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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

Σερίφου 

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή της θεωρημένης μελέτης από τη 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με τίτλο «Υδραυλική μελέτη για την 

αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Γαλανής Δήμου 

Σερίφου» και έγκριση των τεχνικών της όρων». 

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 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών της επιτροπής την ανάγκη αποδοχής της θεωρημένης μελέτης με τίτλο 

«Υδραυλική μελέτη για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 

ΑΔΑ: ΨΓΠΔΩ1Η-ΖΦΩ



οικισμού Γαλανής Δήμου Σερίφου» από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων 

και έγκρισης των τεχνικών της όρων, όπως διαβιβάστηκε στο Δήμο Σερίφου με το 

υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 28589/749/14-03-2022 έγγραφό της. 

 

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), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 

ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 

ζητήματα» (ΦΕΚ 134 Α’ 09/08/2019) και συγκεκριμένα την παράγραφο 1θ 

του άρθρου 3, όπως ισχύει. 

• Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• Το υπ’ αριθμόν 28589/749/14-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων Κυκλάδων με θέμα «Έγκριση μελέτης του έργου «Υδραυλική μελέτη 

για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Γαλανής 

ν. Σερίφου». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Την αποδοχή της θεωρημένης μελέτης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 

Κυκλάδων με τίτλο «Υδραυλική μελέτη για την αντικατάσταση του εσωτερικού 

δικτύου ύδρευσης οικισμού Γαλανής Δήμου Σερίφου» και την έγκριση των 

τεχνικών της όρων. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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