
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αρ. Απόφ.:  16/2022

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

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

Σερίφου.

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης στήριξης του Δήμου Σερίφου στην

πρόσκληση για τη Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές

εκμεταλλεύσεις» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έργο με τίτλο

«Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού προς Σκλαβογιάννη 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 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των

μελών της επιτροπής τα έξης:

Στο πλαίσιο της με αριθμό πρωτοκόλλου 5474-23/12/2021 πρόσκλησης για τη Δράση

4.3.4:  «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική  γη και  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις»

ΑΔΑ: 63ΧΤΩ1Η-Τ6Μ



(Α.Δ.Α: 943Θ4653ΠΓ-9Ν3) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

έχουν κληθεί  οι  Δήμοι για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων),  σχετικά με

κατασκευή  έργων  πρόσβασης  σε  γεωργική  γη  ή  κτηνοτροφική  εκμετάλλευση,  με

υποχρεωτική την ασφαλτόστρωση ή την τσιμεντόστρωση.

Ο Δήμος Σερίφου προτίθεται να υποβάλλει αίτηση στήριξης για τη χρηματοδότηση

του έργου  «Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού προς Σκλαβογιάννη Δήμου

Σερίφου», το οποίο αφορά τη βελτίωση της  υφιστάμενης  διανοιγμένης  αγροτικής

οδού.

Δεδομένου ότι στο Δήμο Σερίφου δεν έχει εκπονηθεί επιχειρησιακό πρόγραμμα, η

πράξη θα πρέπει να εγγραφεί σε αυτό, όταν εκπονηθεί.

Τέλος, ο  χώρος που καταλαμβάνει η προτεινόμενη πράξη ανήκει στην ιδιοκτησία του

Δήμου Σερίφου και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις εκτάσεων για την κατασκευή

της πράξης.

Η Οικονομική Επιτροπή, λοιπόν, καλείται να:

1)  αποδεχθεί  τους  όρους  της  υπ’  αριθμόν  πρωτοκόλλου  5474-23/12/2021

πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να εγκρίνει

την  υποβολή  αίτησης  στήριξης  για  το  έργο  «Βελτίωση  υφιστάμενης  αγροτικής

οδού προς Σκλαβογιάννη Δήμου Σερίφου», εφόσον ο χώρος που καταλαμβάνει η

προτεινόμενη πράξη ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου Σερίφου και δεν απαιτούνται

απαλλοτριώσεις εκτάσεων για την κατασκευή της πράξης,

2) αναλάβει τη δέσμευση εγγραφής του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του

Δήμου, όταν αυτό εκπονηθεί,

3) εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Σερίφου, κύριο Ρεβίνθη Κωνσταντίνο, ώστε να προβεί

σε κάθε νόμιμη ενέργεια που απαιτείται για την υποβολή της αίτησης στήριξης.

Η  Οικονομική  επιτροπή  αφού  άκουσε  τον  Πρόεδρο  και  έλαβε  υπ’  όψιν  της  την

εισήγησή του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1)  Την  αποδοχή  των  όρων  της  υπ’  αριθμόν  πρωτοκόλλου  5474-23/12/2021

πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την έγκριση

της  υποβολής αίτησης στήριξης  για το  έργο  «Βελτίωση υφιστάμενης  αγροτικής

οδού προς Σκλαβογιάννη Δήμου Σερίφου».
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2) Τη βεβαίωση ότι η περιοχή παρέμβασης που καταλαμβάνει η προτεινόμενη πράξη

ανήκει  στην  ιδιοκτησία  του  Δήμου Σερίφου  και  δεν  απαιτούνται  απαλλοτριώσεις

εκτάσεων για την κατασκευή της πράξης.

2) Την ανάληψη της δέσμευσης εγγραφής του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

του Δήμου, όταν αυτό εκπονηθεί.

3) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σερίφου, κυρίου Ρεβίνθη Κωνσταντίνου, ώστε

να προβεί  σε  κάθε  νόμιμη  ενέργεια  που απαιτείται  για  την  υποβολή της  αίτησης

στήριξης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 16/2022.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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