
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’  αριθμ. 4/15-04-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Σερίφου.

Σήμερα (15) δεκαπέντε  του μηνός Απριλίου του έτους 2020 ημέρα της
εβδομάδος  Τετάρτη  και  ώρα  12:00  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.  868/10-04-20 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 19ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση  του απολογισμού του Οικ.
Έτους 2019.

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.     
2.  Λιβάνιος  Σ. Αντιδήμαρχος 
3. Ράμπιας Σ , Αντιδήμαρχος             
4. Ρεβίνθης Ευαγ. , Αντιδήμαρχος
5. Μαγουλάς Δημήτριος , Δ.Σ.                      1. Λιβάνιος Γεώργιος, 
6. Πελοποννήσιος Μ. , Δ.Σ.                            
7. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ
8. Λυμβαίος Ιωαν. , Δ.Σ.     
9.  Μποφίλιος Π., Δ.Σ                                    ο οποίος δεν παρευρέθηκε
10. Κόντες Ιωαν. , Δ.Σ.                               αν και νομίμως προσκληθείς. 
11. Χρυσολωράς Θ. , Δ.Σ.
12. Βαραγιάννης Β., Δ.Σ.

Ο πρόεδρος ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των μελών για τη συζήτηση ενός
(1)   εκτάκτου θέματος   ως κάτωθι:   
ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:
1. Παροχή κινήτρων στους δημοσίους υπαλλήλους
                            
                                  
Το  ΔΣ  ομόφωνα  ενέκρινε  τη  συζήτηση  του  εκτάκτου  θέματος.

              
     Στη συνεδρίαση   παραβρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος .



ΘΕΜΑ 19ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση  του απολογισμού του Οικ.
Έτους 2019.

 Αριθμός Απόφασης : 61/2020

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

ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝ.:.

Με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν.3463/2006)

ορίζονται τα εξής:

«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει

δια  μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού 

έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με  το

προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος,  ανεξάρτητα

από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που  ενεργούν την ταμειακή

υπηρεσία.

2. Μέσα σε  δύο  (2)  μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία,  η  δημαρχιακή επιτροπή τα  

προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον  απολογισμό

και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων  και Κοινοτήτων,

τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο  δημοτικό συμβούλιο.

3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό  συμβούλιο,

ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.

Οι  Δήμοι  που  εφαρμόζουν  το  κλαδικό  λογιστικό  σχέδιο  υποχρεούνται,  για  τον  έλεγχο  των 

οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή   και

τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού.

Ο  ορκωτός  ελεγκτής  -  λογιστής,  για  τον  έλεγχο  των  ετήσιων  οικονομικών  καταστάσεων 

(ισολογισμού,  λογαριασμού  αποτελεσμάτων  χρήσεως,  πίνακα  διαθέσεως  αποτελεσμάτων  και 

προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί  το

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών  -  Λογιστών,  οι  οποίες  συμφωνούν  με  τις  βασικές  αρχές  των  διεθνών 

ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής -  λογιστής

αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και  Κοινοτήτων και εάν

τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των  αντίστοιχων κανονιστικών

ρυθμίσεων  οι  οποίες  αφορούν  το  οικονομικό,  λογιστικό  και  διαχειριστικό  σύστημα των  Δήμων.



Περιλαμβάνει  επίσης  και  όλες  τις  παρατηρήσεις  που  αφορούν  σε  σημαντικές  ανεπάρκειες  που

έχουν  ουσιώδη  επίδραση  στην  ακρίβεια  ή  ορθότητα  κονδυλίων  του  ισολογισμού  ή  των

αποτελεσμάτων χρήσεως.

Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να  καταρτίζει και

έκθεση  ελέγχου,  στην  οποία  θα  περιλαμβάνει  τα  όσα  προέκυψαν  από  τον  έλεγχό  του,

παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση  ελέγχου

υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον  Γενικό Γραμματέα

της οικείας Περιφέρειας.»

Σύμφωνα με το Άρθρο 42 παρ 1 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής:

1. Ο απολογισμός πίναξ περιέχει εν επικεφαλίδι μεν τον δήμον, το οναματεπώνυμον του δημάρχου

και ταμίου μετά προσδιορισμού της διαρκείας της υπηρεσίας αυτών δια την περίπτωσιν καθ' ην

διήρκησεν  αύτη καθ'όλον  το  έτος,  εν  τω κυρίω δε  σώματι  εμφανίζει  κατά  στήλας και  κατά την

διάταξιν των κεφαλαίων και άρθρων του προϋπολογισμού. 

α) όσον αφορά τα έσοδα: τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα τα εισπραχθέντα και τα υπόλοιπα

εισπρακτέα. 

β) όσον αφορά τα έξοδα: τα προϋπολογισθέντα, τας κατά την διάρκειαν του οικονομικού έτους δι'

ειδικών  αποφάσεων  του  δημοτικού  συμβουλίου  χορηγηθείσας  αναπληρωματικάς  εκτάκτους  και

ειδικαί πιστώσεις, τα ενταλθέντα έξοδα, τα υπόλοιπα των πιστώσεων, τας τυχόν υπερβάσεις των

πιστώσεων, τα πληρωθέντα έξοδα και τα υπόλοιπα πληρωτέα.

Σύμφωνα με το Άρθρο 43 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής:

«1. Η τελική κατάστασις του λογαριασμού της χρηματικής διαχειρίσεως εμφανίζει: α')το χρηματικόν

υπόλοιπον του προηγουμένου έτους, 

β')τας εισπράξεις του έτους εκ τακτικών εσόδων εν συνόλω, 

γ')τας εισπράξεις του έτους εξ εκτάκτων εσόδων εν συνόλω, 

δ')τας πληρωμάς του έτους εις τακτικά έξοδα εν συνόλω, 

ε')τας πληρωμάς του έτους εις έκτακτα έξοδα εν συνόλω και 

στ') το χρηματικόν υπόλοιπον. 

2. Εις την κατάστασιν αυτήν προσαρτάται το γραμμάτιον εισπράξεως το βεβαιούν την μεταφοράν

του χρηματικού υπολοίπου εις την επομένην διαχείρισιν.»



Σύμφωνα με  την παρ.1γ  του  άρθρου 72  του Ν.3852/10,  η  Οικονομική  Επιτροπή προελέγχει  τον

απολογισμό.

Ο Ταμίας του Δήμου μας μέσω του Δημάρχου κατέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό της

διαχείρισης του οικονομικού  έτους που έληξε. 

.Ζητείται  η  έγκριση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  τον  απολογισμό  του

προϋπολογισμού  εσόδων –  εξόδων  του  Οικονομικού  Έτους  2019,  όπως

αυτή  παρουσιάζεται  στις  καταστάσεις,  που  μας  κοινοποιήθηκαν  από  την

Οικονομική Υπηρεσία

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

 Το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06)

 την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10

 Τα στοιχεία της απόδοσης λογαριασμού του ταμία που υποβλήθηκε

μέσω του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή 

 Τα άρθρα 40-44 του ΒΔ 17/5-15-6/1959 

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 , όπως κυρώθηκε με την

υπ’ αριθμό 01/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και  την αριθ.

17021/27-03-2019  απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

 Την υπ’ αριθμ. 42/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει   τον  απολογισμό του  Οικ.  Έτους  2019 σύμφωνα την  έκθεση  της

Οικονομικής  επιτροπής με  τα  κάτωθι  στοιχεία  έπειτα  από τον  έλεγχο  των

λογαριασμών που κατέθεσε ο δημοτικός ταμίας, ως εξής: 



ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν. 3463/06

1. ΕΣΟΔΑ 

α/
α

περιγραφή προϋπολο
γισθέντα

βεβαιωθέν
τα

εισπραχθέντ
α

υπόλοιπα 
εισπρακτέα

1 Τακτικά έσοδα 2.487.021,5
6

2.592.530,
93

1.158.680,65 1.380.415,31

2 Έκτακτα έσοδα    
3.167.042,5
2

   
679.212,61

567.287,56 107.672,31

2. ΕΞΟΔΑ 

α/
α

περιγρα
φή 

προϋπολ
ογισθέντα

ενταλθέντ
α

υπόλοιπα
πιστώσε
ων 
αδιάθετα

πληρωθέν
τα έξοδα

υπόλοιπα 
πληρωτέα

1 Έξοδα 5.954.613,
42

1.420.265,
30

4.534.348,
12

1.390.300,
94

29.964,36

3. ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ  

Δεν υπάρχουν υπερβάσεις 

4. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

α/α Περιγραφή Ποσό 

1 Χρηματικό υπόλοιπο 
προηγούμενου έτους

300.549,34

2 Χρηματικό υπόλοιπο 
31/12/2019

636.216,31

5. ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

Δεν συστάθηκαν παγίες προκαταβολές 



6. ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Δεν εκδόθηκε κανένα  χρηματικό ένταλμα προπληρωμής .

. 

Οι Δ.Σ. κ.κ. Χρυσολωράς Θ. και Βαραγιάννης Β. ψήφισαν αρνητικά διότι όπως
δήλωσαν δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων του νησιού.
Οι Δ.Σ. κ.κ. Πελοποννήσιος Μ., Λυμβαίος Ι. και Σγουρδαίου Αικ. . 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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