
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ      
      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 10-13/07/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Σερίφου. 

 Σήμερα, (13) δέκα τρείς του μηνός Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα της 

εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου 

συνήλθε σε τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ 

αριθ.2082/08-07-22 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 5ο : Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με το υπ’ αριθ. 27779/17-06-

2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.  

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.Βαραγιάννης Β., Δ.Σ.   

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

3. Ράμπιας Σ., Αντιδήμαρχος.                

4. Ρεβίνθης Ευαγ., Αντιδήμαρχος.          

5. Λιβάνιος Γεώργιος., Δ.Σ.  

6. Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ 

7. Χρυσολωράς Μιχ., Δ.Σ.      

8.   Πελοποννήσιος Μ., Δ.Σ. 

9. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ. 

10. Χρυσολωράς Θ., Δ.Σ. 

11. Μποφίλιος Π., Δ.Σ. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη 

Ειρήνη. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος, κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος. 



Θέμα 5ο : Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με το υπ’ αριθ. 27779/17-06-

2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.  

Αριθμός Απόφασης : 81 /2022 

Ο πρόεδρος του ΔΣ  Μαγουλάς Δημήτριος , έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ. 

Ρεβίνθη Κωνσταντίνο, ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε μεταξύ 

άλλων τα εξής: 

ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:  

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 27779/17-06-2022 έγγραφό της, η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Αιγαίου ενημερώνει τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ά και 

΄β βαθμού σχετικά με την παροχή κινήτρων στους δημοσίους υπαλλήλους. 

Διευκρινίζεται στο ανωτέρω έγγραφο ότι η παροχή κινήτρων στους δημοσίους 

υπαλλήλους πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε είδος( σίτιση, κατάλυμα 

διαμονής) και όχι με τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων απευθείας στους 

δικαιούχους. Προτείνεται να προβεί ο Δήμος Σερίφου στη διαδικασία μίσθωσης 

ακινήτων για τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τις απαραίτητες 

προδιαγραφές, καθώς και να διευκρινιστεί ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, διότι είναι 

δύσκολή η ανεύρεση καταλυμάτων για όλους. Επίσης, να αποσταλεί έγγραφη 

αντίρρηση στο ανωτέρω έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, 

το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΚΕΔΕ από το Δήμο Σερίφου και τους άλλους 

νησιώτικους δήμους των Κυκλάδων, ζητώντας την εξαίρεση των νησιωτικών 

δήμων με ειδική ρύθμιση από τον κίνητρο σε είδος, καθώς είναι δύσκολή η 

ανεύρεση καταλυμάτων για τους δικαιούχους. 

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

του την εισήγηση του Δημάρχου και το έγγραφό της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)Η αποστολή έγγραφης αντίρρησης στο ανωτέρω έγγραφο προς την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΚΕΔΕ 

από το Δήμο Σερίφου και τους άλλους νησιώτικους δήμους των Κυκλάδων, εν 

το επιθυμούν ζητώντας την εξαίρεση των νησιωτικών δήμων με ειδική ρύθμιση 



από την παροχή του κινήτρου σε είδος, καθώς είναι δύσκολη η ανεύρεση 

καταλυμάτων για τους δικαιούχους. 

Β) Την επαναφορά του θέματος προς λήψη απόφασης από το σώμα, έπειτα 

από τις απαντήσεις στην έγγραφη αντίρρηση του Δήμου Σερίφου από τους 

ανωτέρω φορείς. 

 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους 

παρόντες  

Υπογραφή        Υπογραφές  

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 


