οικισμούς και να 

σταλεί η απόφαση στην επιβλέπουσα αρχή του έργου της αποχέτευσης και στην Εφορία 

Αρχαιοτήτων. 

     Ο Πρόεδρος του ΔΣ διατύπωσε το έκτακτο θέμα και ζήτησε από το Σώμα να εγκρίνει τη 

συζήτησή του στη Συνεδρίαση με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος. 

      

ΑΔΑ: ΨΛΔΚΩ1Τ-ΝΑΕ



       Έκτακτο θέμα: Σχετικά με την αποκατάσταση των πλακόστρωτων στους κεντρικούς 

οικισμούς, μετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων της αποχέτευσης.  

 

            Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τη συζήτηση του προτεινόμενου από τον 

Πρόεδρο θέματος με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος, πριν από τη συζήτηση των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 

          ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης για την ομαδική ασφάλιση  των μαθητών  και μαθητριών 

του νησιού (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Λουκής) 

 

        Ο Πρόεδρος του ΔΣ έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Γεώργιο Λουκή ο οποίος 

ενημέρωσε το Σώμα για την προσφορά της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ που αφορά την 

ομαδική ασφάλιση μαθητών όλων των ηλικιών από 2 ετών έως 25 ετών καθώς και των 

δασκάλων και καθηγητών του νησιού. Η κάλυψη ισχύει κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, 

διαλειμμάτων, εκδρομών και εκδηλώσεων του σχολείου. Επίσης καλύπτεται ο κίνδυνος 

ατυχήματος 1 ώρα πριν και 1 ώρα μετά από και προς το σχολείο. Το κόστος για κάθε 

ασφαλισμένο είναι 0,80€ ετησίως  για 400 άτομα και άνω.  

     Αναλυτικά οι καλύψεις που αφορούν την ομαδική ασφάλιση των παιδιών του νησιού είναι 

οι εξής:   

Απώλεια ζωής από ατύχημα  κεφάλαιο € 2000. 

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα κεφάλαιο € 4000. 

Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα  με ποσοστά € 4000 ευρώ ( % ανάλογα 

την ανικανότητα) 

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα κεφάλαιο € 300 . 

Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από ατύχημα € 20 ευρώ  την ημέρα από την 3η 

μέρα μέχρι 15 ημέρες. 

Η κάλυψη θα ισχύει μια ώρα πριν και μια  ώρα  μετά την λήξη της διδασκαλίας 

καθώς και κατά την διάρκεια μαθημάτων, διαλειμμάτων, εκδρομών και 

εκδηλώσεων του σχολείου. 

Το κόστος για ομάδα 401 παιδιών και άνω  είναι € 0,80 λεπτά του ευρώ το άτομο 

ανά έτος. 

Επίσης μαζί με το ομαδικό πρόγραμμα τα παιδιά θα παραλάβουν και την 

οικογενειακή ηλεκτρονική κάρτα με τα προνόμια που παρέχει η Ευρωκλινική και 

Ευρωκλινική Παίδων σε συνεργασία με  το γραφείο μας τελείως δωρεάν για τους 

κατοίκους της Σίφνου, καθώς και κάρτα για το ΙΑΣΩ.  

ΑΔΑ: ΨΛΔΚΩ1Τ-ΝΑΕ



     Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία η Δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι 

εισηγηθήκαν θετικά στην ομαδική ασφάλιση των μαθητών και εκπαιδευτικών του 

νησιού.    

             Το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου, μετά από συζήτηση,  

 
 

                                     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ  Ο Φ Ω Ν Α : 

      Εγκρίνει  την  ομαδική ασφάλιση των μαθητών  και μαθητριών του νησιού όλων των 

ηλικιών καθώς και των δασκάλων και των καθηγητών, σύμφωνα με την παραπάνω 

προσφορά της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 

     

 

     Η απόφαση πήρε α/α 190/2021  και αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.  

   Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

    

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.     Τα μέλη 

          ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                           ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                                    ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                                                                  ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

                                                                                  ΛΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                   ΠΟΔΟΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

                                                                                  ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

                                                                                  ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

                                                                                  ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

                                                                                  ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΑΝΝΑ 

                  ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

                  ΠΟΛΕΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

                                                                                  

 

                                                        Για την ακρίβεια 

                                                     Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

                                                    

 

          ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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