
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΤ0Ω1Η-1Τ0
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  πρακτικό  της  υπ’  αριθ.  4/27-02-2021  συνεδρίασης  του  Δημοτικού

Συμβουλίου Σερίφου.

Σήμερα,  (27)  είκοσι  επτά   του  μηνός  Φεβρουαρίου  του  έτους  2021

ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 16:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο

Σερίφου συνήλθε σε (λόγω των έκτακτων μέτρων με σκοπό την αποφυγή της

διάδοσης  του  κορωνοϊού  COVID-19)  τακτική   συνεδρίαση,  μέσω

τηλεδιάσκεψης, ύστερα από  την υπ’ αριθ. 0981/22-02-2021 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 3  ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς την εταιρεία Digea για
την τοποθέτηση αναμεταδοτών ψηφιακού σήματος στη νήσο Σέριφο.

 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.  Μαγουλάς Δημήτριος , Δ.Σ.

2.  Λιβάνιος  Σ. Αντιδήμαρχος                     2.    Βαραγιάννης Β., Δ.Σ.   

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 Γεωργιος Δ.Σ. 

10. Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ

11. Κόντες Ιωαν. , Δ.Σ.                               

                                                                    



Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη

Ειρήνη .    

 Στη συνεδρίαση   παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος .

Θέμα 3  ο :  Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς την εταιρεία Digea για
την τοποθέτηση αναμεταδοτών ψηφιακού σήματος στη νήσο Σέριφο.

 Αριθμός Απόφασης : 23 /2021

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  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Η DIGEA,  τηρώντας  τις  υποχρεώσεις  που

απορρέουν από τα Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής

Ευρυεκπομπής  που  κατέχει  (Απ.  ΕΕΤΤ  719-003/2014,  ΦΕΚ  1693/25-06-

2015), έχει ενεργοποιήσει τα 156 κέντρα εκπομπής που προβλέπονται από

τον Χάρτη Συχνοτήτων στην ελληνική επικράτεια (ΚΥΑ 42800/2012). Από τα

κέντρα αυτά επιτυγχάνεται κάλυψη μεγαλύτερη του 95% του πληθυσμού της

χώρας, που είναι μεγαλύτερη από οποιοδήποτε αναλογικό δίκτυο εκπομπής

ιδιωτικού σταθμού και επίσης είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη.

Για πιθανή επέκταση του ψηφιακού σήματος σε περιοχές που σήμερα δεν

καλύπτονται  από τα κέντρα εκπομπής του Χάρτη Συχνοτήτων,  η  digea θα

συνεργαστεί  με  ενδιαφερόμενους  φορείς(  όπως  οργανισμούς  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, παρόχους περιεχομένου, τοπικούς συλλόγους κοκ), οι οποίοι,

εφόσον επιθυμούν την πληρέστερη κάλυψη της περιοχής τους με ψηφιακό

σήμα, θα αναλάβουν το κόστος προμήθειας, εγκατάστασης, λειτουργίας και

συντήρησης των απαιτούμενων Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης (ΣΣΚ)

και θα διαθέσουν την απαραίτητη έκταση για τις εν λόγω υποδομές, όπως

ορίζεται στο αρ.6 παρ. 2 της υπ’ αριθ. 716/003/2014 Απόφασης της ΕΕΤΤ.

Προτείνεται  λοιπόν,  η υποβολή αιτήματος προς την εταιρεία  Digea για την

τοποθέτηση αναμεταδοτών ψηφιακού σήματος στη νήσο Σέριφο. 

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

όψιν του την εισήγηση του Δημάρχου



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Την  υποβολή  αιτήματος  προς  την  εταιρεία  Digea,  για  την  τοποθέτηση

αναμεταδοτών ψηφιακού σήματος  στη  νήσο Σέριφο,  ώστε  να  επιτευχθεί  η

κάλυψη του μεγαλύτερου ποσοστού του νησιού.

Β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κ. Κωνσταντίνου Ρεβίνθη, προκειμένου

να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης του αιτήματος.

Αφού  συντάχθηκε  και  διαβάστηκε  το  παρόν  υπογράφεται  από  τους

παρόντες 

Υπογραφή Υπογραφές 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


