
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ      
      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 17/29-12-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Σερίφου. 

 Σήμερα, (29) είκοσι εννιά του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022 ημέρα 

της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου 

συνήλθε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης ύστερα από την υπ’ αριθ. 

3956/23-12-22 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: 

Θέμα 5ο : Ενημέρωση σχετικά με τη μελέτη για τις περιοχές « Natura 2000» της 

νήσου Σερίφου. 

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. Χρυσολωράς Θ. , Δ.Σ. 

2. Λιβάνιος  Σ. Αντιδήμαρχος              2.Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ 

3. .Μποφίλιος Π., Δ.Σ                                  3.Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ 

4. Ρεβίνθης Ευαγ. , Αντιδήμαρχος           4. Κόντες Ιωαν. , Δ.Σ.                     

5.  Χρυσολωράς Μιχ, Δ.Σ.                        5. Ράμπιας Σ , Αντιδήμαρχος 

6. Λιβάνιος Γεώργιος Δ.Σ.                           6. Βαραγιάννης Β., Δ.Σ. 

7. Πελοποννήσιος Μ. , Δ.Σ.                            

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη 

Ειρήνη. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος, κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος. 

Θέμα 5ο : : Ενημέρωση σχετικά με τη μελέτη για τις περιοχές « Natura 2000» 

της νήσου Σερίφου. 

Αριθμός Απόφασης : 141 /2022 

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 υπ’ αριθ. 3822/12-12-2022 

έγγραφο του Φορέα Ύλη Διαχείριση και Προστασία του Περιβάλλοντος( Η. 

Αποστολίδης- Ν. Πάγκας & Σια Ε.Ε.), παρουσιάζεται η μελέτη για τις περιοχές 

« Natura 2000» της νήσου Σερίφου και πιο συγκεκριμένα τα έξης: 

• Κείμενο με τις Ζώνες Προστασίας των περιοχών του Δικτύου Natura 

2000 του Δήμου Σερίφου. 

• Διαδικτυακή παρουσίαση που αφορά τα νησιά Σίφνο και Σέριφο  

•  Χάρτες με τις Ζώνες Προστασίας και τα Καταφύγια Άγριας Ζωής της 

Σερίφου. 

Επειδή η μελέτη αυτή έχει πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία των 

μελετητών στο νησί της Σερίφου, δημιουργούνται πολλά ερωτήματα, στα οποία 

το σώμα πρέπει να λάβει απαντήσεις. Προτείνεται να κληθούν οι μελετητές σε 

επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου και να παρουσιάσουν τις 

απόψεις τους, καθώς και να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα που έχουν 

προκύψει από τη μελέτη τους για τις περιοχές « Natura 2000» της νήσου 

Σερίφου. 

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

του την εισήγηση του Δημάρχου,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Έγινε ενημέρωση. 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους 

παρόντες  

Υπογραφή        Υπογραφές  

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 


