
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ      
      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 2-15/2/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Σερίφου. 

 Σήμερα, (15) δέκα πέντε του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023 ημέρα 

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

συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση ήτοι δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη 

ταυτόχρονα, ύστερα από την υπ’ αριθ.0437/10-02-23 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 18ο : Ενημέρωση σχετικά με εξώδικα κατά του Δήμου Σερίφου και των 

διοικητικών οργάνων του. 

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. Κόντες Ιωάννης, Δ.Σ. 

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

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

5.  Μποφίλιος Π., Δ.Σ.                            

6. Χρυσολωράς Μιχ., Δ.Σ. 

7. Λιβάνιος Γεώργιος., Δ.Σ. 

8. Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ 

9. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ 

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

Ο πρόεδρος ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για τη συζήτηση δύο (2) 
εκτάκτων θεμάτων ως κάτωθι:    
ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ: 

• Λήψη απόφασης για την απαλλαγή του κυρίου Μουστάκα Γεωργίου του 
Κωνσταντίνου από τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης 2021. 

• Λήψη απόφασης για την απαλλαγή του κυρίου Κοτσίκου Εμμανουήλ του 

Δημητρίου από τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης 2021. 



Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση δυο (2) εκτάκτων θεμάτων.     
Στη συνεδρίαση   παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος . 
Θέμα 18ο Ενημέρωση σχετικά με εξώδικα κατά του Δήμου Σερίφου και των 
διοικητικών οργάνων του. 
Αριθμός Απόφασης : 32 /2023 

Ο πρόεδρος του ΔΣ  Μαγουλάς Δημήτριος, πήρε το λόγο 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σχετικά με το εξώδικο το τελευταίο που μας έστειλε η κυρία αυτή, 

πως λέγεται Μιχάλη, δεν την θυμάμαι την εταιρία.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εταιρία Μεταλλείων Σερίφου και Σπηλιαζέζας στο Λαύριο, MINE 
SERVICES στο Λαύριο.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και πριν φύγουμε, να πούμε ότι έχουμε κι ένα έκτακτο για την 
διαγραφή.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Να πω λίγο εδώ, ότι καταρχήν η Σπηλιαζέζα είναι ένα χωριό 
στο Λαύριο. Εξ ου και το αναφέρει, όπου εκεί υπήρχε η εταιρία, έκανε εξόρυξη 
σε αυτήν την περιοχή, στο Λαύριο.  

Τέλος πάντων, μας αναφέρουν εδώ την αγανάκτηση τους οι επενδυτές, η 
κυρία Βελοπούλου κλπ. και λέει, ότι ενημερώθηκε, η εταιρία ενημερώθηκε, η οι 
εκπρόσωποι της, ότι έχει ενταχθεί ο δρόμος του Αβυσσαλού στο αναπτυξιακό 
πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών το ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και ότι δεν τους 
έχουμε ρωτήσει, γιατί έχουν ιδιοκτησίες στο μεγαλύτερη τμήμα της οδού αυτής 
και κακώς δεν τους έχουμε ρωτήσει και θα έπρεπε να έχουμε πάρει την άδεια 
τους για κάποιο κτήμα.  

Θα ξαναπώ βέβαια για πολλοστή φορά, ότι εδώ πάλι για πολλοστή φορά, δεν 
βλέπουμε τίτλο. Μας στέλνουν κάποια εξώδικα.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλώς λένε, να πάμε στο Υποθηκοφυλακείο να βρούμε τους 
τίτλους.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πάω εγώ στο Υποθηκοφυλακείο να ψάχνω τους τίτλους του 
καθενός; Δεν βρίσκω τον λόγο. Αυτοί πρέπει να αποδείξουν, αν έχουν πρόβλημα, 
να μας στείλουν…  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτοί μας λένε να πάμε εμείς.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τέλος πάντων, λέει ότι δεν αφορά δρόμους που δημιουργήθηκαν 
μέσα σε ιδιωτική έκταση και τέλος πάντων κάποια θέματα που ανέφερε η 
πρόσκληση του Τρίτση ας πούμε, και ότι κακώς έχουμε εντάξει αυτό το έργο.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το έχουμε διαβάσει. Δεν ξέρω, το έχετε διαβάσει όλοι το εξώδικο;  

 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ: Βεβαίως.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Απλώς Δήμαρχε, εσύ είπες ότι εμείς θα συνεχίσουμε να 
κάνουμε τον δρόμο.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προφανέστατα. Καταρχήν ακόμα και στα τοπογραφικά που έχουν 
αποστείλει, το οικόπεδο το οποίο διεκδικούν, είναι στην παραλία, είναι στο 
τελευταίο σημείο. Επί της ουσίας είναι τα 360 μέτρα από τα 3,5 χιλιόμετρα. 
Δηλαδή μιλάμε για 360 μέτρα δρόμο. Αυτοί αυτό διεκδικούν. Ωστόσο να πούμε, 



ότι αυτός ο δρόμος έχει ανοιχτεί την δεκαετία του 80. Στα μέσα με τέλη δεκαετίας 
του 80. Δηλαδή από 85 έως 87. Συγκεκριμένα είχε πάρει πρωτοβουλία ο 
προπάππος μου, ο Γιώργος ο Χουζούπης, ο Τσαμπουνάκης, είχε μαζέψει 
χρήματα από ιδιώτες, κι εκείνος και από άλλους ιδιώτες, γιατί ήταν ο μόνος 
μόνιμος κάτοικος μαζί με 1-2 άλλους στον Αβυσσαλό, για να διανοιχθεί αυτός ο 
δρόμος.       

Ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε προβάλλει οποιοσδήποτε τέλος πάντων 
αντίσταση, κάποιο παράπονο, οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης. Ο δρόμος είναι 
αφημένος σε κοινή χρήση πάνω από 30 χρόνια δηλαδή, παραπάνω και από 35 
μη σας πω και δεν υπήρξε ποτέ διαφωνία ως προς αυτό. Δηλαδή είναι ένας 
δρόμος, ο οποίος οδηγεί στην παραλία. Βασικός δρόμος στον Αβυσσαλό εδώ και 
30 και πλέον χρόνια.    

Εφόσον πλήττονται, τέλος πάντων, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της 
εταιρίας, της φερόμενης αυτής ως ιδιοκτήτριας, γιατί ξαναλέω, δεν μας έχουν 
προσκομίσει κάποιον τίτλο, για ποιο λόγο δεν έκανε τότε που ανοίχτηκε ο δρόμος 
ασφαλιστικά μέτρα, εφόσον διατείνονται σε προηγούμενα εξώδικα που έχουν 
αποστείλει προς τον Δήμο και τους Δημοτικούς Συμβούλους, ότι έχουν συνεχή 
παρουσία από το 1880 αδιάρρηκτα, είχαν πάντα επιστάτες και επιβλέποντες και 
άρα δεν μπορεί να έχει γίνει σε μία έκταση της, την οποία είχαν υπό την 
επίβλεψη τους κάποιοι, χωρίς να το έχουν πάρει είδηση.  

Άρα, το ότι δεν έχουν κάνει οτιδήποτε, αποδεικνύει ακριβώς, το ότι αυτό 
πιθανότατα δεν είναι και δικό τους. Ένα αυτό. 

Το δεύτερο σκέλος που ήθελα να θίξω είναι, ότι η εταιρία αυτή φάσκει και 
αντιφάσκει. Και τι θέλω να πω με αυτό. Δηλαδή μια λέει άσπρο και μια λέει 
μαύρο. Και να πω και γιατί. Όταν μία εταιρία βγαίνει και διατείνεται ότι θέλει να 
βοηθήσει, να επενδύσει και να είναι σε αγαστή συνεργασία με τον Δήμο, με τους 
ιδιώτες και ξέρω γω τι και θέλει να γίνουν αναπτυξιακά έργα, δεν μπορεί 
ταυτόχρονα να γράφει, όπως τούτο εδώ το εξώδικο, ότι η περιοχή του Αβυσσαλού  
δεν είναι τουριστική περιοχή και άρα δεν πρέπει να γίνει κάποιο έργο εκεί πέρα 
και πρέπει να γίνεται στις τουριστικές περιοχές, ή τέλος πάντων κάπου αλλού.  

Άρα, τελικά θέλει την δημιουργία και την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων ή 
όχι; Γιατί δεν έχουμε καταλάβει τελικά. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος.     

Και το τρίτο σκέλος που αφορά και το προηγούμενο εξώδικο που έχετε λάβει 
όλοι, που είχε πάλι αντί για τίτλους κάτι τοπογραφικά, τα οποία μάλιστα είναι 
και πολύ πρόσφατα, άρα αυτά δεν συμπίπτουν και με τοπογραφικά που θα 
αποτυπώνονται σε παλιούς τίτλους, άρα αυτά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
ως πειστήρια. Είδατε, ίσως διαβάσατε ένα πολύ προσβλητικό με πολύ αναιδές 
ύφος εξώδικο προς κυρίως, το πρόσωπο μου, στο οποίο υποτιμά και τη 
νοημοσύνη την δική σας. Των Δημοτικών Συμβούλων. Γιατί; Γιατί λέει ότι άγεστε 
και φέρεστε από τον Δήμαρχο, ο οποίος σας παρασύρει σε παράνομες αποφάσεις.  

Δεν ξέρω ποια είναι η παράνομη απόφαση και εφόσον υπάρχει η παράνομη 
απόφαση, γιατί δεν την προσβάλουμε.  

 
ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ: εκτός μικροφώνου ... Με το σκεπτικό, ότι είναι σε διένεξη ...  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α, με το σκεπτικό ότι, έχει δίκιο ο Πέτρος ο Μποφίλιος, ότι είναι 
σε διένεξη με δικό μου συγγενικό πρόσωπο.  

Να σας πω το εξής λοιπόν. Εμείς στην απόφαση που είχαμε λάβει σαν 
Δημοτικό Συμβούλιο στις 9 Δεκέμβρη, δεν θυμάμαι πότε, στις 6 Δεκέμβρη, 
είχαμε πει ρητά και απ’ ό,τι θυμάμαι είχα εισηγηθεί εγώ, ότι ασχολούμαστε μόνο 
με τους δημόσιους χώρους και από αυτούς θα πάμε να προβούμε στην αφαίρεση 
των ταμπελών. Είναι έτσι ή δεν είναι; Είναι κάποιος που διαφωνεί; Δεν το είχα 
αναφέρει ρητώς;    



Άρα, για ποιους ιδιωτικούς χώρους ομιλούμε και για ποιες ταμπέλες σε 
ιδιωτικά οικόπεδα; Γιατί και ο Γιώργος ο Λιβάνιος το ξέρει, αν πήγε στον Κουτάλα 
τότε που είχε έρθει, την ταμπέλα που ήταν κάτω από το σπίτι του, δεν την έχω 
αφαιρέσει. Είναι ακόμα εκεί. Διότι αυτό δεν ήταν δημόσιος χώρος. Μπορεί να 
είναι ιδιωτικό οικόπεδο, αλλά δεν ξέρω τον ιδιοκτήτη και πάντως δεν μπορεί να 
παρέμβει ο Δήμος σε ιδιωτικό οικόπεδο. Αυτό το είχαμε πει ρητώς.  

Και άλλες ταμπέλες δεν έχουν αφαιρεθεί. Το αν πήγε κάποιος ιδιώτης και 
αφαίρεσε ταμπέλες από κάπου, αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Δεν είναι 
πρόβλημα του Δήμου, ούτε δικό μου, ούτε δικό σας.    

Από κει και πέρα, αν κάποιος θεωρεί ότι μια απόφαση είναι παράνομη, 
υπάρχει η νομική διαδικασία συγκεκριμένη και ρητή, η οποία λέει το εξής. 
Προσφεύγει αυτός που πλήττεται ή που θεωρεί ότι είναι παράνομη, και κάνει 
προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ζητάει την ανάκληση της 
απόφασης αυτής. Αυτό δεν έχει γίνει κι έχει παρέλθει και η νόμιμη προθεσμία 
για να γίνει. Άρα το τι γράφει ο κάθε ένας στο εξώδικο του, δεν μας ενδιαφέρει 
κατ’ εμέ.   

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, στο συγκεκριμένο Δήμαρχε. Εμείς τι κάνουμε τώρα εδώ 
πέρα; Έστειλαν ένα εξώδικο οι άνθρωποι και λένε, μην προχωρήσετε στο τέλος 
του δρόμου γιατί…   

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα προχωρήσουμε κανονικά. Έχουν αποδείξει ότι έχουν 
ιδιοκτησία;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρω. Μήπως πρέπει να πάμε μέχρι εκεί που είπαμε;  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σας πω, προσέξτε. Η γνώμη η δική μου απλώς για να ξέρετε, 
για να μην έχουμε, γιατί οποιοδήποτε μπορεί να κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Εμείς 
θα προβούμε στην ολοκλήρωση του έργου σε όλο το κομμάτι καταρχήν που δεν 
είναι υπό διεκδίκηση κι εν συνεχεία στο τελευταίο στάδιο, θα πάμε να κάνουμε 
υλοποίηση εφόσον έχουμε ολοκληρώσει όλο το προηγούμενο. Και ο λόγος είναι, 
για να μην έχουμε ασφαλιστικά μέτρα. Γιατί και δίκιο να έχουμε και να 
δικαιωθούμε, θα καθυστερήσει.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό βέβαια το θέμα είναι ενημέρωση. Δεν έχει να πάρουμε κάποια 
απόφαση.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το λέω και το αναφέρω και αυτό θα πω και στον εργολάβο, για να 
αποφύγουμε πιθανά ασφαλιστικά μέτρα, γιατί ασφαλιστικά, ξαναλέω, μπορεί να 
κάνει ο καθένας, εφόσον θεωρεί ότι πλήττεται η νομή και η κατοχή του.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, ή ενστάσεις.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπράβο. Και μετά να μπούμε σε δικαστική διαδικασία.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί οι ενστάσεις μέχρι να δικαστούν, μπορεί να περάσουν και 4 
χρόνια.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, πάμε και στα έκτακτα για να τελειώνουμε.  

 
ΣΓΟΥΡΔΑΙΟΥ: Συγγνώμη Δημήτρη, έχω κάποιες ερωτήσεις εγώ να κάνω.  

 



ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κατερίνα, δεν ακούγεσαι.  
 

ΣΓΟΥΡΔΑΙΟΥ: Συγγνώμη. Με ακούτε;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα ναι.  
 

ΣΓΟΥΡΔΑΙΟΥ: Λοιπόν, έχω κάποιες ερωτήσεις να κάνω από αυτά που διάβασα 
στο εξώδικο. Ή αυτοί λένε ψέματα, ή ο Δήμαρχος. Γιατί εδώ πέρα γράφει ότι 
είχατε βρεθεί σε συναντήσεις με εκπροσώπους της εταιρίας, ενώ εμάς, στο 
Δημοτικό Συμβούλιο μας είπατε ότι δεν γνωρίζετε την εταιρία.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατερίνα, δεν μιλάς για το τελευταίο εξώδικο.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το προηγούμενο αναφέρεσαι.  

 
ΣΓΟΥΡΔΑΙΟΥ: Μιλάω για το 18σελιδο εξώδικο που ήρθε και σε εμάς.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό άσε το, αν θέλεις να το συζητήσουμε στο τέλος. Να κλείσουμε 
τα θέματα, που είναι δύο έκτακτα και μετά αν θέλεις, μπορείς να κάτσεις να 
συζητήσεις. Γιατί τώρα μιλάμε για το τελευταίο εξώδικο.  

 
ΣΓΟΥΡΔΑΙΟΥ: Νομίζω, εγώ προτείνω στο επόμενο τότε Δημοτικό Συμβούλιο να 
το συζητήσουμε, για να είναι και περισσότεροι άνθρωποι που θα ακούσουν.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περίμενε λίγο. Τελειώνουμε τα έκτακτα και μετά…     

 
ΣΓΟΥΡΔΑΙΟΥ: Όχι, σας το λέω, γιατί δεν είναι, ο Μίλτος δεν ήξερα ότι δεν θα 
είναι εδώ, κλπ. Προτιμώ να…  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έφυγε.      

 
ΣΓΟΥΡΔΑΙΟΥ: Το ξέρω, το ξέρω.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στο πρώτο έκτακτο. Είναι του Μουστάκα του Γιώργου και του 
Κωνσταντίνου και της Φλώρας, συνταξιούχους του ΟΓΑ.  

 

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 


