
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                 ΑΔΑ: ΨΨΠΔΩ1Η-ΕΨ2
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 10/01-08-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Σερίφου.

Σήμερα (1) πρώτη του μηνός Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα της
εβδομάδος  Σάββατο  και  ώρα  18:00  μ.μ.  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερίφου
συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών  (λόγω των έκτακτων μέτρων με σκοπό
την  αποφυγή  της  διάδοσης  του  κορωνοϊού  COVID-19),   συνεδρίαση  στο
Δημοτικό Κατάστημα Σερίφου ,  ύστερα από  την υπ’  αρίθμ.  1859/28-07-20
πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ. Χρυσολωρά Μιχαήλ 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 1  ο  : Έκδοση απόφασης σχετικά με τη χορήγηση από τη Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας  (ΡΑΕ)  αδειών  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  από υβριδικούς
σταθμούς  (αποτελούμενους  από  φωτοβολταϊκούς  σταθμούς)  σε  διάφορες
περιοχές του Δήμου Σερίφου-Προγραμματισμός ενεργειών του Δήμου. 

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο   Πρόεδρος  του  Δημοτικού
Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Χρυσολωράς Μιχ. ,  Πρόεδρος Δ.Σ.            1.Κόντες Ιωαν. , Δ.Σ.
2.  Λιβάνιος  Σ. Αντιδήμαρχος                        2. Λιβάνιος Γεωργιος Δ.Σ. 
3.  Ράμπιας Σ , Αντιδήμαρχος             
4. Ρεβίνθης Ευαγ. , Αντιδήμαρχος
5. Μαγουλάς Δημήτριος , Δ.Σ.                      
6. Πελοποννήσιος Μ. , Δ.Σ.                            οι οποίοι δεν προσήλθαν
7. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ                         αν και νομίμως προσκληθείς.
8. Λυμβαίος Ιωαν. , Δ.Σ.     
9. Μποφίλιος Π., Δ.Σ 
10. Χρυσολωράς Θ. , Δ.Σ.

     11 .Βαραγιάννης Β., Δ.Σ.
                                 
                                  

Ο  πρόεδρος  ζήτησε  τη  σύμφωνη  γνώμη  των  μελών  για  τη  συζήτηση
τεσσάρων (4)   εκτάκτων  θεμάτων  ως κάτωθι:   

ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:



1.Λήψη  απόφασης  για  την  εκμίσθωση  κοινοχρήστου  χώρου  στην  κα.

Σταματοπούλου Αικατερίνη.

2.Λήψη  απόφασης  για  την  κάλυψη  ή  μη  των  τελών  ταφής  του  πάτερ

Ιακώβου Μητροφάνη από το Δήμο.

3. Ενημέρωση για τα αντλιοστάσια

4. Ενημέρωση για την μίσθωση ακινήτων

Το  ΔΣ  ομόφωνα  ενέκρινε  τη  συζήτηση  των  τεσσάρων  (4)  εκτάκτων
θεμάτων.                                                 

     Στη συνεδρίαση   παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος .

Θέμα 1  ο  : Έκδοση απόφασης σχετικά με τη χορήγηση από τη Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας  (ΡΑΕ)  αδειών  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  από υβριδικούς
σταθμούς  (αποτελούμενους  από  φωτοβολταϊκούς  σταθμούς)  σε  διάφορες
περιοχές του Δήμου Σερίφου-Προγραμματισμός ενεργειών του Δήμου. 

Αριθμός Απόφασης : 104 /2020

Ο πρόεδρος του ΔΣ  Χρυσολωράς Μιχαήλ , έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ.
Ρεβίνθη Κωνσταντίνο, ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε μεταξύ
άλλων τα εξής:

ΡΕΒΙΝΘΗΣ  ΚΩΝ: :  Με  αφορμή  την  έκδοση  των  υπ’  αριθμόν  654/2020,
529/2020 και 532/2020 αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, χωρίς
την  πρότερη  ενημέρωση  του  Δήμου  Σερίφου  για  την  παροχή  της
γνωμοδότησής του, σχετικά με τη χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας  από  Υβριδικούς  Σταθμούς,  αποτελούμενους  από  φωτοβολταϊκά,
προτείνεται η αποστολή επιστολής διαμαρτυρίας από το Δημοτικό Συμβούλιο
προς τη ΡΑΕ.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Την αποστολή επιστολής διαμαρτυρίας προς

α) την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου,

β) το Υπουργείο Περιβάλλοντος,

γ)το Υπουργείο Ανάπτυξης

δ) τη ΡΑΕ



Β. Την  αποστολή επιστολής ανάκλησης  αδειών προς τη ΡΑΕ,

καθώς στο νησί δεν υπάρχει πολεοδομικό σχέδιο και δεν έχει ολοκληρωθεί η

κατάρτιση δασικών χαρτών.

Υπέρ  της  πρότασης  Χρυσολωρά  Θεοδώρου   για  ανάκληση  αδειών,  για

κατάργηση του Ν.4685/2020,  για ενημέρωση των δημοτών και  την ίδρυση

δημοσίου φορέα ενέργειας, τάσσονται 

οι   Δημοτικοί   σύμβουλοι   Χρυσολωράς  Θεόδωρος  και   Βαραγιάννης

Βασίλειος. 

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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