
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΔΑ: Ω3Ξ4Ω1Η-Θ4Ζ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ορθή επανάληψη

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’  αριθμ. 5/30-05-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Σερίφου.

Σήμερα  (30)  τριάντα  του  μηνός  Μαΐου  του  έτους  2020  ημέρα  της
εβδομάδος  Σάββατο  και  ώρα  13:00  μ.μ.  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερίφου
συνήλθε  σε  δια  περιφοράς  (λόγω  των  έκτακτων  μέτρων  με  σκοπό  την
αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19),  συνεδρίαση στο Δημοτικό
Κατάστημα Σερίφου , ύστερα από  την υπ’ αριθμ.  1296/26-05-20 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  10ο:. Έγκριση  έκθεσης  Ά  τριμήνου  Εσόδων-Εξόδων
προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2020 του Δήμου Σερίφου.

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.               Κανείς
2.  Λιβάνιος  Σ. Αντιδήμαρχος 
3. Ράμπιας Σ , Αντιδήμαρχος             
4. Ρεβίνθης Ευαγ. , Αντιδήμαρχος
5. Μαγουλάς Δημήτριος , Δ.Σ.                      
6. Πελοποννήσιος Μ. , Δ.Σ.                            
7. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ
8. Λυμβαίος Ιωαν. , Δ.Σ.     
9. Μποφίλιος Π., Δ.Σ 
10. Λιβάνιος Γεώργιος                                                                                 
11. Κόντες Ιωαν. , Δ.Σ.                               
12. Χρυσολωράς Θ. , Δ.Σ.
13. Βαραγιάννης Β., Δ.Σ.

Ο πρόεδρος ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για τη συζήτηση δύο
(2)   εκτάκτων θεμάτων  ως κάτωθι:   
ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:



1. Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση αδειών της  ΡΑΕ για φωτοβολταϊκά
πάρκα στη νήσο Σέριφο.

2. Ενημέρωση σχετικά με την Α.Π. 1034 /5-5-20 επιστολή του κ. Γαλανού
Κλεάνθη.   

                                  
Το  ΔΣ  ομόφωνα  ενέκρινε  τη  συζήτηση  των  εκτάκτων  θεμάτων.

              
     Στη συνεδρίαση   παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος .

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση  έκθεσης  Ά  τριμήνου  Εσόδων-Εξόδων
προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2020 του Δήμου Σερίφου.

Αριθμός Απόφασης : 73/2020

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.: 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:

«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   Αριθμ.  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 αριθ  151/2019  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο
προϋπολογισμός του έτους 2020  και εγκρίθηκε με την αριθ.4642/31-01-2020
απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ. Αιγαίου . 

Με  βάση  τα  παραπάνω  ο  προϊστάμενος  της  οικονομικής  υπηρεσίας  του
Δήμου με  έγγραφο του , κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση



σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α τριμήνου του
έτους 2020.

Προτείνεται  η  έγκριση της  πορείας  του Α’  τριμήνου του  οικονομικού  έτους
2020, με βάση την 63/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

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

 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 
 η  Αριθμ. 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»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  την  έκθεση  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  του  Α΄  τριμήνου  του

έτους 2020, ως ακολούθως: 

Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α΄ τριμήνου του 
έτους 2020 , εμφανίζονται στους  συνημμένους  πίνακες  .

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών  Α΄  τριμήνου του 
έτους 2020  εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα .

Τα στοιχεία ισολογισμού Α΄ τριμήνου του έτους 2020 εμφανίζονται στον 
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  . 

Οι Δ.Σ. κ.κ. Χρυσολωράς Θ. και Βαραγιάννης Β. καταψήφισαν την έγκριση της
πορείας εκτέλεσης του προϋολογισμού.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Πελοποννήσιος Μ. , Σγουρδαίου Α. και Λυμβαίος Ι. ψήφισαν 
Παρών



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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