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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό  της34 ης  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου  

 

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ή μη, οικονομικών καταστάσεων έτους 2020 του Δήμου 

Σερίφου». 

Στη Σέριφο σήμερα, 23 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30 στο 

Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου, συνήλθε σε έκτακτη  με 

τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 4812/20-12-

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 (6) μέλη: 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος  

2. Μποφίλιος Πέτρος  , μέλος 

1.Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος 

 

3. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος 

4. Ράμπιας Σάββας, μέλος  

5. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος 

6. Χρυσολωράς Θεόδωρος, 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 ενός(1) έκτακτου θέματος ως κάτωθι: 

• Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη χρονικής παράτασης για το έργο « 

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Σερίφου». 



Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών της οικονομικής επιτροπής τα εξής: 

α) Τις παραγράφους 1-5 του άρθρου 163 του Ν 3463/06, όπου ορίζονται τα 

ακόλουθα: 

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

υποβάλλει, δια του Δημάρχου, στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης 

του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της 

διαχείρισης ορίζονται με το ΠΔ 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 μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή 

επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε 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 Έλεγκτή Λογιστή. Οι δήμοι που 

εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον Ορκωτό Έλεγκτή 

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 Έλεγκτών - 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. 

Έκτος 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 

4. Το συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή 

και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της δημαρχιακής 

επιτροπής, αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή και του 

ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική γι’ 

αυτό το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των 

οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. 

Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική 

συνεδρίαση καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή ο 

αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του 

ορκωτού ελεγκτή -λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης 

του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην 

ειδική συνεδρίαση. Ο δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού 

ελεγκτή - λογιστή από τη συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών Έλεγκτών, το συμβούλιο 

δε, έχει δικαίωμα να αποκλείσει τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή που δεν προσήλθε, 

από επόμενο έλεγχο στο Δήμο. 

5. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου 

του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο 

άρθρο 24 του ν. 3202/2003 (ΦΈΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού 

συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του 

ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. 

Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ. 

774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση 

του Δήμου, μετά από απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που 

εκδίδεται 

είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.» 



β) Τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/10, όπου προβλέπεται ότι όλοι οι δήμοι 

υποχρεούνται να εφαρμόζουν την διπλογραφική λογιστική μέθοδο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου 

έναρξης της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου» και να εκδίδουν 

οικονομικές καταστάσεις βάσει αυτού (ισολογισμούς, καταστάσεις αποτελεσμάτων 

χρήσης κ.α). 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, σας υποβάλλουμε, τις οικονομικές καταστάσεις 

χρήσης 2020 του Δήμου Σερίφου , στις οποίες περιλαμβάνονται ο ισολογισμός, τα 

αποτελέσματα χρήσεως, ο πίνακας διάθεσης των αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, 

στο οποίο παρέχονται επεξηγηματικές πληροφορίες, σύμφωνα με τη διπλογραφική 

λογιστική μέθοδο και παρακαλούμε να προβείτε στον έλεγχό τους και στη σύνταξη 

σχετικής έκθεσης, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και να τις υποβάλλετε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

Η Οικονομική επιτροπή,  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ’ όψιν της: 

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

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 Καταρτίζει τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως του οικονομικού έτους  

2020 όπως εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο 

της επιτροπής για την προώθησή τους και τη λήψη της  απαραίτητης έγκρισής τους  

από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

Ο κ. Χρυσολωράς Θ. μειοψήφισε. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 246/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 


