
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αρ. Απόφ.: 17/2022

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

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

Σερίφου.

ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της χρηματοδότησης από το

πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ποσού ύψους 1.146.950,00€ για την υλοποίηση

της πράξης με τίτλο «Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού Αβυσσαλού 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 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των

μελών της επιτροπής την ανάγκη αποδοχής της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ποσού ύψους 1.146.950,00€ για την υλοποίηση της πράξης

με τίτλο «Βελτίωση Υφιστάμενης Αγροτικής Οδού Αβυσσαλού Δήμου Σερίφου». 

ΑΔΑ: 6ΑΟΙΩ1Η-5Θ2



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 τις παραγράφους 1η και ιη του άρθρου 72 αυτού, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 Την  πρόσκληση  με  κωδικό  ΑΤ05  και  τίτλο:  «Ανάπτυξη  της  υπαίθρου-

Αγροτική Οδοποιία» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ»,  όπως  τροποποιήθηκε  και

ισχύει.

 Την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3537-02/03/2022 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:

9ΠΜ446ΜΤΛ6-ΚΧΨ)  της  Πράξης  «Βελτίωση  Υφιστάμενης  Αγροτικής

Οδού Αβυσσαλού Δήμου Σερίφου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Την αποδοχή της  χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ποσού  ύψους  1.146.950,00€  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  με  τίτλο  «Βελτίωση

Υφιστάμενης Αγροτικής Οδού Αβυσσαλού Δήμου Σερίφου.

Β)  Εξουσιοδοτεί  το  Δήμαρχο  κ.  Ρεβίνθη  Κωνσταντίνο  να  προβεί  σε  όλες  τις

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της χρηματοδότησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/2022.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑ: 6ΑΟΙΩ1Η-5Θ2
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