
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ      
      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 5-02/4/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Σερίφου. 

 Σήμερα, (2) δυο του μηνός Απριλίου του έτους 2022 ημέρα της 

εβδομάδος Σάββατο και ώρα 18:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου 

συνήλθε σε τακτική με τηλεδιάσκεψη(λόγω των έκτακτων μέτρων με σκοπό την 

αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) συνεδρίαση, ύστερα από 

την υπ’ αριθ.0926/28-03-22 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ. Μαγουλά Δ., 

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: 

Θέμα 9ο Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου ημερών 

μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Σερίφου για το έτος 2022. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Μαγουλάς Δ., Πρόεδρος Δ.Σ.            1. Ράμπιας Σ., Αντιδήμαρχος.     

2. Λιβάνιος  Σ., Αντιδήμαρχος.              2. Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ 

3. Ρεβίνθης Ευαγ., Αντιδήμαρχος.        3. Βαραγιάννης Β., Δ.Σ.    

4. Πελοποννήσιος Μ., Δ.Σ.      4. Χρυσολωράς Μιχ., Δ.Σ.        

5. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ.       

6. Χρυσολωράς Θ., Δ.Σ. 

7. Λιβάνιος Γεώργιος., Δ.Σ. 

8. Κόντες Ιωάννης, Δ.Σ. 

9. . Μποφίλιος Π., Δ.Σ. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη 

Ειρήνη. 

Ο πρόεδρος ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για τη συζήτηση ενός 

(1) εκτάκτου θέματος ως κάτωθι:    

ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ: 
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• Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα της κυρίας Γούναρη Βασιλικής. 

Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση ενός (1) εκτάκτου  θέματος.                                                        

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος . 

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου ημερών 

μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Σερίφου για το έτος 2022. 

 Αριθμός Απόφασης : 29 /2022 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ, Μαγουλάς Δ., έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ρεβίνθη 

Κωνσταντίνο, ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε μεταξύ άλλων τα 

εξής: 

ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει, σχετικά 

με τις αρμοδιότητες του δημάρχου, του άρθρου 59 του ίδιου νόμου σχετικά με 

τις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων, της παρ. 1 του άρθρου 140 του 

ν.3463/2016 όπου οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι Κοινοτήτων και οι 

δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι μπορούν να μετακινούνται έκτος έδρας του 

Δήμου ή της Κοινότητας για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, 

β) τις διατάξεις του άρθρου 3 της ΥΠΟ παραγράφου Δ9: ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ του 

ν.4336/2015(ΦΕΚ 94/Τ.Α’./2015), όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 

4484/2017(ΦΕΚ 110/Τ.Α’./2017): « με κοινή απόφαση του αρμοδίου Υπουργού 

και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ 

έτος ημερών εκτός έδρας των μετακινούμενων προσώπων για οποιαδήποτε 

από τις αιτίες της παρ. 1 του άρθρου 2, ανάλογα με τον κλάδο, την κατηγορία, 

την ειδικότητα που ανήκουν ή την ιδιότητα τους και δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο όριο, τις εξήντα(60). Το όριο αυτό δεν προσαυξάνεται 

στις περιπτώσεις ανάθεσης καθηκόντων άλλου κλάδου ή ειδικότητας ή σε 

περίπτωση μετακίνησης έκτος έδρας υπό άλλη ιδιότητα. 

« Με απόφαση του αρμόδιου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ( πρώην 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης) καθορίζονται τα θέματα του α 
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εδαφίου για τους αιρετούς, καθώς και τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους 

ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού,  στα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου αυτών», 

γ) την υπ’ αριθ. 2/74450/ΔΕΠ/24-112015 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους « Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της ΥΠΟ 

παραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 « δαπάνες 

μετακινούμενων εντός και έκτος επικράτειας», τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 

2Θ΄του Ν. 3469/2006, 

δ) τις ανάγκες του Δήμου Σερίφου για μετακίνηση έκτος έδρας των αιρετών του, 

για τη συμμετοχή τους σε συσκέψεις και συναντήσεις με σκοπό την προώθηση 

και την διεκπεραίωση των υποθέσεων του Δήμου, καθώς και σε συνέδρια, 

εκθέσεις, κτλ. 

ε) την πρόβλεψη των πιστώσεων οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης 

μετακινούμενων αιρετών στον προϋπολογισμό του έτους 2022. 

Παρακαλείται το σώμα για τη λήψη απόφασης, σχετικής με τον ορισμό του 

ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης των αιρετών του Δήμου 

Σερίφου για το έτος 2022, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους κάτωθι πίνακες: 

1)Για το Δήμο Σερίφου 

α/α κατηγορία Αριθμός 

Αιρετών 

Ειδικότητα Ανώτατο όριο 

ημερών κατ’ έτος & 

ανά άτομο 

1 Αιρετός 1 Δήμαρχος 40 

2 Αιρετός 3 Αντιδήμαρχος 40 

3 Αιρετός 1 Πρόεδρος 

δημοτικού 

Συμβουλίου 

40 

ΑΔΑ: 6Υ74Ω1Η-6Τ7



4 Αιρετός 12 Δημοτικοί 

Σύμβουλοι 

40 

 

2)Για το δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου 

α/α κατηγορία Αριθμός 

Αιρετών 

Ειδικότητα Ανώτατο όριο 

ημερών κατ’ έτος & 

ανά άτομο 

1 Αιρετός 1 Δήμαρχος 20 

2 Αιρετός 3 Αντιδήμαρχος 20 

3 Αιρετός 1 Πρόεδρος 

δημοτικού 

Συμβουλίου 

20 

4 Αιρετός 12 Δημοτικοί 

Σύμβουλοι 

20 

 Τυχόν επιπλέον δαπάνη θα προβλεφθεί κατόπιν αναμορφώσεως του 

προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή θα αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για την 

σχετική απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου  περί 

ορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης έκτος έδρας των 

αιρετών του Δήμου Σερίφου για το έτος 2022 και για τη δημοσίευσή της στο 

ΦΕΚ ( σχετ. το άρθρο 5, περ. θ’ του Ν 3469/2006) 

 

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψιν 

του την εισήγηση του Δημάρχου  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Την έγκριση του ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας 

των αιρετών του Δήμου Σερίφου για το έτος 2022, όπως παρουσιάζονται στους 

κάτωθι πίνακες: 

Α)Για το Δήμο Σερίφου 

α/α κατηγορία Αριθμός 

Αιρετών 

Ειδικότητα Ανώτατο όριο 

ημερών κατ’ έτος & 

ανά άτομο 

1 Αιρετός 1 Δήμαρχος 40 

2 Αιρετός 3 Αντιδήμαρχος 40 

3 Αιρετός 1 Πρόεδρος 

δημοτικού 

Συμβουλίου 

40 

4 Αιρετός 12 Δημοτικοί 

Σύμβουλοι 

40 

 

Β)Για το δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου 

α/α κατηγορία Αριθμός 

Αιρετών 

Ειδικότητα Ανώτατο όριο 

ημερών κατ’ έτος & 

ανά άτομο 

1 Αιρετός 1 Δήμαρχος 20 

2 Αιρετός 3 Αντιδήμαρχος 20 

3 Αιρετός 1 Πρόεδρος 

δημοτικού 

Συμβουλίου 

20 

4 Αιρετός 12 Δημοτικοί 

Σύμβουλοι 

20 
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 Τυχόν επιπλέον δαπάνη θα προβλεφθεί κατόπιν αναμορφώσεως του 

προϋπολογισμού 

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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