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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου. 

ΘΕΜΑ 1ο(έκτακτο) : Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της χρηματοδότησης 

από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού ύψους 34.718,81€ για την κάλυψη 

λειτουργικών και λοιπών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών 

τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. 

Στη Σέριφο σήμερα, 02 Ιουλίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μμ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου, συνήλθε σε τακτική με 

τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 1944/29-

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 (4) μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος 1.Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος 

2. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος 

3. Μποφίλιος Πέτρος, μέλος 

4. Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος 

 

           2.Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος 

           3. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

                

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

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των 

μελών για τη συζήτηση επτά (7) έκτακτων θεμάτων ως κάτωθι: 

• Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της χρηματοδότησης από το 

Υπουργείο Εσωτερικών ποσού ύψους 34.718,81€ για την κάλυψη 

λειτουργικών και λοιπών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των 

προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. 
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• Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της χρηματοδότησης από το 

πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ποσού ύψους 2.122.793,20€ για την 

υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Έλεγχος κατανάλωσης και μείωση 

διαρροών στα δίκτυα διανομής νερού του Δήμου Σερίφου». 

• Αποδέσμευση υπολόγου για την σύσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού 

ύψους 744,00€ για την προμήθεια DVD (ΚΑ 70.6699.002). 

• Έγκριση ή μη της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2022. 

• Λήψη απόφασης για την έγκριση της 72/2022 Απόφασης Δημάρχου για την 

προμήθεια ηλεκτρικών πινάκων ύδρευσης(ΚΑ 25.7131.003). 

• Λήψη απόφασης για την έγκριση της 152/2022 Απόφασης Δημάρχου για την 

υπηρεσία κατεπείγουσας επισκευής αντλίας λυμάτων(ΚΑ 25.6262.009). 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για τη φιλοξενία της 

Υπουργού Πολιτισμού και του επιτελείου της 1.120,00€ (ΚΑ 00.6433). 

 

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων. 

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

όψιν των μελών της επιτροπής την ανάγκη αποδοχής της χρηματοδότησης από το 

Υπουργείο Εσωτερικών ποσού ύψους 34.718,81€ για την κάλυψη λειτουργικών και 

λοιπών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την 

αύξηση του ενεργειακού κόστους. 

 

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 την παράγραφο 1ιη του άρθρου 72 αυτού, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το υπ’ αριθμόν 43582/30-06-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα «Επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας με το συνολικό πόσου ύψους 

90.000.000,00€ για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών τους, λόγω της 

επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού 

κόστους. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)Την αποδοχή της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού ύψους 

34.718,81€ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών τους, λόγω της 

επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. 

Β) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο, κύριο Ρεβίνθη Κωνσταντίνο να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της χρηματοδότησης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 112/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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