
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ Αριθ. Απόφ.: 103/2022 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου. 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη της θεωρημένης μελέτης με τίτλο «Κατασκευή Μονάδος 

Αφαλάτωσης και Εξωτερικού Δικτύου Μεταφοράς Πόσιμου Νερού στο Δήμο 

Σερίφου» από την Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής. 

Στη Σέριφο, σήμερα, 28 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ, στο Δημοτικό 

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

συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 1933-28/06/2022 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 (7) μέλη: 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος. 
 

2) Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος. 

3) Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος. 

4) Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος. 

5) Ράμπιας Σάββας, μέλος. 

6) Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος. 

7) Μποφίλιος Πέτρος, μέλος. 

 

 

 

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

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

Α) Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» εξέδωσε την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 
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4498-05/05/2021 Πρόσκληση (κωδικός Πρόσκλησης 14.30.1.2, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4840)  με 

τίτλο: «Έργα ύδρευσης & εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για αντιμετώπιση 

αναγκών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου 

νερού». 

 

Επιλέξιμα έργα είναι τα εξής: 

• Νέα έργα ύδρευσης, δηλαδή νέες υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, 

επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού. 

• Εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για την ικανοποίηση των αναγκών σε 

νησιωτικές ή/και παράκτιες περιοχές με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες, σε 

περιοχές που δεν υπάρχει δυνατότητα για άντληση υδάτων για περιβαλλοντικούς 

λόγους, καθώς και σε νησιά-τουριστικούς πόλους με υψηλό κόστος μεταφοράς 

νερού. 

 

τα οποία θα συμβάλλουν: 

• στην επάρκεια και ποιότητα πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. 

• στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού και την προστασία της 

δημόσιας υγείας. 

• στην αυτονομία υδροδότησης με απεξάρτηση από την δαπανηρή μεταφορά πόσιμου 

νερού, την προστασία της δημόσιας υγείας με την παροχή πόσιμου νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης μόνιμου και 

εποχιακού πληθυσμού. 

 

Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) Πρόταση. 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων είναι η 30η Ιουνίου 2022. 

Β) Ο Δήμος Σερίφου προτίθεται να υποβάλλει στο πρόγραμμα αίτηση χρηματοδότησης της 

πράξης με τίτλο: «Κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης και εξωτερικού δικτύου 

μεταφοράς πόσιμου νερού στο Δήμο Σερίφου». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 4.313.200,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

H Πράξη θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) Υποέργων. 

Το Υποέργο 1 με τίτλο: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου μεταφοράς πόσιμου νερού και 

υλοποίηση λοιπών απαραίτητων συνοδών έργων της μονάδας αφαλάτωσης» 

προϋπολογισμού 2.244.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Το Υποέργο 2 με τίτλο: «Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση αναγκών 

ύδρευσης του Δήμου Σερίφου» προϋπολογισμού 2.008.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

Το Υποέργο 3 με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υλοποίηση της Πράξης» 

προϋπολογισμού 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Φορέας υλοποίησης της Πράξης θα είναι η Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία 

Δήμου Φυλής, σύμφωνα και με τη σχετική Προγραμματική Σύμβαση που έχει συναφθεί. 
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Γ) Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, προτείνεται η λήψη απόφασης που αφορά τα εξής: 

• Την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Σερίφου και την υποβολή Αίτησης 

Χρηματοδότησης της Πράξης «Κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης και 

εξωτερικού δικτύου μεταφοράς πόσιμου νερού στο Δήμο Σερίφου» συνολικού 

προϋπολογισμού 4.313.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, στο πλαίσιο 

της Πρόσκλησης με τίτλο «Έργα ύδρευσης & εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης 

για αντιμετώπιση αναγκών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και 

διανομής πόσιμου νερού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη». 

• Την αποδοχή και έγκριση της Μελέτης του Υποέργου 1 «Κατασκευή εξωτερικού 

δικτύου μεταφοράς πόσιμου νερού και υλοποίηση λοιπών απαραίτητων συνοδών 

έργων της μονάδας αφαλάτωσης», όπως αυτή συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την 

Τεχνική Υπηρεσία της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου 

Φυλής. 

• Την αποδοχή και έγκριση της Μελέτης του Υποέργου 2 «Προμήθεια μονάδας 

αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση αναγκών ύδρευσης του Δήμου Σερίφου», όπως 

αυτή συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Αναπτυξιακής 

Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής. 

• Την παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο για την υπογραφή της αίτησης 

χρηματοδότησης, καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο, σύμφωνα 

με την πρόσκληση για τις ανάγκες υποβολής υλοποίησης και χρηματοδότησης της 

προτεινόμενης Πράξης. 

 

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 της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

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

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)», 

• Την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την 

παράγραφο 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 
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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. [...]», 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Τη διαβίβαση του εν λόγω θέματος προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω της 

σπουδαιότητάς του, καθώς είναι πολιτική απόφαση το αν θα πάει ο Δήμος σε λύση 

αφαλατωμένου ύδατος, 

Μειοψήφισαν οι κύριοι Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Ρεβίνθης Ευάγγελος και Λιβάνιος 

Στυλιανός, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη λειψυδρία που παρατηρείται τα τελευταία 

χρόνια και στην ανεπάρκεια νερού για την εξυπηρέτηση των παραθεριστών και των 

μόνιμων κατοίκων. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό103/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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