
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΔΑ:Ω9ΛΖΩ1Η-ΖΓΙ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 10/01-08-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Σερίφου.

Σήμερα (1) πρώτη του μηνός Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα της
εβδομάδος  Σάββατο  και  ώρα  18:00  μ.μ.  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερίφου
συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών  (λόγω των έκτακτων μέτρων με σκοπό
την  αποφυγή  της  διάδοσης  του  κορωνοϊού  COVID-19),   συνεδρίαση  στο
Δημοτικό Κατάστημα Σερίφου ,  ύστερα από  την υπ’  αριθμ.  1859/28-07-20
πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ. Χρυσολωρά Μιχαήλ 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:

ΘΕΜΑ 7ο : 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού
Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Χρυσολωράς Μιχ. ,  Πρόεδρος Δ.Σ.            1.Κόντες Ιωαν. , Δ.Σ.
2.  Λιβάνιος  Σ. Αντιδήμαρχος                        2. Λιβάνιος Γεωργιος Δ.Σ. 
3.  Ράμπιας Σ , Αντιδήμαρχος             
4. Ρεβίνθης Ευαγ. , Αντιδήμαρχος
5. Μαγουλάς Δημήτριος , Δ.Σ.                      
6. Πελοποννήσιος Μ. , Δ.Σ.                            οι οποίοι δεν προσήλθαν
7. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ                         αν και νομίμως προσκληθείς.
8. Λυμβαίος Ιωαν. , Δ.Σ.     
9. Μποφίλιος Π., Δ.Σ 
10. Χρυσολωράς Θ. , Δ.Σ.

     11 .Βαραγιάννης Β., Δ.Σ.
                                 

Ο  πρόεδρος  ζήτησε  τη  σύμφωνη  γνώμη  των  μελών  για  τη  συζήτηση
τεσσάρων (4)   εκτάκτων  θεμάτων  ως κάτωθι:   

ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:
1.Λήψη  απόφασης  για  την  εκμίσθωση  κοινοχρήστου  χώρου  στην  κα.

Σταματοπούλου Αικατερίνη.

2.Λήψη  απόφασης  για  την  κάλυψη  ή  μη  των  τελών  ταφής  του  πάτερ

Ιακώβου Μητροφάνη από το Δήμο.

3. Ενημέρωση για τα αντλιοστάσια



4. Ενημέρωση για την μίσθωση ακινήτων.

Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση των τεσσάρων (4) εκτάκτων  θεμάτων.    

                                             
     Στη συνεδρίαση   παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος .

ΘΕΜΑ 7ο : 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 

Αριθμός Απόφασης : 110 /2020

Ο πρόεδρος του ΔΣ  Χρυσολωράς Μιχαήλ , έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ. 
Ρεβίνθη Κωνσταντίνο, ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε μεταξύ 
άλλων τα εξής:

ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝ: Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος

Α') ορίζονται τα εξής:

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως

από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον. 

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων

δι'  εκτέλεσιν έργων,  περί  ών το άρθρον 161 του δημοτικού και  κοινοτικού

κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού

ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης

εν  τω  προϋπολογισμώ του  αυτού  ή  άλλου  κεφαλαίου  ή  προς  δημιουργία

πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω

προϋπολογισμώ. 

3.  Η  κατά  μεταφοράν  διάθεσις  των  κατά  την  προηγουμένην  παράγραφον

πιστώσεων  πραγματοποιείται  δι'  ειδικών  αποφάσεων  του  δημοτικού

συμβουλίου  εγκρινομένων  κατά  τας  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  Ν.Δ.

3777/1957.  Αι  αποφάσεις  δέον  να  κατονομάζουν  τα  κεφάλαια  και  άρθρα,

προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα

ποσά  ή  να  καθορίζουν  τα  νέα  κεφάλαια  και  άρθρα,  άτινα  δέον  να

δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης. 

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους

δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον

κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και  άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν



διαθέσιμον  προς  αναπλήρωσιν  των  πιστώσεων,  αίτινες  ήθελον  ευρεθή  εν

ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας

εν τω προϋπολογισμώ». 

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και

εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την

παράγραφο  2  του  παρόντος  άρθρου  αυξομειώσεων  των  πιστώσεων,  η

μεταφορά τούτων ενεργείται  μέσω του  εν  τη παραγράφω 4 του παρόντος

προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

Σύμφωνα  με  την  παρ  5  του  άρθρου  23  του  Ν.  3536/07, στον  Γενικό

Γραμματέα  της  Περιφέρειας  υποβάλλονται  για  έλεγχο  νομιμότητας  οι

αποφάσεις  των  δημοτικών  ή  κοινοτικών  συμβουλίων  που  αφορούν

αναμορφώσεις  των  προϋπολογισμών  των  Ο.Τ.Α.,  συνοδευόμενες  από  τις

εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της

παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με

το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα

ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του

πρώτου  εδαφίου  της  παρούσας  παραγράφου  υπέχουν,  ανεξάρτητα  από

τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των

άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε

με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού

αποτελεί  κατ’  ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε

αυτός.  Άρα,  για  την  έκδοση  της  τροποποιητικής  του  προϋπολογισμού

απόφασης,  απαιτείται  η  τήρηση  του  ίδιου  τύπου  και  διαδικασίας,  όπως

ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία.  (ΥΠ.ΕΣ.  28376/18.07.2012).  Σύμφωνα

πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν.

3536/2007 ο νομοθέτης θέλει  να ρυθμίσει  ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο

διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας

η εποπτεύουσα αρχή  ολοκληρώνει  τον  έλεγχο  νομιμότητας  της  απόφασης

αναμόρφωσης. 



Από  το  παραπάνω  έγγραφο  συνάγεται  ότι  εκτός  από  την  εισήγηση  των

αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας,

όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό. 

Με  το  ν.  4172/2013  ορίζεται  ότι  η  εκτελεστική  επιτροπή  και  η  επιτροπή

διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης

του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες

αναμορφώσεις  του  ακολουθήσουν.  (παρ  5  άρθρο  77  Ν.  4172/2013).

Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της

που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει

το  προσχέδιο  αυτού  στην  οικονομική  επιτροπή.  Για  τη  σύνταξη  του

προσχεδίου,  η  εκτελεστική  επιτροπή  συγκεντρώνει  και  αξιολογεί  τυχόν

προτάσεις  των  υπηρεσιών  του  δήμου,  καθώς  και  της  επιτροπής

διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν

υποβληθεί  εμπρόθεσμα  στην  οικονομική  επιτροπή,  τότε  καταρτίζεται  από

αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).

Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των

ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική

επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες

ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του

ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού. 

   Στη συνέχεια , έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  την

αναγκαιότητα αναμόρφωσης  των ΚΑΕ του προϋπολογισμού προκειμένου να

αντιμετωπισθούν νέες ανάγκες .

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καθώς και 

 την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07

 το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')

 το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012

 το άρθρο 77 Ν. 4172/2013

 τον προϋπολογισμό του Δήμου Σερίφου , έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε

με την αριθ. 151/2020  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε

με την 4642/2020 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου . 



 την 184.02.01/2020 απόφαση του ΔΣ του πράσινου Ταμείου με θέμα «

Ενεργειακή  αναβάθμιση  Δημοτικού  σχολείου  Δήμου  Σερίφου»  ποσού

143.877,42 €

 Την από 20/09/2020 απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα WIFI4EU  ποσού

15.000,00 €

  Με την υπ’ αριθ.πρωτ 23865-15/04/2020 εγκριτική απόφαση του ΥΠΕΣ

στο  πρόγραμμα  Φιλόδημος  ΙΙ  για  την  «  κατασκευή,  επισκευή  και

συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των δήμων» ποσού 262.972,60 €.

 με το  υπ’  αριθ.  πρωτ.  53958/09/07/2020 έγγραφο του Τ.Π.Δ.  με θέμα

«Αναγγελία πίστωσης» ποσού 3095,35 €.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  προέβη  στη  σύνταξη  του  σχεδίου  αναμόρφωσης  του

προϋπολογισμού  του  Δήμου  Σερίφου   για  το  έτος  2020  και  στη  συνέχεια   το

υπέβαλλε  στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

 Εγγράφει  στον  ΚΑ  εσόδου  1329.01  το  ποσό  των  143.877,42

«Ενεργειακή  αναβάθμιση  Δημοτικού  σχολείου»,  το  οποίο  μεταφέρει

στο αποθεματικό, εκ του οποίου: 

 Δημιουργεί τον ΚΑ. 15.7321.001 με το ποσό των 143.877,420€.

 Εγγράφει στον ΚΑ.  εσόδου 1323.03 το ποσό των 15.000,00€ για την

εγκατάσταση τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης σε κλειστούς ή

υπαίθριους δημόσιους χώρους, το οποίο μεταφέρει στο αποθεματικό,

εκ του οποίου : 

 Δημιουργεί τον ΚΑ. 15.7134.001 WiFi – 4EU  με το ποσό των  

15.000,00€.

 Εγγράφει στον ΚΑ εσόδου 1322.06 το ποσό των 262.972,60€ για την

«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των

Δήμων», το οποίο μεταφέρει στο αποθεματικό, εκ του οποίου:

 Δημιουργεί  τον  ΚΑ  61.7311.011  για  την  «Κατασκευή,  επισκευή  και

συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» με το ποσό των

262.972,60€.



 Εγγράφει στον ΚΑ εσόδου 1312 το ποσό των 95,35 € (Διαφορά από

την  ήδη  γραμμένη  3000,00)  για  την  «Επισκευή  και  συντήρηση

σχολικών κτιρίων για το έτος 2020».

Μεταφέρει και ενισχύει το αποθεματικό,

α) από τον ΚΑ 30.7331.001 «Συντήρηση Δημαρχείου» ποσό 40.000,00€.

β) από τον ΚΑ 10.6142.012 «Αρχειοθέτηση παλαιού Αρχείου» 12.000,00.

γ) από τον ΚΑ 00.6433 «Τιμητικές διακρίσεις» 2.000,00.

δ) από τον ΚΑ 30.7331.005 « επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων(στέγη)»
34.800,00

εκ του οποίου δημιουργεί ή ενισχύει τους κάτωθι ΚΑ.

Κωδικός Περιγραφή Ποσό

70.71.35.001 
Προμήθεια water kiosk 16.000

10.6654.002 Προμήθεια  αντ/κών
φωτοαντιγραφικού 

  1.000

70.7134.001 Προμήθεια  και  τοποθέτηση
προκατασκευασμένων πλακών 

12.400

30.6671.001 Προμήθεια ελαστικών  5.000
10.6654.001 Προμήθεια φιαλών νερού    500
70.6012.01 Αποζημίωση  υπερωριακής

εργασίας 
 5.000

00.6126.01 Εργοδοτικές  εισφορές  επί  των
εξόδων παράστασης σε αιρετούς

 4.000

00.6222 Τηλεφωνικά τέλη  5.000
00.6221 Ταχυδρομικά τέλη  5.000
30.7325.001 Τοποθέτηση φανοστατών 10.000
30.6279.03 Ανακατασκευή Αντλιοστασίων 24.800

Σύνολο 88.700

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Την  έγκριση  της  6ης Αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  Οικονομικού  Έτους
2020 σύμφωνα με την 120/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής.



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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