
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΨΚΨ6Ω1Η-Χ2Ω
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αρ. Απόφ.:    45/2021

                                                                  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Σερίφου

ΘΕΜΑ 2ο : Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δ’ Τριμήνου 2020.

Στη Σέριφο σήμερα, 07 Μαρτίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 14:30 μμ. στο

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

συνεδρίαση,  με  τηλεδιάσκεψη,  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την  1171-

03/03/2021  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. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

4. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος

5. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος

6. Χρυσολώρας Θεόδωρος, μέλος

7. Μποφίλιος Πέτρος  , 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 δυο   (2) έκτακτων θεμάτων ως κάτωθι:



 Έγκριση ή μη, της θεωρημένης μελέτης για το έργο με τίτλο « Αναβάθμιση

Αθλητικών  Εγκαταστάσεων  Δήμου  Σερίφου»,  έγκριση  τεχνικών  όρων,

έγκριση όρων δημοπράτησης, έγκριση των μελών της επιτροπής διαγωνισμού

και δέσμευση της πίστωσης για πληρωμή των εφημερίδων στην περίπτωση

άγονης διαδικασίας.

 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ανύπαρκτων υγρομέτρων και των οφειλών

που εμφανίζονται ως ληξιπρόθεσμες σ’ αυτά.

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’

όψιν των μελών της οικονομικής επιτροπής  τα κάτωθι: 

   Σύμφωνα με την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10,

όπως  αντικαταστάθηκε  με  την  παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19,  η  οικονομική

επιτροπή ελέγχει  την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά

τρίμηνο  έκθεση  προς  το  δημοτικό  συμβούλιο,  στην  οποία  παρουσιάζεται  η

κατάσταση  των  εσόδων  και  εξόδων  του  δήμου.  Η  έκθεση  αυτή  στην  οποία

καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά

στην ιστοσελίδα του δήμου.

Από  1.1.2011  σύμφωνα  με  την  παρ.9  του  άρθρου  266  του  Ν.3852/2010  ,  όπως

τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του

ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών

υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό

συμβούλιο  έκθεση για τα αποτελέσματα  εκτέλεσης  του προϋπολογισμού,  κατά το

χρονικό  διάστημα  από  την  αρχή  του  οικονομικού  έτους  έως  το  τέλος  του

συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της

μειοψηφίας  και  επισυνάπτεται  σε  αυτή  η  εισήγηση  του  υπευθύνου  οικονομικών

υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των

συνημμένων  της  υποβάλλεται  στο δημοτικό  συμβούλιο  εντός  προθεσμίας  τριάντα

(30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού

έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την

εκτίμηση  είσπραξης  των  εσόδων,  ότι  στον  προϋπολογισμό  έχουν  εγγραφεί



υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος

της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού,

με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την

υποβολή  σε  αυτό  της  έκθεσης  από  την  οικονομική  επιτροπή,  μειώνοντας  τα

παραπάνω έσοδα,  σύμφωνα με  την  εισήγησή της  και  αντιστοίχως  το σκέλος  των

δαπανών,  ώστε  να  μην  καταστεί  σε  καμία  περίπτωση  ελλειμματικός  ο

προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του

προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του

που  λαμβάνεται  εντός  της  ίδιας  προθεσμίας,  δυνάμενο  αυτό  να  προβεί  σε

αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι  ανωτέρω  αποφάσεις  υποβάλλονται  στον  Ελεγκτή  Νομιμότητας  για  έλεγχο.  Η

έκθεση,  μετά  των  συνημμένων  της  και  η  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί

αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία

υπηρεσία  Επιτρόπου  για  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  άρθρου  277  του  ν.

3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν,

καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  αριθ. οικ. 40038/09.09.2011

(ΦΕΚ  2007/09.09.2011  τεύχος  Β’)  «Καθορισμός  των  στοιχείων  τα  οποία

περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των

Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται

στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού,

που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από

εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία

έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται



σύμφωνα  με  τα  Υποδείγματα  1  έως  και  3,  που  επισυνάπτονται  στην  ανωτέρω

απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με  την  υπ’  αριθ.151/2019  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ψηφίστηκε  ο

προϋπολογισμός του έτους  2020  και  εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.4642/31-01-2020

απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ. Αιγαίου  

Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με

έγγραφό του , κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την

έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ΄ τριμήνου του έτους 2020.

Σας καλώ, όπως προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού

του Δ΄  τριμήνου του έτους 2020.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της 

 την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19

 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει 

 Την   υπ’ αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) 

«Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 

αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και 

Περιφερειών»

την υπ’  αριθ.     151/2019   απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου,  με  την  οποία

ψηφίστηκε  ο  προϋπολογισμός  του  έτους  2020   και  εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αριθ.

4642/31-01-2020     απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ. Αιγαίου  ,το  έγγραφο του

προϊστάμενου  της  οικονομικής  υπηρεσίας  του  Δήμου,  σχετικά  με  την  έκθεση

εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ΄  τριμήνου του έτους 2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 



Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ΄ τριμήνου του έτους

2020, ως ακολούθως: 

Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ τριμήνου του έτους 2020,

εμφανίζονται στους  συνημμένους  πίνακες  .

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών  Δ΄  τριμήνου του έτους 2020

εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα .

Τα στοιχεία ισολογισμού Δ΄ τριμήνου του έτους 2020 εμφανίζονται στο συνημμένο 

πίνακα  .

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Β. Σύμφωνα  με  την  πορεία  και  την  εκτίμηση  είσπραξης  των  εσόδων,  στον

προϋπολογισμό  δεν  έχουν   εγγραφεί  υπερεκτιμημένα  έσοδα  ή  έσοδα  που  δεν

πρόκειται  να  εισπραχθούν  έως  το  τέλος  της  χρήσης  και  ως  προς  το  σκέλος  των

εξόδων δεν υπάρχουν ελλειμματικοί ΚΑΕ  . 

Γ.  Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο.

 Ο  κ.  Χρυσολωράς  Θεόδωρος  μειοψήφισε,  διότι  δεν  είχε  υπερψηφίσει  και  τον

προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2020.  Ό κ. Λυμβαίος Ι., δήλωσε παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 45/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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