
 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    ΑΔΑ: 6Ο8ΓΩ1Η-5ΟΓ 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ        

       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 2/26-02-2022 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Σερίφου. 

 Σήμερα (26) είκοσι έξι Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδος 

Σάββατο και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου συνήλθε σε τακτική με 

τηλεδιάσκεψη (λόγω των έκτακτων μέτρων με σκοπό την αποφυγή της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19), συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Σερίφου , ύστερα από 

την υπ’ αριθ. 459/18-02-22 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ. Μαγουλά Δημητρίου 

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: 

ΘΕΜΑ 12ο : Ψήφισμα σχετικά με το αίτημα του «Συνδέσμου Ιητών» για ελεύθερες 

παραλίες. 

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.Πελοποννήσιος Μ. , Δ.Σ. 

2.  Λιβάνιος  Σ. Αντιδήμαρχος            2. Ρεβίνθης Ευαγ. , Αντιδήμαρχος 

3. Ράμπιας Σ , Αντιδήμαρχος           3. Λυμβαίος Ιωαν. , Δ.Σ    

4. Χρυσολωράς Μιχ, Δ.Σ.                                                    

5. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ  

6. Μποφίλιος Π., Δ.Σ  

7. Λιβάνιος Γεώργιος                                                                                  

8. Κόντες Ιωαν. , Δ.Σ.                                

9. Χρυσολωράς Θ. , Δ.Σ. 

10. Βαραγιάννης Β., Δ.Σ.  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη Ειρήνη. 

 



 

ΘΕΜΑ 12ο: Ψήφισμα σχετικά με το αίτημα του «Συνδέσμου Ιητών» για ελεύθερες 

παραλίες. 

Αριθμός Απόφασης: 15/20202  

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 υπόμνημα του Συνδέσμου Ιητών,. 

ο τουρισμός των νησιών μας περνάει, όπως φαίνεται, γρήγορα, από τα χέρια των 

κατοίκων στα χέρια ανωνύμων και off shore εταιρειών. Οι αποφάσεις των τοπικών 

κοινωνιών και Δημάρχων απαξιώνονται και αναιρούνται με το Ν. 4759/2020 που 

αφαιρεί χωροταξικές αρμοδιότητες από τις τοπικές αρχές κατά παράβαση κάθε 

έννοιας Ευρωπαϊκού δικαίου και μοιράζει στρατηγικά χωροταξικά προνόμια 

αποκλειστικής εκμετάλλευσης περιοχών των νησιών μας σε ανώνυμους και 

επώνυμους επιχειρηματίες. Οι δημόσιες παραλίες μας διαχωρίζονται έκ του πονηρού 

σε παλαιούς και νέου αιγιαλούς και εκχωρούνται σε επιτήδειους. Στη νήσο Μύκονο, 

η παραλία στο Καλό Λιβάδι εκχωρήθηκε για εκμετάλλευση παρά τις διαμαρτυρίες 

του Δημάρχου και των κατοίκων. Στη νήσο Ίο δεκαοκτώ παραλίες του νησιού 

περιφράσσονται κατά τα πρότυπα της Λατινικής Αμερικής, από ένα πλέγμα 

ανωνύμων εταιρειών κοινών συμφερόντων, οι οποίες στρατηγικά επιβραβεύονται από 

την Ελληνική κυβέρνηση με ειδικά προνόμια και προοπτικές κρατικών και 

ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Ο Δήμος Σερίφου τάσσεται υπερ αυτής της συλλογικής 

προσπάθειας του Συνδέσμου Ιητών, καθώς αποτελεί κοινή γραμμή της πολιτικής 

τακτικής που ακολουθεί ο Δήμος Σερίφου για την εκμετάλλευση των αιγιαλών. 

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

την εισήγηση του Δημάρχου 

 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

Τη συμμετοχή του Δήμου Σερίφου στην συλλογική προσπάθεια του Συνδέσμου Ιητών 

για Ελεύθερες παραλίες στα ελληνικά νησιά, καθώς αποτελεί κοινή πεποίθηση του 

Δήμου Σερίφου. 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους παρόντες  

 

Υπογραφή         Υπογραφές  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                            Τα μέλη 



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 


