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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου 

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου για 

τη φυσική του παρουσία σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό και συνάντηση εργασίας στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  

Στη Σέριφο σήμερα, 28 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ, στο Δημοτικό 

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

συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 1933-28/06/2022 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 (7) μέλη: 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος 
 

2) Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος 

3) Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος 

4) Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος 

5) Ράμπιας Σάββας, μέλος 

6) Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος 

7) Μποφίλιος Πέτρος, μέλος  

 

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη Ειρήνη . 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψιν των     μελών της 

οικονομικής επιτροπής την ανάγκη κάλυψης των εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου για τη φυσική 

του παρουσία σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και σε συνάντηση εργασίας στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Πιο συγκεκριμένα: 

• 1 ακτοπλοϊκό εισιτήριο Σέριφος- Πειραιάς μετ’ επιστροφής με όχημα. 
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• Ημερήσια αποζημίωση 4 ημερών 

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», 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

1.Την έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου για τη φυσική του παρουσία σε συνάντηση 

με τον Πρωθυπουργό και σε συνάντηση εργασίας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων στις 08-15/06/2022. 

2.Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης δαπάνης στον ΚΑ 00.6421. πίστωσης του 

προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2022 ως εξής: 

Α) 378,80€ για τη μετακίνηση του Δημάρχου Κωνσταντίνου Ρεβίνθη. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό106/2022 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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