
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αρ. Απόφ.: 46/2022 

   

                                                                   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της4ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου 

 

ΘΕΜΑ 25ο : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους των ποσών που θα 

δίνονται μηνιαίως ως κίνητρο για την προσέλκυση δημοσίων υπαλλήλων. 

Στη Σέριφο σήμερα, 28 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ. στο 

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

περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 0214-27/01/2022 

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  

2. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος 

3. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος 

4. Μποφίλιος Πέτρος  , μέλος  

 

1. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος 

2. Xρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος 

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 δέκα (10) έκτακτων θεμάτων ως κάτωθι: 

• Λήψη απόφασης για την αποδοχή του παραδοτέου παροχής υπηρεσιών 

συμβούλου για την «Αντικατάσταση κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και τον 

εκσυγχρονισμό αντλιοστασίων λυμάτων Λιβαδίου». 



• Λήψη απόφασης για την αποδοχή του παραδοτέου παροχής υπηρεσιών 

συμβούλου για την «Αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό εγκατάστασης 

επεξεργασίας λυμάτων ΕΕΛ». 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή 

υπηρεσίας «βαψίματος δεξαμενής πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου 

Σερίφου» ποσού 744,00€( ΚΑΕ: 15.7135.001). 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την 

«παραλλαγή-μετατόπιση στύλου και δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε πλησίον παλαιού 

ΙΚΑ» ποσού 3.462,61€ ( ΚΑΕ: 25.6211). 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την 

«ηλεκτροδότηση του καινούριου δημοτικού αντλιοστασίου ύδρευσης πλησίον 

της δεξαμενής στη θέση «Άγιος Κωνσταντίνος»»,  ποσού 8.015,18€( ΚΑΕ: 

25.6211). 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη μετακίνηση 

των ιατρών του προγράμματος «Υγεία για όλους». 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη φιλοξενία 

πυροσβεστών. 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την  

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος από τη μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

Θεάτρου « Ο Θίασος». 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προσφορά 

πρωινού στους ιατρούς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

• Εξειδίκευση δαπάνης για την απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές 

Δήμου Σερίφου 19.040,00€ (ΚΑ.00.6711.01). 

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 25ο 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 

βάση τα άρθρα 32, 349 των Ν.4483/2017 και Ν.4512/2018 αντίστοιχα, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 26 του Ν.4807/2021,, προτείνουμε να 

συνεχίσουν να δίνονται κίνητρα στους δικαιούχους, ώστε να προτιμούν το νησί μας. 



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 άλλο φορέα, δε θα είναι δυνατή ή λήψη αντίστοιχου επιδόματος και από το 

Δήμο. 

Τέλος, τα ως άνω επιδόματα ισχύουν αποκλειστικά έως 31-12-202 

 

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», 

• Το άρθρο  55 του νόμου 4735/2020, 

• Τις υπ’ αριθ. 122/2021 και 17/2022 αποφάσεις του Δημοτικού  Συμβουλίου 

Σερίφου 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την αναβολή του θέματος και τη  συζήτηση του σε επόμενη συνεδρίαση 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 46/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 


