
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αριθ. Απόφ.:111/2022  

                                                                   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου 

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ή μη της υπ’ αριθμόν 75/2022 

απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου. 

Στη Σέριφο σήμερα, 02 Ιουλίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μμ. στο 

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

τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 1944/29-

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 (4) μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος 1.Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος 

2. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος 

3. Μποφίλιος Πέτρος, μέλος 

4. Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος 

 

           2.Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος 

           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 επτά (7) έκτακτων θεμάτων ως κάτωθι: 

• Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της χρηματοδότησης από το 

Υπουργείο Εσωτερικών ποσού ύψους 34.718,81€ για την κάλυψη 

λειτουργικών και λοιπών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των 

προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. 

• Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της χρηματοδότησης από το 

πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ποσού ύψους 2.122.793,20€ για την 
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υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Έλεγχος κατανάλωσης και μείωση 

διαρροών στα δίκτυα διανομής νερού του Δήμου Σερίφου». 

• Αποδέσμευση υπολόγου για την σύσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού 

ύψους 744,00€ για την προμήθεια DVD (ΚΑ 70.6699.002). 

• Έγκριση ή μη της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2022. 

• Λήψη απόφασης για την έγκριση της 72/2022 Απόφασης Δημάρχου για την 

προμήθεια ηλεκτρικών πινάκων ύδρευσης(ΚΑ 25.7131.003). 

• Λήψη απόφασης για την έγκριση της 152/2022 Απόφασης Δημάρχου για την 

υπηρεσία κατεπείγουσας επισκευής αντλίας λυμάτων(ΚΑ 25.6262.009). 

• Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για τη φιλοξενία της 

Υπουργού Πολιτισμού και του επιτελείου της 1.120,00€ (ΚΑ 00.6433). 

 

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο 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 και το άρθρο 26 του Ν. 4807/21 και λαμβάνοντας υπ’ όψιν, τις υπ’ 

αριθ.122/2021και17/2022, κατά τις οποίες αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η παροχή 

κινήτρων (ένα ενιαίο επίδομα για σίτιση και στέγαση), τροποποιούμε την υπ.’ αριθ. 

75/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής και συμπεριλαμβάνουμε στη χορήγηση 

επιδόματος τον οδηγό του ασθενοφόρου, καθώς δεν μπορεί να λάβει το εν λόγω 

επίδομα από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Προτείνεται η χορήγηση  επιδόματος, ως ακολούθως: 

• Επίδομα επικουρικού προσωπικού(οδηγού ασθενοφόρου): 250€ μηνιαίως, 

ήτοι αν ολοκληρωθούν οι 12 μήνες, συνολικό ποσό 3.000€. 

Τέλος, τα ως άνω επιδόματα ισχύουν αποκλειστικά έως 31-12-2022. 

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

νόμου 4512/2018, 

• Το άρθρο 26 του Ν. 4807/2021 

• Το άρθρο  55 του νόμου 4735/2020, 

• Την υπ’ αριθ. 75/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου 

• Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών προς την οικονομική επιτροπή 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 75/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 

τη συμπερίληψη του επικουρικού οδηγού του ασθενοφόρου στην λήψη επιδόματος. 

Β)Τη χορήγηση επιδόματος  στον οδηγό του ασθενοφόρου, ως εξής: 

• Επίδομα επικουρικού προσωπικού(οδηγού ασθενοφόρου): 250€ μηνιαίως, 

ήτοι, αν ολοκληρωθούν οι 12 μήνες, συνολικό ποσό 3.000€. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 111/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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