
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΔΑ: 6ΕΕ6Ω1Η-ΒΗ8
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αρ. Απόφ.:      162 /2020

                                                                  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό  της    21 ης  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του

Δήμου Σερίφου 

ΘΕΜΑ 7Ο :  «Λήψη απόφασης για την κατάθεση πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ09

«Ωρίμανση  Έργων  και  Δράσεων  για  την  υλοποίηση  του  προγράμματος»  του

προγράμματος  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  «Αντώνης  Τρίτσης»,  στον  Άξονα

Προτεραιότητας  «Πολιτική  Προστασία-Προστασία  της  Δημόσιας  Υγείας-Τεχνική

Βοήθεια», για τη χρηματοδότηση της πράξης «Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου

Σερίφου».

Στη Σέριφο  σήμερα,  24 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Σάββατο   και ώρα 11.00 πμ.

στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο)  του Δήμου  Σερίφου,  συνήλθε  σε τακτική

συνεδρίαση δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή,  ύστερα από την 3093 / 20-10-

2020 πρόσκληση του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με  αποδεικτικό  στα  μέλη,

σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά  (7) μελών βρέθηκαν

παρόντα τα παρακάτω (7) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος 

2. Μποφίλιος Πέτρος  , μέλος

                  ΚΑΝΕΙΣ

3. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος

4. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

5. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος

6. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος

7. Χρυσολώρας Θεόδωρος, μέλος

                   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου  Σερίφου.  



Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των

μελών για την συζήτηση τεσσάρων έκτακτων θεμάτων ως κάτωθι:

1. Εξειδίκευση  δαπάνης  για  προμήθεια  βαλβίδας  για  το  φράγμα  στη  θέση

«στενό».

2. Εξειδίκευση  δαπάνης  για  την  προμήθεια  εορταστικού  υλικού  για  τα

Χριστούγεννα.

3. Εξειδίκευση δαπάνης για την προμήθεια καινούργιας αντλίας λυμάτων για το

αντλιοστάσιο στη θέση Σκλαβάνη.

4. Λήψη απόφασης για το αίτημα της Ρουσακή Παρασκευής.

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα την συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψιν των

μελών της οικονομικής επιτροπής. την ανάγκη λήψης απόφασης για την κατάθεση

πρότασης  στην  Πρόσκληση  του  προγράμματος  που  υλοποιεί  το  Υπουργείο

Εσωτερικών  για  τη χρηματοδότηση της   πράξης «Μελέτες  ωρίμανσης  έργων του

Δήμου Σερίφου».

Ο Δήμος Σερίφου προτίθεται να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα.

Η  πράξη  «Μελέτες  ωρίμανσης  έργων  του  Δήμου  Σερίφου»  συνίσταται  από  δυο

Υποέργα.

Το  Υποέργο  1  αφορά  τη  «  Σύνταξη  τεχνικών  μελετών  για  την  ανάπλαση  του

Λιβαδίου»  με  προεκτιμώμενη  αμοιβή  (Βάσει  του  Κανονισμού  Προεκτίμησης

Αμοιβής Μελετών) 335.850,74€.

Το  Υποέργο  2  αφορά  τη  «  Μελέτη  για  την  ανέγερση  βρεφονηπιακού  σταθμού

Σερίφου» με προεκτιμώμενη αμοιβή ( Βάσει του Κανονισμού Προεκτίμησης Αμοιβής

Μελετών) 88.154,32€.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται 424.005,06€ συμπεριβαλομένου

του ΦΠΑ.

Οι  προτεινόμενες  Μελέτες  παρουσιάζουν  σημαντική  σκοπιμότητα  καθώς  θα

ωριμάσουν έργα καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των

κατοίκων του Δήμου Σερίφου.

Φορέας  υλοποίησης  θα  ορισθεί  η  Μονάδα  Οργάνωσης  της  Διαχείρισης

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. (ΜΟΔ Α.Ε.).

 Λαμβάνοντας υπ όψιν τα ανωτέρω προτείνεται  η λήψη απόφασης που αφορά τα

εξής:



 Την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Σερίφου στο Πρόγραμμα «Αντώνης

Τρίτσης»,  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  «Πολιτική  Προστασία-  Προστασία

δημόσια  Υγείας-  Τεχνική  Βοήθεια»  στο  Πλαίσιο  της  Πρόσκλησης   του

Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο « Ωρίμανση έργων και δράσεων για την

υλοποίηση του Προγράμματος» και  την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

της  Πράξης  «Μελέτες  ωρίμανσης  έργων  του  Δήμου  Σερίφου»

προϋπολογισμού 424.005,06€.

 Την παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο για την υπογραφή της αίτησης

χρηματοδότησης,  καθώς  και  οποιοιδήποτε  εγγράφου  είναι  απαραίτητο

σύμφωνα  με  την  πρόσκληση  για  τις  ανάγκες  υποβολής  υλοποίησης  και

χρηματοδότησης της προτεινόμενης Πράξης.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού  άκουσε  τον  Πρόεδρο  και  έπειτα  από  διαλογική

συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψιν  τις διατάξεις 

 Του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και

Αποκεντρωμένης Διοίκηση- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)»,

 Του άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 σύμφωνα με το οποίο: «Δεν απαιτείται

απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  για  την  εκκίνηση  της  διαδικασίας

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. [...]»,

 Του άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1

του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 «1.Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό

όργανο,  αρμόδιο  για  τον  έλεγχο  και  την  παρακολούθηση  της  οικονομικής

λειτουργίας  του  δήμου.  Ειδικότερα,  έχει  τις  ακόλουθες  αποφασιστικές,

ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση

των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε

μορφής  δημοπρασιών και  διαγωνισμών,  για  έργα,  μελέτες,  προμήθειες  και

υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή

δημόσιους  υπαλλήλους.  ιδ)  Ασκεί  καθήκοντα  αναθέτουσας  αρχής  για  τις

συμβάσεις  έργου,  μελετών,  υπηρεσιών  και  προμηθειών,  ανεξαρτήτως



προϋπολογισμού  πλην των  περιπτώσεων που  υπάγονται  στην  αρμοδιότητα

του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. [...]»,

 Την  υπ΄αριθ.  πρωτ. 14577/24-07-2020 Πρόσκληση ΑΤ09 του Υπουργείου

Εσωτερικών με τίτλο Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του

Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας « Πολιτική

Προστασία-Προστασία  Δημόσια  Υγείας-  Τεχνική  Βοήθεια»,  για  την

χρηματοδότηση  της  πράξης  «  Μελέτες  ωρίμανσης  έργων  του  Δήμου

Σερίφου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Την  αποδοχή  της  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερίφου  στο  Πρόγραμμα

«Αντώνης  Τρίτσης»,  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  «Πολιτική  Προστασία-

Προστασία  δημόσιας  Υγείας-  Τεχνική  Βοήθεια»  στο  Πλαίσιο  της

Πρόσκλησης  του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο « Ωρίμανση έργων και

δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» και την υποβολή αίτησης

χρηματοδότησης  της  Πράξης  «Μελέτες  ωρίμανσης  έργων  του  Δήμου

Σερίφου» προϋπολογισμού 424.005,06€.

Β)  Την  εξουσιοδότηση  του   Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  αίτησης

χρηματοδότησης,  καθώς  και  οποιουδήποτε   άλλου  εγγράφου,  που  είναι

απαραίτητο  σύμφωνα  με  την  πρόσκληση  για  τις  ανάγκες  υποβολής

υλοποίησης και χρηματοδότησης της προτεινόμενης Πράξης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  162  /2020

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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