
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                   
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  πρακτικό  της  υπ’  αριθ.  5-02/4/2022  συνεδρίασης  του  Δημοτικού

Συμβουλίου Σερίφου.

Σήμερα,  (2)  δυο  του  μηνός  Απριλίου  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, ύστερα

από  την  υπ’  αριθ.0926/28-03-22  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 13  ο :  Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη σύμφωνης γνώμης του

Δήμου  Σερίφου  για  τη  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  φορέα

«Καλλιέργειες Υδρόβιων Οργανισμών Α.Ε-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε».

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. Ράμπιας Σ., Αντιδήμαρχος.    

2. Λιβάνιος  Σ., Αντιδήμαρχος.              2. Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ

3. Ρεβίνθης Ευαγ., Αντιδήμαρχος.        3. Βαραγιάννης Β., Δ.Σ.   

4. Πελοποννήσιος Μ., Δ.Σ.     4. Χρυσολωράς Μιχ., Δ.Σ.       

5. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ.     5. Μποφίλιος Π., Δ.Σ.

6.

7. Χρυσολωράς Θ., Δ.Σ.

8. Λιβάνιος Γεώργιος., Δ.Σ.

9. Κόντες Ιωάννης, Δ.Σ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη

Ειρήνη.

Ο πρόεδρος ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για τη συζήτηση ενός

(1) εκτάκτου θέματος ως κάτωθι:   

ΑΔΑ: 6Ζ6ΛΩ1Η-ΣΤΒ



ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

 Λήψη  απόφασης  σχετικά  με  το  αίτημα  της  κυρίας  Γούναρη

Βασιλικής.

Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση ενός (1) εκτάκτου  θέματος.

Στη συνεδρίαση   παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος .

Θέμα  13  ο Λήψη απόφασης  για  τη  χορήγηση  ή  μη  σύμφωνης  γνώμης  του

Δήμου  Σερίφου  για  τη  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  φορέα

«Καλλιέργειες Υδρόβιων Οργανισμών Α.Ε-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε»

 Αριθμός Απόφασης : 33 /2022

Ο πρόεδρος του Δ.Σ, Μαγουλάς Δ., έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ρεβίνθη 

Κωνσταντίνο, ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε μεταξύ άλλων τα 

εξής:

ΡΕΒΙΝΘΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:  Με  βάση  το  υπ’  αριθμόν  πρωτοκόλλου

31177/68-21/03/2022  έγγραφο  της  Επιτροπής  Περιβάλλοντος  της

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με το οποίο ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο

Σερίφου  τη  γνωμοδότηση  σχετικά  με  τη  Μελέτη  Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων για τη μετακίνηση και επέκταση κατά 10 στρέμματα της ενιαίας

πλωτής  μονάδας  ιχθυοκαλλιέργειας  της  «Ανδρομέδας  Α.Ε»,  προτείνεται  η

χορήγηση αρνητικής γνώμης, διότι ήδη η περιοχή είναι επιβαρυμένη και μια

τέτοια επέκταση θα εντείνει το πρόβλημα. Επίσης, το αντίτιμο που εισπράττει

ο Δήμος Σερίφου για την ήδη κατειλημμένη θαλάσσια και χερσαία έκταση είναι

πολύ χαμηλό. 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ: Μια τέτοια επέκταση ενέχει τον κίνδυνο της

αισθητικής αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, γεγονός που

θα μπορούσε να αποτρέψει την τουριστική ανάπτυξη του νησιού, εφόσον ένα

από τα δυνατά σημεία της Σερίφου είναι το ιδιαίτερο φυσικό της κάλλος.

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

όψιν του την εισήγηση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβούλου, κυρίου

Πελοποννήσιου Μιλτιάδη 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΔΑ: 6Ζ6ΛΩ1Η-ΣΤΒ



Την αρνητική γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του

φορέα «Καλλιέργειες Υδροβίων Οργανισμών Α.Ε-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ», για την

επέκταση της υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος,  κύριος Χρυσολωράς Θεόδωρος,  δήλωσε παρών,

καθώς θεώρησε πως δεν υπήρχε αρκετά τεκμηριωμένη εισήγηση.

Αφού  συντάχθηκε  και  διαβάστηκε  το  παρόν  υπογράφεται  από  τους

παρόντες 

Υπογραφή Υπογραφές 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: 6Ζ6ΛΩ1Η-ΣΤΒ
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