
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΔΑ: Ω5ΦΠΩ1Η-ΨΡΕ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’  αριθμ. 5/30-05-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Σερίφου.

Σήμερα  (30)  τριάντα  του  μηνός  Μαΐου  του  έτους  2020  ημέρα  της
εβδομάδος  Σάββατο  και  ώρα  13:00  μ.μ.  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερίφου
συνήλθε  σε  δια  περιφοράς  (λόγω  των  έκτακτων  μέτρων  με  σκοπό  την
αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19),  συνεδρίαση στο Δημοτικό
Κατάστημα Σερίφου , ύστερα από  την υπ’ αριθμ.  1296/26-05-20 πρόσκληση
του Προέδρου αυτού, κ. Χρυσολωρά Μιχαήλ που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Σερίφου, και επιδόθηκε σε κάθε  σύμβουλο
αυτού σύμφωνα με το άρθρο 67 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 
(Ν.  3852/2010)  για  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  ημερήσιας
διάταξης:

ΘΕΜΑ  8ο:. Καθορισμός  ανωτάτου  ορίου  επιτρεπόμενων  ημερών
μετακίνησης  εκτός  έδρας  των  αιρετών  και  υπαλλήλων  του  Δήμου
Σερίφου για το έτος 2020

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Χρυσολωράς Μιχ. ,  Πρόεδρος Δ.Σ.               Κανείς
2.  Λιβάνιος  Σ. Αντιδήμαρχος 
3. Ράμπιας Σ , Αντιδήμαρχος             
4. Ρεβίνθης Ευαγ. , Αντιδήμαρχος
5. Μαγουλάς Δημήτριος , Δ.Σ.                      
6. Πελοποννήσιος Μ. , Δ.Σ.                            
7. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ
8. Λυμβαίος Ιωαν. , Δ.Σ.     
9. Μποφίλιος Π., Δ.Σ 
10. Λιβάνιος Γεώργιος                                                                                 
11. Κόντες Ιωαν. , Δ.Σ.                               
12. Χρυσολωράς Θ. , Δ.Σ.
13. Βαραγιάννης Β., Δ.Σ.

Ο πρόεδρος ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για τη συζήτηση δύο
(2)   εκτάκτων θεμάτων  ως κάτωθι:   
ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:
1. Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση αδειών της  ΡΑΕ για φωτοβολταϊκά

πάρκα στη νήσο Σέριφο.
2. Ενημέρωση σχετικά με την Α.Π. 1034 /5-5-20 επιστολή του κ. Γαλανού

Κλεάνθη.   



                                  
Το  ΔΣ  ομόφωνα  ενέκρινε  τη  συζήτηση  των  εκτάκτων  θεμάτων.

              
     Στη συνεδρίαση   παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος .

ΘΕΜΑ 8ο:. Καθορισμός  ανωτάτου  ορίου  επιτρεπόμενων  ημερών  μετακίνησης
εκτός έδρας των αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου Σερίφου για το έτος 2020

Αριθμός Απόφασης : 71/2020

Ο πρόεδρος του ΔΣ  Χρυσολωράς Μιχαήλ , έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ. 
Ρεβίνθη Κωνσταντίνο, ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε μεταξύ 
άλλων τα εξής:

ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝ.:  Πρέπει  να προβλεφθεί  το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων
ημερών  κίνησης  εκτός  έδρας  τόσο  για  τους  αιρετούς,  όσο  και  για  το
προσωπικό,  καθότι  διαφορετικά  δε  θα  μπορούν  να  καλυφθούν  τα  έξοδα
μετακίνησής τους για τις ανάγκες του Δήμου. Προτείνεται, λοιπόν, να τεθεί το
όριο των 40 ημερών μετακίνησης για όλους ως εξής:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΕΚΑΣΤΟΣ

Δήμαρχος 1 40
Αντιδήμαρχος 3 40
Πρόεδρος Δ.Σ. 1 40

Μέλη Δ.Σ. 9 40
Υπάλληλοι ( Μόνιμοι και

ΙΔΑΧ)
17 40

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε υπ’
όψιν του τα ανωτέρω καθώς και 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 140 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α’/2006).
3. Τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/14-08-2015) 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» – δαπάνες μετακινούμενων 
εντός και εκτός επικράτειας.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της υποπαραγράφου Δ9, της 
παραγράφου Δ, του άρθρου 2, του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις–
Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/14-08-2015) και τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 36 του ν. 4487/ 2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 



διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 110/τ.Α΄/01-
08-2017)».
5. Τις διατάξεις της περ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 και της περ.β΄ της παρ.2 
του άρθρου 7 του Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/2006).
6. Την με αριθ. οικ.2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 εγκύκλιο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους “Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων 
της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρο 2 του ν.4336/2015 
(ΦΕΚ 94/Α΄) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»”.
7. Τις ανάγκες του Δήμου Σερίφου για μετακίνηση εκτός έδρας των αιρετών 
και υπαλλήλων του Δήμου, για την συμμετοχή τους σε συσκέψεις και 
συναντήσεις με σκοπό την προώθηση και διεκπεραίωση υποθέσεων του 
Δήμου, καθώς και σε εκθέσεις, συνέδρια, σεμινάρια  κ.λπ.
8. Την με απ:1724 /28-05-2020 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών περί ύπαρξης πιστώσεων οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης 
μετακινούμενων αιρετών και υπαλλήλων στον οικείο προϋπολογισμό έτους 
2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει  το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατά το έτος 2020 ημερών
μετακίνησης εκτός  έδρας των αιρετών και  υπαλλήλων του Δήμου Σερίφου
όπως εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΕΚΑΣΤΟΣ

Δήμαρχος 1 40
Αντιδήμαρχος 3 40
Πρόεδρος Δ.Σ. 1 40

Μέλη Δ.Σ. 9 40
Υπάλληλοι ( Μόνιμοι και

ΙΔΑΧ)
17 40

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους 
παρόντες 

Υπογραφή Υπογραφές 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
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