
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αρ. Απόφ.:      202/2021

                                                                  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 29ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Σερίφου

ΘΕΜΑ 5o: «Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου

«Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Σερίφου» (132.000,00€)».

Στη Σέριφο σήμερα, 30 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 μμ.

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

περιφοράς  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την  4185-29/10/2021

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. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος

3. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

4. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος

5. Χρυσολώρας Θεόδωρος, μέλος

6. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος

7. Μποφίλιος Πέτρος, μέλος  

                   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψιν των

μελών της οικονομικής επιτροπής τα εξής:

Α. Στις  23/07/2021  δημοσιεύθηκε  η  υπ’  αριθμόν  πρωτοκόλλου  5360-23/07/2021
πρόσκληση  για  την  υποβολή προτάσεων  στον  Άξονα Προτεραιότητας  2  «Αστική
Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος  «Δράσεις  Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου»  για  τα  έτη  2021-2022  του
Πράσινου Ταμείου.
Οι δράσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν καθορίζονται στο πλαίσιο των μέτρων του
Προγράμματος ως εξής: 
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Μέτρο 1: Σύνθετες αστικές αναπλάσεις.
Μέτρο 2: Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο.

Β. Ο  Δήμος  Σερίφου  προτίθεται  να  υποβάλλει  Αίτηση  Χρηματοδότησης  στο
Χρηματοδοτικό  Πρόγραμμα  του  Πράσινου  Ταμείου  για  το  έργο  «Αναβάθμιση
αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Σερίφου» προϋπολογισμού 132.000,00€
στο  πλαίσιο  του  Μέτρου  2  «Παρεμβάσεις  στον  αστικό  χώρο»  (υπομέτρο  2.8
“Αναβάθμιση  αύλειων  χώρων  σχολείων,  ενίσχυση  της  φύτευσης  και  της
διαπερατότητας των εδαφών για τη δημιουργία χώρων πρασίνου στα σχολεία”).
Το προτεινόμενο έργο αποτελείται από τα εξής δύο (2) Υποέργα:
Υποέργο 1: Αναβάθμιση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Σερίφου συνολικού
προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Θα τοποθετηθεί σύγχρονος και υψηλών προδιαγραφών ελαστικός τάπητας (σε βάση
νέου  βιομηχανικού  δαπέδου)  και  θα  εγκατασταθεί  σύστημα  ηλεκτροφωτισμού
(πυλώνες, πίλλαρς και φωτιστικά σώματα υψηλής ενεργειακής απόδοσης). Επίσης, θα
εγκατασταθεί  αθλητικός  εξοπλισμός  τελευταίας  τεχνολογίας  (για  καλαθοσφαίριση
και πετοσφαίριση).
Με την προτεινόμενη παρέμβαση θα αναβαθμιστεί λειτουργικά ο χώρος, θα ενισχυθεί
η ασφάλεια των μαθητών και των αθλουμένων και θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο και
ασφαλές σημείο άθλησης των νέων.
Υποέργο  2: Αναβάθμιση  αύλειου  χώρου  Γυμνασίου  Σερίφου  συνολικού
προϋπολογισμού 59.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Θα τοποθετηθεί σύγχρονος και υψηλών προδιαγραφών ελαστικός τάπητας (σε βάση
νέου  βιομηχανικού  δαπέδου)  και  θα  εγκατασταθεί  σύστημα  ηλεκτροφωτισμού
(πυλώνες, πίλλαρς και φωτιστικά σώματα υψηλής ενεργειακής απόδοσης). Επίσης, θα
εγκατασταθεί αθλητικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας (για πετοσφαίριση).
Με την προτεινόμενη παρέμβαση θα αναβαθμιστεί λειτουργικά ο χώρος, θα ενισχυθεί
η ασφάλεια των μαθητών και των αθλουμένων και θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο και
ασφαλές σημείο άθλησης των νέων.

Γ. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σκοπιμότητα και αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου,
εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης:

1. Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Αναβάθμιση αύλειων
χώρων  σχολικών  κτιρίων  Δήμου  Σερίφου»  συνολικού προϋπολογισμού
132.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, στο πλαίσιο του Μέτρου 2
της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 5360-23/07/2021 πρόσκλησης για την υποβολή
προτάσεων  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  2  «Αστική  Αναζωογόνηση  και
λοιπές  δράσεις  περιβαλλοντικού  ισοζυγίου»  του  Χρηματοδοτικού
Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022
του Πράσινου Ταμείου.

2. Περί  αποδοχής  των  όρων  της υπ’  αριθμόν  πρωτοκόλλου  5360-23/07/2021
Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική
Αναζωογόνηση  και  λοιπές  δράσεις  περιβαλλοντικού  ισοζυγίου»  του
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Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για
τα έτη 2021-2022 του Πράσινου Ταμείου.

3. Περί  δέσμευσης  για  την  κάλυψη  του  υπερβάλλοντος  ποσού  από  Ίδιους
Πόρους.

4. Περί  εξουσιοδότησης  του  Δημάρχου  να  προβεί  σε  όλες  τις  απαραίτητες
ενέργειες για την υποβολή της αίτησης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο, 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 άρθρου 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 εισήγηση προς την οικονομική επιτροπή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την  υποβολή  πρότασης  χρηματοδότησης  του  έργου «Αναβάθμιση  αύλειων
χώρων  σχολικών  κτιρίων  Δήμου  Σερίφου»  συνολικού προϋπολογισμού
132.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, στο πλαίσιο του Μέτρου 2 της υπ’
αριθμόν  πρωτοκόλλου  5360-23/07/2021  πρόσκλησης  για  την  υποβολή προτάσεων
στον  Άξονα  Προτεραιότητας  2  «Αστική  Αναζωογόνηση  και  λοιπές  δράσεις
περιβαλλοντικού  ισοζυγίου»  του  Χρηματοδοτικού  Προγράμματος  «Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022 του Πράσινου Ταμείου.
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Β) Την  αποδοχή  των  όρων  της υπ’  αριθμόν  πρωτοκόλλου  5360-23/07/2021
Πρόσκλησης  για  υποβολή  προτάσεων  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  2  «Αστική
Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος  «Δράσεις  Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου»  για  τα  έτη  2021-2022  του
Πράσινου Ταμείου.
Γ) Τη δέσμευση για την κάλυψη του υπερβάλλοντος ποσού από Ίδιους Πόρους.
Δ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες

για την υποβολή της αίτησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  202/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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