
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ          
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                            Αριθ. Απόφ.: 231/2022

                                                                  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό  της 17 ης  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Σερίφου.

ΘΕΜΑ  15ο  (3ο Έκτακτο):  Λήψη  απόφασης  για  την  υποβολή  πρότασης

χρηματοδότησης  της  πράξης «Προμήθεια  εξοπλισμού  ύδρευσης  στο  Δήμο

Σερίφου»  συνολικού  προϋπολογισμού  249.178,74€ συμπεριλαμβανομένου  του

Φ.Π.Α, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ

της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας» του Υπουργείου

Εσωτερικών  και  την  έγκριση των τεχνικών  όρων της  μελέτης  της  υπηρεσίας  του

Δήμου Σερίφου.

Στη  Σέριφο  σήμερα,  06  Δεκεμβρίου  2022,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  17.00  μ.μ.  στο

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

τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 3730-02/12/2022

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 (5) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος 

2. Μποφίλιος Πέτρος, μέλος

1. Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος

      2. Ράμπιας Σάββας, μέλος          
3. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος

4. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος

5. Λυμβαίος Ιωάννης, 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 τριών (3) εκτάκτων θεμάτων, ως κάτωθι:
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 Εξειδίκευση  δαπάνης   και  έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών   για  την

προμήθεια πινακίδων σήμανσης(ΚΑ 70.6699.002).

 Εξειδίκευση  δαπάνης   και  έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών   για  την

προμήθεια μπαταριών 1.350,00€(ΚΑ 70.6699.002).

 Λήψη απόφασης  για  την  υποβολή  πρότασης  χρηματοδότησης  της  πράξης

«Προμήθεια  εξοπλισμού  ύδρευσης  στο  Δήμο  Σερίφου» συνολικού

προϋπολογισμού 249.178,74€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, στο πλαίσιο

της Πρόσκλησης με τίτλο «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για

την  αντιμετώπιση  του  φαινομένου  της  λειψυδρίας»  του  Υπουργείου

Εσωτερικών και την έγκριση των τεχνικών όρων της μελέτης της υπηρεσίας

του Δήμου Σερίφου.

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 15ο  (3ο Έκτακτο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε

υπ’ όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Α) Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών εξέδωσε την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου
72185-01/11/2022 Πρόσκληση (κωδικός  Πρόσκλησης  Π86-0.6,  Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:
6151),  με  τίτλο:  «Εκτέλεση  εργασιών  από  τους  ΟΤΑ  της  χώρας  για  την
αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».
Ενδεικτικές Κατηγορίες Δαπανών είναι οι εξής:

 Μελέτες,  έργα  ύδρευσης,  (υποδομές  συλλογής,  μεταφοράς,  αποθήκευσης,
επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού).

 Προμήθεια υλικών, σωλήνων και λοιπού εξοπλισμού ύδρευσης.

 Προμήθεια  και  εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου  διαρροών (τηλεέλεγχος/
τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης.

 Εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης.

 Ανόρυξη νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων.

 Εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μιας μόνο πρότασης μέχρι του
ποσού των 250.000,00€.
Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων είναι η 31η Ιανουαρίου
2023.
Β)  Ο  Δήμος  Σερίφου  προτίθεται  να  υποβάλλει  στο  Πρόγραμμα  Αίτηση
Χρηματοδότησης  της  Πράξης  με  τίτλο:  «Προμήθεια  εξοπλισμού  ύδρευσης  στο
Δήμο Σερίφου» συνολικού προϋπολογισμού 249.178,74€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
H Πράξη  θα  υλοποιηθεί  μέσω ενός  (1)  κύριου  Υποέργου  με  τίτλο:  «Προμήθεια
εξοπλισμού ύδρευσης στο Δήμο Σερίφου».
Φυσικό αντικείμενο του Υποέργου είναι η προμήθεια του κάτωθι εξοπλισμού:
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 Προμήθεια  σωλήνων  13.000m  HDPE  Φ90  PE100  3ης  γενιάς  25atm  και
2.600m HDPE Φ63 PE100 3ης γενιάς 25atm.

 Προμήθεια  εξοπλισμού υποβρύχιας  αντλίας  (και  του απαραίτητου συνοδού
εξοπλισμού) στη θέση Μέγα Χωριό.

 Προμήθεια  εξοπλισμού  πιεστικών  συγκροτημάτων  (και  του  απαραίτητου
συνοδού εξοπλισμού) στις θέσεις Συκαμιά και Καλλίτσο.

 Προμήθεια  εξοπλισμού  πιεστικού  συγκροτήματος  (και  του  απαραίτητου
συνοδού εξοπλισμού) στη θέση Τριαντάφυλλου.

 Προμήθεια  εξοπλισμού  πιεστικού  συγκροτήματος  (και  του  απαραίτητου
συνοδού εξοπλισμού) στη θέση της Δεξαμενής της Αγίας Κυριακής.

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 «Προμήθεια εξοπλισμού ύδρευσης στο Δήμο
Σερίφου» συνολικού προϋπολογισμού 249.178,74€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, με τίτλο: «Εκτέλεση εργασιών από
τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας»
του Υπουργείου Εσωτερικών.

 Την έγκριση της Μελέτης της Υπηρεσίας.

 Την παροχή εξουσιοδότησης  στο  Δήμαρχο για  την  υπογραφή της  αίτησης

χρηματοδότησης, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου είναι απαραίτητο,

σύμφωνα  με  την  πρόσκληση  για  τις  ανάγκες  υποβολής  υλοποίησης  και

χρηματοδότησης της προτεινόμενης Πράξης.

Η  οικονομική  Επιτροπή,  αφού  άκουσε  τον  Πρόεδρο  και  μετά  από  διαλογική

συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την  αποδοχή  της  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερίφου  και  την  υποβολή  Αίτησης
Χρηματοδότησης  της  Πράξης  «Προμήθεια  εξοπλισμού  ύδρευσης  στο  Δήμο
Σερίφου» συνολικού  προϋπολογισμού  249.178,74€ συμπεριλαμβανομένου  του
Φ.Π.Α, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, με τίτλο: «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ
της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας» του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Β) Την έγκριση της Μελέτης της Υπηρεσίας.
Γ)  Την  παροχή  εξουσιοδότησης  στο  Δήμαρχο  για  την  υπογραφή  της  αίτησης

χρηματοδότησης,  καθώς  και  οποιουδήποτε  άλλου  εγγράφου  είναι  απαραίτητο,

σύμφωνα  με  την  πρόσκληση  για  τις  ανάγκες  υποβολής  υλοποίησης  και

χρηματοδότησης της προτεινόμενης Πράξης.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 231/2022

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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