
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αρ. Απόφ.: 15/2022

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 3ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Σερίφου.

ΘΕΜΑ  3ο:  «Έγκριση  ή  μη  του  Σχεδίου  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  του

Δήμου Σερίφου και της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου

Φυλής  για  την  υλοποίηση  του  έργου  «Αντικατάσταση Εσωτερικού  Δικτύου

Ύδρευσης Οικισμού Γαλανής Δήμου Σερίφου»».

Στη Σέριφο σήμερα, 18 Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ. στο

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

περιφοράς  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την  798-18/03/2022

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 (6) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος 1.Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος
2. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος

3. Ράμπιας Σάββας, μέλος

4. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος

5. Μποφίλιος Πέτρος, μέλος

6. Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος

                   

               

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

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των

μελών της επιτροπής την ανάγκη έγκρισης του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης

μεταξύ  του  Δήμου  Σερίφου  και  της  Αναπτυξιακής  Μονοπρόσωπης  Ανώνυμης

Εταιρείας  Δήμου  Φυλής  για  την  υλοποίηση  του  έργου  «Αντικατάσταση
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Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Γαλανής Δήμου Σερίφου»,  όπως

παρουσιάζεται κάτωθι:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ 

«Δήμου Σερίφου»

και 

«Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής»

για το έργο

«Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού
Γαλανής» 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στη  Σέριφο  σήμερα  …/…/2022  ημέρα  …………………,  οι  ακόλουθοι
συμβαλλόμενοι: 

1. Ο  Δήμος  Σερίφου,  που  εδρεύει  στη  Χώρα  Σερίφου,  840  05,  Σέριφος  και
εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Σερίφου κ. Κωνσταντίνο Ρεβίνθη
και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου» 

2. Η Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής,  που εδρεύει
στην οδό Αχαρνών 61, 133 41, Άνω Λιόσια Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα
από τον Δήμαρχο Φυλής κ. Χρήστο Παππού και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής
στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης» 

Έχοντας  υπόψη την κείμενη  Εθνική  και  Κοινοτική  Νομοθεσία  και  ειδικότερα  τις
παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Το  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (ΦΕΚ  87  Α/7-6-2010)
και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις  διατάξεις  των άρθρων 44 του Ν.4412/2016 και  4  του Ν.4674/2020,  όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

3. Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη του 1ου συμβαλλόμενου να υποστηριχθεί
από  το  2ο συμβαλλόμενο  για  την  υλοποίηση  του  έργου  «Αντικατάσταση  του
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Γαλανής».

4. Την υπ’  αριθμ.  ../2022 Απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής  του Δήμου Σερίφου
(ΑΔΑ: ……………) για την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με
την Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής.

5. Την υπ’ αριθμ. ../2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής
Εταιρείας  του  Δήμου  Φυλής  για  την  έγκριση  του  σχεδίου  Προγραμματικής
Σύμβασης με τον Δήμο Σερίφου.

6. Την υπ’ αρ. πρωτ 4121.62-22/1851/14-09-2021 Απόφαση Επιχορήγησης (ΑΔΑ:
ΨΩΤΘ4653ΠΩ-1ΔΡ) του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την
υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση του εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης του
οικισμού Γαλανής».

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Δήμος Σερίφου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διοικητικής και
επιχειρησιακής ικανότητας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση
του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Γαλανής». 

Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία. Για
το λόγο αυτό έχει απευθυνθεί στην Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία
Δήμου  Φυλής,  η  οποία  διαθέτει  την  απαιτούμενη  στελέχωση  της  Τεχνικής  της
Υπηρεσίας και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο Σερίφου στην υλοποίηση του
εν λόγω έργου. 

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο  της  παρούσας  Προγραμματικής  Σύμβασης  αποτελεί  η  άσκηση  της
αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το
Φορέα Υλοποίησης. 

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
του οικισμού της Γαλανής του Δήμου Σερίφου. 

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν τα εξής: 

 Αντικατάσταση του συνόλου του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού.

Οι  αγωγοί  θα  κατασκευαστούν  με  σωλήνες  από  σκληρό  πολυαιθυλένιο
(HDPE),  τρίτης  γενιάς,  MRS10  (Minimum Required Strength =  Eλάχιστη
Απαιτούμενη  Αντοχή = 10  MPa),   τυποποιημένοι  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-
2:2003.

 Προσθήκη  συσκευών  ελέγχου  του  δικτύου  (φρεάτια  ελέγχου  πίεσης,
εξαερισμού, εκκένωσης, διακλάδωση).

 Εκτέλεση  εργασιών  συντήρησης  της  υφιστάμενης  δεξαμενής  που  αφορούν
την  αποκατάσταση  τοπικών  βλαβών  στοιχείων  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα
οφειλομένων  στην  διάβρωση  του  οπλισμού  με  χρήση  επισκευαστικών
κονιαμάτων  και  αναστολέων  διάβρωσης.  Επίσης,  προβλέπεται  η  εφαρμογή
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προαναμεμιγμένων  μη  συρρικνουμένων  κονιαμάτων  σε  στοιχεία
σκυροδέματος. Τέλος προβλέπεται κάλυψη της συνολικής τελικής επιφάνειας
των  θαλάμων  που  έρχονται  σε  επαφή  με  το  νερό  με  εύκαμπτο  ελαστικό
τσιμενοειδές  κονίαμα  υγρομόνωσης  επιφανειών  σκυροδέματος  που
υπόκεινται  σε  μικρού  εύρους  ρηγμάτωση  και  μετακινήσεις,  κατηγορίας
Α1/Α2 -  Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2,  κατάλληλο για επαφή με πόσιμο
νερό.

Αναλυτικότερα,  το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου παρατίθεται  στη
(θεωρημένη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων) Μελέτη.

Ο Δήμος Σερίφου (κύριος του έργου), με την έγκριση της επιχορήγησης του έργου,
αναλαμβάνει να λειτουργεί ως δικαιούχος και κύριος του έργου, ανταποκρινόμενος
στις απαιτήσεις που ορίζονται στους όρους χρηματοδότησης για την υλοποίηση του
έργου. Η οικονομική διαχείριση του έργου γίνεται από τον Δήμο Σερίφου. 

Η Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής αναλαμβάνει δια
των αρμοδίων υπηρεσιών της να ασκήσει το ρόλο της Αναθέτουσας Αρχής και της
Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) Υπηρεσίας του έργου τόσο στη διάρκεια της ανάθεσης
της σύμβασης σε ανάδοχο όσο και στην παρακολούθηση και διοίκηση της σύμβασης
(επίβλεψη του έργου).

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

Αρμόδια  για  την  άσκηση  του  ρόλου  του  Φορέα  Υλοποίησης  του  έργου
«Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Γαλανής» είναι η
Τεχνική Υπηρεσία της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου
Φυλής η οποία θα διαθέσει  το επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και  τα μέσα για την
άσκηση του ρόλου αυτού.

Στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  ρόλου  του  Φορέα  Υλοποίησης  η  Αναπτυξιακή
Μονοπρόσωπη  Ανώνυμη  Εταιρεία  Δήμου  Φυλής  αναλαμβάνει  τις  ακόλουθες
υποχρεώσεις:

 Τη  διαδικασία  ανάθεσης  της  σύμβασης  για  την  υλοποίηση  του  έργου
«Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Γαλανής»
και  ειδικότερα  τη  δημοσίευση  της  διακήρυξης  βάσει  των  εγκεκριμένων
τευχών δημοπράτησης του έργου, την υπόδειξη για ορισμό επιτροπής για τη
διενέργεια  του  διαγωνισμού,  τυχόν  επιτροπών ενστάσεων,  την  ευθύνη  της
αξιολόγησης των προσφορών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι και
την ανάθεση της σύμβασης.
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 Την  άσκηση  του  ρόλου  της  Διευθύνουσας  (επιβλέπουσας)  υπηρεσίας  με
στελέχη της μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου.

Ο Δήμος Σερίφου προκειμένου να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος η ανάθεση
της σύμβασης και η υλοποίηση του έργου, παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση στα
στελέχη  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας   της  Αναπτυξιακής  Μονοπρόσωπης  Ανώνυμης
Εταιρείας  Δήμου  Φυλής.  Επίσης  (όπου  απαιτηθεί),  ορίζει  συγκεκριμένα  στελέχη
επιφορτισμένα  με  την  υποχρέωση  της  συνεργασίας  με  τα  στελέχη  του  2ου
συμβαλλόμενου.

Ο  Κύριος  του  Έργου  στα  πλαίσια  της  οικονομικής  διαχείρισης  του  έργου,
μεριμνά  για  την  εξόφληση  των  παραστατικών,  έπειτα  από  έγκριση  των
αντίστοιχων λογαριασμών από τον Φορέα Υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την
παραλαβή του έργου που αναφέρεται στο άρθρο 2. Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι η
διάρκεια της παρούσας θα ανέλθει στους 18 μήνες από την σύναψή της. 

ΆΡΘΡΟ 4

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο  προϋπολογισμός  του  έργου  βάσει  των  εγκεκριμένων  τευχών  δημοπράτησης
ανέρχεται σε 272.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι λειτουργικές δαπάνες (σχετικές με την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης) του
Φορέα Υλοποίησης ανέρχονται σε 27.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το 50% της αμοιβής του Φορέα Υλοποίησης καταβάλλεται  με την υπογραφή της
σύμβασης του έργου και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση του έργου.

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων,
που υπερβαίνουν τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από
τον Κύριο του Έργου.
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ 4121.62-22/1851/14-09-2021 Απόφαση Επιχορήγησης
(ΑΔΑ: ΨΩΤΘ4653ΠΩ-1ΔΡ) του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η
δαπάνη  για  την  υλοποίηση  του  έργου  «Αντικατάσταση  του  εσωτερικού  δικτύου
ύδρευσης  του  οικισμού  Γαλανής»  μέχρι  του  ποσού  των  272.800,00,  βαρύνει  τις
πιστώσεις του έργου με κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση Άνυδρων Νησιών
και Έργα Βελτίωσης Υποδομών Ύδρευσής των Νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002)»
της  ΣΑΕ  330  του  Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων  (ΠΔΕ)  της  Γενικής
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Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Το υπόλοιπο ποσό βαρύνει το Δήμο
Σερίφου.

Για  τις  ανάγκες  του  έργου  έχει  εκδοθεί  η  υπ’  αριθμόν  1-18/03/2022  Απόφαση
Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης.

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για  την  παρακολούθηση  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  με  τις  αποφάσεις  των
συμβαλλομένων  ορίζεται  Επιτροπή  Παρακολούθησης  των  όρων  της  σύμβασης,  η
οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε συμβαλλόμενο με τον αναπληρωτή
του.  Υπεύθυνος  για  την  εκπροσώπηση  της  Επιτροπής  έναντι  τρίτων  ορίζεται  ο
εκπρόσωπος του  Δήμου Σερίφου.  Η Επιτροπή παρακολούθησης  συνεδριάζει  μετά
από  αίτημα  οποιουδήποτε  από  τα  μέλη  της,  προκειμένου  να  αντιμετωπίσει
προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με το συγκεκριμένο
έργο. Σκοπός του οργάνου παρακολούθησης ειδικότερα είναι: 

 Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για
την εφαρμογή των όρων της σύμβασης. 

 Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και
εφαρμογή της. 

 Η παρακολούθηση υλοποίησης και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων
που αφορούν την πορεία της. 

ΑΡΘΡΟ 6

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε  τροποποίηση  της  παρούσας  προγραμματικής  σύμβασης
πραγματοποιείται μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων
μερών.

ΑΡΘΡΟ 7

 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
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Ρητά  συμφωνείται  ότι  στην  περίπτωση  που  ένα  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  δεν
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να
καταγγείλει τη σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς
απόδειξή  τους  συντάχθηκε  η  παρούσα  σύμβαση,  που  αφού  διαβάστηκε  και
βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφηκε σε 2 πρωτότυπα. 

Για το Δήμο Σερίφου Για την Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΒΙΝΘΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1.  Τίτλος  Έργου:  Αντικατάσταση  του  εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  του

οικισμού Γαλανής

2. Φορέας πρότασης και Δικαιούχος (κύριος του έργου): Δήμος Σερίφου

3. Φορέας Υλοποίησης: Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου 
Φυλής

4. Φορέας λειτουργίας:  Δήμος Σερίφου

5. Φυσικό αντικείμενο του έργου 

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
του οικισμού της Γαλανής του Δήμου Σερίφου. 

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν τα εξής: 

 Αντικατάσταση του συνόλου του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού.

Οι αγωγοί θα κατασκευαστούν με σωλήνες από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE), 
τρίτης γενιάς, MRS10  (Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη 
Αντοχή = 10 MPa),  τυποποιημένοι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003.

 Προσθήκη  συσκευών  ελέγχου  του  δικτύου  (φρεάτια  ελέγχου  πίεσης,
εξαερισμού, εκκένωσης, διακλάδωση).

 Εκτέλεση  εργασιών  συντήρησης  της  υφιστάμενης  δεξαμενής  που  αφορούν
την  αποκατάσταση  τοπικών  βλαβών  στοιχείων  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα
οφειλομένων  στην  διάβρωση  του  οπλισμού  με  χρήση  επισκευαστικών
κονιαμάτων  και  αναστολέων  διάβρωσης.  Επίσης,  προβλέπεται  η  εφαρμογή
προαναμεμιγμένων  μη  συρρικνουμένων  κονιαμάτων  σε  στοιχεία
σκυροδέματος. Τέλος προβλέπεται κάλυψη της συνολικής τελικής επιφάνειας
των  θαλάμων  που  έρχονται  σε  επαφή  με  το  νερό  με  εύκαμπτο  ελαστικό
τσιμενοειδές  κονίαμα  υγρομόνωσης  επιφανειών  σκυροδέματος  που
υπόκεινται  σε  μικρού  εύρους  ρηγμάτωση  και  μετακινήσεις,  κατηγορίας
Α1/Α2 -  Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2,  κατάλληλο για επαφή με πόσιμο
νερό.

Αναλυτικότερα, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου παρατίθεται στη 
(θεωρημένη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων) Μελέτη.
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6. Στοιχεία χωροθέτησης του έργου

Γαλανή, Σέριφος.

7. Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός έργου 272.800,00€

Αμοιβή φορέα υλοποίησης 27.000,00€  

Συνολικός προϋπολογισμός 299.800,00€

8.Διάρκεια υλοποίησης 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 8 μήνες.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο έπειτα, από διαλογική συζήτηση

και αφού έλαβε υπ’ όψιν:

 Το  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (ΦΕΚ  87  Α/7-6-
2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Τις διατάξεις των άρθρων 44 του Ν.4412/2016 και 4 του Ν.4674/2020, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 Το  γεγονός  ότι  αναγνωρίζεται  η  ανάγκη  του  1ου συμβαλλόμενου  να
υποστηριχθεί  από  το  2ο συμβαλλόμενο  για  την  υλοποίηση  του  έργου
«Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Γαλανής
Δήμου Σερίφου».

 Την  υπ’  αριθμόν  πρωτοκόλλου  4121.62-22/1851/14-09-2021  Απόφαση

Επιχορήγησης  (ΑΔΑ:  ΨΩΤΘ4653ΠΩ-1ΔΡ)  του  Υπουργού  Ναυτιλίας  και

Νησιωτικής  Πολιτικής  για  την  υλοποίηση  του  έργου  «Αντικατάσταση

Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Γαλανής Δήμου Σερίφου» .

 Το ανωτέρω σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Α) Την  έγκριση  του  σχεδίου  της  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου

Σερίφου και της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής

για  την  υλοποίηση  του  έργου «Αντικατάσταση  Εσωτερικού  Δικτύου

Ύδρευσης οικισμού Γαλανής Δήμου Σερίφου» .

Β) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σερίφου, κυρίου Ρεβίνθη Κωνσταντίνου για

την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης,  καθώς  και  οποιουδήποτε  άλλου

εγγράφου  είναι  απαραίτητο  για  την  υλοποίηση  του  έργου  «Αντικατάσταση

Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης οικισμού Γαλανής Δήμου Σερίφου» .

Γ) Τον  ορισμό  του  Δημάρχου  Σερίφου,  κυρίου  Ρεβίνθη  Κωνσταντίνου,  με

αναπληρωτή  του  τον  Αντιδήμαρχο  Οικονομικών  Σερίφου,  κύριο  Λιβάνιο

Στυλιανό, ως εκπροσώπου του Δήμου Σερίφου στην «Επιτροπή Παρακολούθησης

των όρων της Σύμβασης».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2022.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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