
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 9ΘΞΑΩ1Η-ΗΚΜ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αρ. Απόφ.:    53/2021

                                                                  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Σερίφου

ΘΕΜΑ 10ο :   Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους των ποσών που θα

δίνονται μηνιαίως ως κίνητρο για την προσέλκυση δημοσίων υπαλλήλων.

Στη Σέριφο σήμερα, 07 Μαρτίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 14:30 μμ. στο

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

συνεδρίαση,  με  τηλεδιάσκεψη,  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την  1171-

03/03/2021  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. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

4. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος

5. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος

6. Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος

7. Μποφίλιος Πέτρος  , 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 δυο  (2) έκτακτων θεμάτων, ως κάτωθι:



 Έγκριση ή μη, της θεωρημένης μελέτης για το έργο με τίτλο « Αναβάθμιση

Αθλητικών  Εγκαταστάσεων  Δήμου  Σερίφου»,  έγκριση  τεχνικών  όρων,

έγκριση όρων δημοπράτησης, έγκριση των μελών της επιτροπής διαγωνισμού

και δέσμευση της πίστωσης για πληρωμή των εφημερίδων στην περίπτωση

άγονης διαδικασίας.

 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ανύπαρκτων υγρομέτρων και των οφειλών

που εμφανίζονται ως ληξιπρόθεσμες σ’ αυτά.

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των

μελών της επιτροπής τα εξής:

Στα πλαίσια της παροχής κινήτρων στους δημοσίους υπαλλήλους, που υπηρετούν σε

παραμεθόριες περιοχές, καθώς και σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά σύμφωνα με

το άρθρο 32 του νόμου 4483/17, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 349 του νόμου

4512/2018, προτείνουμε να συνεχίσουν να δίνονται κίνητρα στους δικαιούχους, ώστε

να προτιμούν το νησί μας.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν, την υπ’ αριθ. 14/2021, κατά την οποία αποφασίστηκε κατά

πλειοψηφία η παροχή κινήτρων (ένα ενιαίο επίδομα για σίτιση και στέγαση), για την

προσέλκυση δημοσίων υπαλλήλων σε παραμεθόριες  περιοχές,  μόνο για το γενικό

ιατρό,  για  τους  αγροτικούς  ιατρούς  και  για  το  πιθανό  επικουρικό  ιατρικό  και

νοσηλευτικό προσωπικό

Προτείνεται η χορήγηση των επιδομάτων, ως ακολούθως:

 Επίδομα μόνιμού Ιατρού :650 € μηνιαίως, ήτοι αν ολοκληρωθούν οι 12 μήνες,

συνολικό ποσό 7.800€.

 Επίδομα Αγροτικού Ιατρού :450 € μηνιαίως,  ήτοι  αν ολοκληρωθούν οι  12

μήνες , συνολικό ποσό 5.400€.

 Επίδομα νοσηλευτικού ή επικουρικού προσωπικού: 250€ μηνιαίως, ήτοι αν

ολοκληρωθούν οι 12 μήνες, συνολικό ποσό 3.000€.

 Σχετικά  με  τη  θέση  της  παρασκευάστριας,  μετά  τη  λήξη  του  συμβολαίου

μίσθωσης του ακινήτου από το Δήμο Σερίφου, την ημερομηνία 30-04-2021

και αφού λυθεί το συμβόλαιο, προτείνεται να συμπεριληφθεί ως δικαιούχος

του επιδόματος του επικουρικού προσωπικού, αρχής γενομένης  από την  1η

Μαΐου του 2021.



Οι πιθανοί δικαιούχοι θα καταθέσουν στο δήμο όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά

και θα εξεταστούν,  όσοι δε πληρούν τις  προϋποθέσεις,  θα μπορούν να πάρουν το

ανάλογο μηνιαίο επίδομα.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ληφθεί επίδομα από επικουρικό ή αγροτικό ιατρό

ή σε κάποια άλλη από τις προαναφερθείσες κατηγορίες από την Περιφέρεια Νοτίου

Αιγαίου ή άλλον φορέα, δε θα είναι δυνατή ή λήψη αντίστοιχου επιδόματος και από

το Δήμο.

Τέλος, τα ως άνω επιδόματα ισχύουν αποκλειστικά έως 31-12-2021.

Δημοσιονομικό Κόστος Πρότασης : 24.600€.

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

Αποκεντρωμένης Διοίκηση- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

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

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

 Του άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 σύμφωνα με το οποίο: «Δεν απαιτείται

απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  για  την  εκκίνηση  της  διαδικασίας

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. [...]»,

 Του άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.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 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. [...]»,



 Το άρθρο 32 του νόμου 4483/17, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 349 του

νόμου 4512/2018,

 Το άρθρο  55 του νόμου 4735/2020,

 Την εισήγηση προς την οικονομική επιτροπή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τον καθορισμό του ύψους των ποσών, που θα δίνονται μηνιαίως ως κίνητρο για την

προσέλκυση δημοσίων υπαλλήλων με τη χορήγηση επιδομάτων, ως εξής:

 Επίδομα  μόνιμου  Ιατρού  :650  €  μηνιαίως,  ήτοι,  αν  ολοκληρωθούν  οι  12

μήνες, συνολικό ποσό 7.800€.

 Επίδομα Αγροτικού Ιατρού :450 € μηνιαίως, ήτοι, αν ολοκληρωθούν οι 12

μήνες , συνολικό ποσό 5.400€.

 Επίδομα νοσηλευτικού ή επικουρικού προσωπικού: 250€ μηνιαίως, ήτοι, αν

ολοκληρωθούν οι 12 μήνες, συνολικό ποσό 3.000€.

 Σχετικά  με  τη  θέση  της  παρασκευάστριας,  μετά  τη  λήξη  του  συμβολαίου

μίσθωσης του ακινήτου από το Δήμο Σερίφου, την ημερομηνία 30-04-2021

και  αφού  λυθεί  το  συμβόλαιο,  να  συμπεριληφθεί  ως  δικαιούχος  του

επιδόματος του επικουρικού προσωπικού, αρχής γενομένης από  την 1η Μαΐου

του 2021.

Ο κ. Χρυσολωράς Θ., μειοψήφισε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 53/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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