
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΑΔΑ: 6ΥΓΡΩ1Η-Φ5Θ

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  πρακτικό  της  υπ’  αριθμ.  13/22-09-2020  έκτακτης  συνεδρίασης  του  Δημοτικού
Συμβουλίου Σερίφου.

Σήμερα  (22)  είκοσι  δύο  του  μηνός  Σεπτεμβρίου  του  έτους  2020  ημέρα  της
εβδομάδος  Τριτη  και  ώρα  14:00  μ.μ.  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερίφου  συνήλθε  σε
κεκλεισμένων  των  θυρών   (λόγω  των  έκτακτων  μέτρων  με  σκοπό  την  αποφυγή  της
διάδοσης  του  κορωνοϊού  COVID-19),  έκτακτη συνεδρίαση  στο  Δημοτικό  Κατάστημα
Σερίφου , ύστερα από  την υπ’ αριθμ. 2671/21-09-20 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ.
Χρυσολωρά  Μιχαήλ  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 2ο:   Αποδοχή επιχορήγησης για  μελέτες  ωρίμανσης  και  εκτέλεσης  έργων των
Ο.Τ.Α. ύψους 84.960 €.

 Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο   Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου
διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Χρυσολωράς Μιχ. ,  Πρόεδρος Δ.Σ.                
2.  Λιβάνιος  Σ. Αντιδήμαρχος                            
3. Ράμπιας Σ , Αντιδήμαρχος             
4. Ρεβίνθης Ευαγ. , Αντιδήμαρχος
5. Μαγουλάς Δημήτριος , Δ.Σ.                      
6. Πελοποννήσιος Μ. , Δ.Σ.                             
7. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ                                       
8. Λυμβαίος Ιωαν. , Δ.Σ.     
9. Μποφίλιος Π., Δ.Σ 
10. Λιβάνιος Γεώργιος                                                   κανείς
11. Χρυσολωράς Θ. , Δ.Σ.
12. . Βαραγιάννης Β., Δ.Σ
13. Κόντες Ιωαν. , Δ.Σ

     

 

                                  

Ο πρόεδρος ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για τη συζήτηση  
     Στη συνεδρίαση   παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος .



ΘΕΜΑ 2ο : :   Αποδοχή επιχορήγησης για μελέτες ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των
Ο.Τ.Α. ύψους 84.960 €.

Αριθμός Απόφασης : 124 /2020

Ο πρόεδρος του ΔΣ  Χρυσολωράς Μιχαήλ , έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ρεβίνθη 
Κωνσταντίνο, ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε μεταξύ άλλων τα εξής:

ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝ: 

1.Το θεσμικό πλαίσιο χρηματοδοτικού προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης

και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» και συγκεκριμένα:

 Το άρθρο 73 του ν. 4445/2016 στο οποίο θεσπίστηκε η δυνατότητα επιχορήγησης

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων

«με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή

έργων  γενικού  ενδιαφέροντος  σε  αυτούς»,  οι  πόροι  της  οποίας  προέρχονται  από

έσοδα του Τ. Π. και ∆ανείων. 

 Την  υπ’  αρ.  2/35374/∆Π∆Α/2-6-2017  (Φ.Ε.Κ.  2049/τ.  Β   ́/14-06-2017)  Κοινή

Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών στην οποία καθορίστηκαν οι

προϋποθέσεις  με  τις  οποίες  καθίστανται  ∆ικαιούχοι  οι  ανωτέρω  φορείς  και

ρυθμίστηκαν όλα τα ζητήματα και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης.

  Την υπ’ αρ. 3619/11/27-7-2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Τ. Π. και

∆ανείων  στην  οποία  εγκρίθηκε:  α)  ο  Οδηγός  Εφαρμογής  του  χρηματοδοτικού

προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.»,

β) η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ένταξης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, γ) το

Υπόδειγμα  Αίτησης  Χρηματοδότησης,  και  δ)  το  Υπόδειγμα  Τεχνικού  ∆ελτίου,  που

έχουν συνταχθεί από την «Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.», Τεχνικό Σύμβουλο του Τ. Π. και ∆ανείων,

σε  2εκτέλεση  της  υπ’  αρ.  2/35374/∆Π∆Α/2-6-2017  Κοινής  Απόφασης  Υπουργών

Οικονομικών και Εσωτερικών, εκδοθείσας κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 73 του ν.

4445/2016».

 Την υπ  ́αριθμ. 3660/6/27-9-2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Τ. Π. και

∆ανείων στην οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων

ένταξης  μελετών  Ο.Τ.Α.  στην  Α’  ∆ράση  του  χρηματοδοτικού  προγράμματος

“Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων υποδομής ή έργων γενικού

συμφέροντος σε αυτούς.”» μέχρι 31-12-2018, για τους 82 δικαιούχους, που δεν έχουν

ενταχθεί εν όλω ή εν μέρει σε αυτό.



  Την υπ  ́αριθμ. 3699/17/17-10-2019 απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου του Τ. Π.

και  ∆ανείων  στην  οποία  ορίστηκε  νέα  προθεσμία  υποβολής  προτάσεων  ένταξης

μελετών  Ο.Τ.Α.  στην  Α’  ∆ράση του  χρηματοδοτικού  προγράμματος  «Επιχορήγηση

μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος σε

αυτούς» για τους δικαιούχους, που δεν έχουν ενταχθεί εν όλω ή εν μέρει σε αυτό, από

1-11-2019 έως 30-10-2020.

 2.  Την  υποβληθείσα  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  ∆ανείων  με  αρ.  πρωτ.

(0)33214_20/29-4-2020  αίτηση  του  ∆ήμου  Σερίφου  Ν.  Κυκλάδων  για  την  ένταξη  των

παρακάτω μελετών στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης

και  εκτέλεσης  έργων  των  Ο.Τ.Α.»  Α   ́∆ράση  με  τα  συνημμένα  σ’  αυτή  συνοδευτικά

δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Τίτλος

Χρηματοδοτούμεν

ων μελετών

 Ηλεκτρομηχανολογική  μελέτη  για  την  αναβάθμιση  και  των

εκσυγχρονισμό  της  εγκατάσταση  λυμάτων  (ΕΕΛ)  Λιβαδίου

Σερίφου (Π/Υ 16.800€)

 Υδραυλική  μελέτη  για  την  κατασκευή  εξωτερικού  δικτύου

ύδρευσης οικισμών Πύργου και Παναγίας (Π/Υ 23.000€)

 Υδραυλική  μελέτη  για  την  αντικατάσταση  του  εσωτερικού

δικτύου  ύδρευσης του οικισμού Γαλανής (Π/Υ 7.000€)

 Μελέτη αντικατάστασης κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και

εκσυγχρονισμού  αντλιοστασίων  λυμάτων Λιβαδίου  Σερίφου

(Π/Υ 24.000€)
Τίτλος

Χρηματοδοτούμεν

ων  υπηρεσιών

υποστήριξης

 Παροχή  υπηρεσιών  υποστήριξης  για  την  ωρίμανση  του

έργου  «  Αναβάθμιση  και  εκσυγχρονισμός  εγκατάστασης

επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Λιβαδίου Σερίφου (Π/Υ 3.360€)

 Παροχή  υπηρεσιών  υποστήριξης;  Για  την  ωρίμανση  του

έργου «  Εξωτερικό  δίκτυο  ύδρευσης οικισμών Πύργου και

Παναγίας Σερίφου» (Π/Υ 4.600€)

 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την ωρίμαση του έργου

« Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού

Γαλανής Σερίφου» (Π/Υ 1.400€)



 Παροχή  υπηρεσιών  υποστήριξης  για  την  ωρίμανση  του

έργου ¨Αντικατάσταση κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και

εκσυγχρονισμός των αντλιοστασίων λυμάτων Λιβαδίου (Π/Υ

4.800€)
Τίτλος  έργων  που

αφορούν  στις

χρηματοδοτούμενε

ς μελέτες

 «Αναβάθμιση  και  εκσυγχρονισμός  εγκατάστασης

επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Λιβαδίου Σερίφου».

 « Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών Πύργου και Παναγίας

Σερίφου»

 «Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού

Γαλανής Σερίφου»

 «Αντικατάσταση  κεντρικού  αποχετευτικού  αγωγού  και

εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων λυμάτων Λιβαδίου»

Αιτούμενο  ποσό

επιχορήγησης

(16.800+23.000+7.000+24.000+3.360+4.600+1.400+4.800)=84.960

,00€

3. Την θετική γνωμοδότηση της «Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.» ως Τεχνικού Συμβούλου του Τ. Π. και

∆ανείων, η οποία προέβη στην αξιολόγηση της ως άνω πρότασης του ∆ήμου Σερίφου Ν.

Κυκλάδων, για την ένταξη αυτής στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών

ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.», (Α’ ∆ράση) σύμφωνα με όσα αναφέρονται

στην με αρ. 9938/22-07-2020 εισήγηση και τη συνημμένη σ’ αυτή έκθεση αξιολόγησης,

αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στη σχετική εισήγηση.

4. Την εισήγηση και έκθεση αξιολόγησης της «Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.».

5. Την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την εκτέλεση των σχεδιαζόμενων έργων καθώς η

υλοποίηση αυτών καθίσταται δυνατή επειδή θα υποβληθούν για χρηματοδότηση σε ένα

από τα παρακάτω προγράμματα:

Α/
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

1. Αναβάθµιση και Τοµεακό  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα  «Υποδοµές

Μεταφορών  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη»εκσυγχρονισµός



(ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020), συγχρηµατοδοτούµενο από το

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο

πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2014-2020. Το πρόγραµµα

αυτό περιλαµβάνει τον Άξονα Προτεραιότητας 14

«∆ιατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος-

Προαγωγή της  Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων»

στον οποίο ανήκει ο Θεµατικός  Στόχος  06  µε  τίτλο

«∆ιαφύλαξη  και  προστασία  του  περιβάλλοντος  και

προώθηση  της  αποδοτικότητας  των  πόρων». Εκεί

υπάγεται η Επενδυτική Προτεραιότητα 6ii µε τίτλο

«Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων ώστε να

ικανοποιηθούν οι  απαιτήσεις του περιβαλλοντικού

κεκτηµένου της Ένωσης και να αντιµετωπιστούν οι

ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα

κράτη µέλη για επενδύσεις  που υπερβαίνουν τις εν
λόγω

εγκατάστασης

επεξεργασίας

λυµάτων (ΕΕΛ)

Λιβαδίου Σερίφου

2. Εξωτερικό  δίκτυο

ύδρευσης

οικισµών  Πύργου

και  Παναγιάς

Σερίφου

Τοµεακό  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα  «Υποδοµές

Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

(ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020), συγχρηµατοδοτούµενο από

το  Ευρωπαϊκό  Ταµείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης

(ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο εφαρµογής του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει τον Άξονα

Προτεραιότητας 14

«∆ιατήρηση  και  Προστασία  του  Περιβάλλοντος-

Προαγωγή της  Αποδοτικής  Χρήσης  των Πόρων»

στον  οποίο ανήκει  ο  Θεµατικός Στόχος 06  µε  τίτλο

«∆ιαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και

προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων». Εκεί

υπάγεται η Επενδυτική Προτεραιότητα 6ii µε τίτλο

«Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων ώστε να

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού

κεκτηµένου της Ένωσης και να αντιµετωπιστούν

οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί  από  τα

κράτη µέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις

εν λόγω απαιτήσεις. Η δράση που σχετίζεται µε το

έργο σύµφωνα



µε  την  περιγραφή  του  είναι  η  «Ανάπτυξη  και

ενίσχυση  υποδοµών  για  την  εξασφάλιση  της

επάρκειας  του  νερού  για  ανθρώπινη

κατανάλωση».

Εναλλακτικά δύναται να χρηµατοδοτηθεί από το

«Περιφερειακό  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα

Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου  2014-  2020», στο

πλαίσιο εφαρµογής του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδικότερα

το  παραπάνω  πρόγραµµα  περιλαµβάνει  τον  Άξονα

Προτεραιότητας  5  µε  τίτλο  «Ενίσχυση  της

περιφερειακής

συνοχής», στον οποίο ανήκει ο Θεµατικός Στόχος 06 µε
τίτλο

«∆ιατήρηση και  προστασία του περιβάλλοντος και

προώθηση  της  αποδοτικής  χρήσης  των  πόρων».

Εκεί υπάγεται η Επενδυτική Προτεραιότητα 6b µε τίτλο

«Επενδύσεις  στον  τοµέα  των  υδάτων  για  την

ικανοποίηση των απαιτήσεων του  κεκτηµένου της

Ένωσης στον τοµέα του περιβάλλοντος και για την

αντιµετώπιση  των  αναγκών  που  έχουν

προσδιορισθεί  από τα  κράτη µέλη  για  επενδύσεις

που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις. Ενδεικτικά

η  δράση  που  σχετίζεται  µε  το  έργο  σύµφωνα  µε  την

περιγραφή του είναι η 6.β.2.1.2 «∆ράσεις ορθολογικής

και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος στα

µικρά νησιά της Περιφέρειας»



3. Αντικατάσταση

του  εσωτερικού

δικτύου  ύδρευσης

οικισµού  Γαλανής

Σερίφου

Τοµεακό  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα  «Υποδοµές

Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

(ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020), συγχρηµατοδοτούµενο από

το  Ευρωπαϊκό  Ταµείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης

(ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο εφαρµογής του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει τον Άξονα

Προτεραιότητας 14

«∆ιατήρηση  και  Προστασία  του  Περιβάλλοντος-

Προαγωγή  της  Αποδοτικής  Χρήσης  των  Πόρων»

στον  οποίο  ανήκει  ο  Θεµατικός  Στόχος  06  µε  τίτλο

«∆ιαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και

προώθηση της  αποδοτικότητας των πόρων».  Εκεί

υπάγεται η Επενδυτική Προτεραιότητα 6ii µε τίτλο

«Επενδύσεις  στον  τοµέα  των  υδάτων  ώστε  να

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού

κεκτηµένου της Ένωσης και να αντιµετωπιστούν οι

ανάγκες  που έχουν προσδιορισθεί  από τα κράτη

µέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω

απαιτήσεις. Η δράση που σχετίζεται µε το έργο

σύµφωνα µε την περιγραφή του είναι η «Ανάπτυξη και

ενίσχυση  υποδοµών  για  την  εξασφάλιση  της

επάρκειας του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση».

Εναλλακτικά  δύναται  να  χρηµατοδοτηθεί  από  το

«Περιφερειακό  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2014- 2020», στο πλαίσιο

εφαρµογής  του  ΕΣΠΑ  2014-2020.  Ειδικότερα  το

παραπάνω πρόγραµµα περιλαµβάνει τον Άξονα

Προτεραιότητας  5  µε  τίτλο  «Ενίσχυση  της

περιφερειακής  συνοχής»,  στον  οποίο  ανήκει  ο

Θεµατικός  Στόχος  06  µε  τίτλο  «∆ιατήρηση  και

προστασία  του  περιβάλλοντος  και  προώθηση  της

αποδοτικής  χρήσης των πόρων». Εκεί υπάγεται η

Επενδυτική Προτεραιότητα 6b  µε τίτλο  «Επενδύσεις

στον  τοµέα  των  υδάτων  για  την  ικανοποίηση των



απαιτήσεων του κεκτηµένου της Ένωσης στον τοµέα

του περιβάλλοντος και για την αντιµετώπιση των

αναγκών  που  έχουν  προσδιορισθεί  από  τα  κράτη
µέλη για

επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω

απαιτήσεις. Ενδεικτικά  η  δράση που  σχετίζεται  µε  το

έργο σύµφωνα µε την περιγραφή του είναι  η  6.β.2.1.2

«∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής

διαχείρισης  πόσιµου  ύδατος  στα  µικρά  νησιά  της
Περιφέρειας»

4 Αντικατάσταση Τοµεακό  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα  «Υποδοµές

Μεταφορών  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη»

(ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020), συγχρηµατοδοτούµενο από το

κεντρικού

αποχετευτικού

αγωγού και



Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο

πλαίσιο εφαρµογής του ΕΣΠΑ 2014-2020. Το πρόγραµµα

αυτό περιλαµβάνει τον Άξονα Προτεραιότητας 14

«∆ιατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος-

Προαγωγή της  Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων»

στον οποίο ανήκει ο Θεµατικός  Στόχος  06  µε  τίτλο

«∆ιαφύλαξη  και  προστασία  του  περιβάλλοντος  και

προώθηση  της  αποδοτικότητας  των  πόρων». Εκεί

υπάγεται η Επενδυτική Προτεραιότητα 6ii µε τίτλο

«Επενδύσεις στον τοµέα των υδάτων ώστε να

ικανοποιηθούν οι  απαιτήσεις του περιβαλλοντικού

κεκτηµένου της Ένωσης και να αντιµετωπιστούν οι

ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη µέλη

για  επενδύσεις  που  υπερβαίνουν  τις  εν  λόγω

απαιτήσεις.

Εναλλακτικά δύναται να χρηµατοδοτηθεί από το

«Περιφερειακό  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2014- 2020», στο πλαίσιο

εφαρµογής του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδικότερα το

παραπάνω  πρόγραµµα  περιλαµβάνει  τον  Άξονα

Προτεραιότητας  5  µε  τίτλο  «Ενίσχυση  της

περιφερειακής  συνοχής»,  στον  οποίο  ανήκει  ο

Θεµατικός  Στόχος  06  µε  τίτλο  «∆ιατήρηση  και

προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της

αποδοτικής  χρήσης  των  πόρων».  Εκεί  υπάγεται  η

Επενδυτική Προτεραιότητα 6b µε τίτλο «Επενδύσεις

στον τοµέα των υδάτων για την ικανοποίηση των

απαιτήσεων του κεκτηµένου  της  Ένωσης  στον

τοµέα του περιβάλλοντος και για την αντιµετώπιση

των  αναγκών  που  έχουν  προσδιορισθεί  από  τα

κράτη µέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν

λόγω  απαιτήσεις.  Ενδεικτικά  ο  ειδικός  στόχος  που

σχετίζεται µε το έργο σύµφωνα µε την περιγραφή του

είναι  ο  6.b.2  «Ολοκληρωµένη  διαχείριση αστικών

λυµάτων και ικανοποίηση αναγκών για

εκσυγχρονισµός

αντλιοστασίων

λυµάτων Λιβαδίου



πόσιµο νερό στα µικρά νησιά της Περιφέρειας»

6.Τη µέσω αυτών εξυπηρέτηση αναγκών υποδοµής ή γενικότερου συμφέροντος

7.Την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργωνµέσα στο πλαίσιο της
τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

8.  Την  υπ’  αριθ.  16396/01-09-2020  γραπτή  εισήγηση της  Γενικής  Διεύθυνσης  στο

Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

9.  Το πρακτικό  της  3717ης  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων με ΑΔΑ: ΨΡΛΗ469ΗΗ7-4Ω8

10.  Το  υπ΄  αρίθ.  70467/08-09-2020  έγγραφο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και

Δανείων με Θέμα « Ανακοίνωση έγκρισης ένταξης  μελετών του Δήμου Σερίφου Ν.

Κυκλάδων στο πρόγραμμα ‘ Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων

των Ο.Τ.Α.’’ (Α Δράση ) και υπογραφή δήλωσης προσχώρησης,



11. Την υπ’ αριθ. 142/2020 απόφαση οικονομική επιτροπής του Δήμου Σερίφου.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)  Την  έγκριση  της  προσχώρησης  του  Δήμου  στους  όρους  και  συμφωνίες  της

σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων,  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  «  Επιχορήγηση  μελετών  ωρίμανσης  και

εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» Ά Φάση,

Β) Την έξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Ρεβίνθη Κωνσταντίνου να υπογράφει την

δήλωση προσχώρησης,

Γ)    Τον  ορισμό  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  ως  χειρίστη  και

μεσεγγυούχου  του  προϊόντος  του  δεσμευμένου  λογαριασμού  και  χορήγηση  σε  αυτό

ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που συμφωνούνται με

τη σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού,

Δ) Τη συναίνεση του Δήμου ότι ποσό από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ίσο

με το κόστος των επιχορηγούμενων υλικών εκχωρείται προς εξασφάλιση της απαίτησης

του Τ.Π. και Δανείων από την επιχορήγηση, σε περίπτωση μη υλοποίησης του έργου, στα

οποία αφορά η επιχορηγούμενη μελέτη. 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους παρόντες 

Υπογραφή Υπογραφές 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
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