
 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ          
      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθ.4η Ειδική/29-12-2022 ειδικής συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Σερίφου. 

 

          Σήμερα, (29) είκοσι εννία του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022 ημέρα της 

εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου 

συνήλθε σε ειδική τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση ύστερα από την υπ’ 

αριθ. 3957/23-12-22 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ. Μαγουλά Δημητρίου, 

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: 

         Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη, του προϋπολογισμού εσόδων 

και δαπανών οικονομικού έτους 2023. 

            Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

                                                      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. .Μαγουλάς Δημήτριος ,  Πρόεδρος Δ.Σ.  1. Χρυσολωράς Θ. , Δ.Σ. 

2. Λιβάνιος  Σ. Αντιδήμαρχος              2.Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ 

3. .Μποφίλιος Π., Δ.Σ                                  3.Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ 

4. Ρεβίνθης Ευαγ. , Αντιδήμαρχος           4. Κόντες Ιωαν. , Δ.Σ.                     

5.  Χρυσολωράς Μιχ, Δ.Σ.                        5. Ράμπιας Σ , Αντιδήμαρχος 

6. Λιβάνιος Γεώργιος Δ.Σ.  

7. Βαραγιάννης Β., Δ.Σ. 

8. Πελοποννήσιος Μ. , Δ.Σ.                            

Τα πρακτικα τηρήθηκα από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη 

Ειρήνη.                                                            

 Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος , κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος . 

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη, του προϋπολογισμού εσόδων 

και δαπανών οικονομικού έτους 2023. 

Αριθμός Απόφασης : 142 /2022 

ΑΔΑ: 62ΞΒΩ1Η-Ι2Ρ



 

Ο πρόεδρος του ΔΣ  Μαγουλάς Δημήτριος , έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο, 

κ. Λιβάνιο Στυλιανο, ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε μεταξύ 

άλλων τα εξής: 

ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ:  

Σύμφωνα με το άρθρο  12 του  Ν.4623/19: " Η κατά την παράγραφο 3 του  

άρθρου 65 του ν. 3852/2010 κατάρτιση του προϋπολογισμού πραγματοποιείται 

σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές 

προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των 

παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση 

της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις 

ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε 

σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν 

καμίαπρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο 

πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που 

λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων." 

«Αφού λάβαμε υπόψη μας  το άρθρο  72  παράγραφο 1 περίπτωση α του 

Νόμου  3852/2010, τα άρθρα 155,156,157,158  του Ν 3463/2006, προβήκαμε 

στην κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021. 

Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό γίνεται προσπάθεια για την πραγματική 

εμφάνιση των εσόδων και των εξόδων, στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς. 

Λαμβάνονται υπόψη όλα τα θεσμοθετημένα έσοδα,  από εισοδήματα , από 

ανταποδοτικά τέλη, από φόρους τέλη και δικαιώματα και δυνητικά τέλη που 

τυχόν έχουν επιβληθεί και λοιπά τακτικά έσοδα. Ως προς τα έκτακτα έσοδα και 

δη αυτά που αφορούν χρηματοδοτήσεις έργων, έχουν εγγραφεί μόνο αυτά, 

που έχουν εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις. Ως προς το σκέλος των δαπανών, 

περιλαμβάνονται οι κατά το νόμο υποχρεωτικές δαπάνες ,τα συνεχιζόμενα 

έργα και όλες γενικά οι υποχρεώσεις του Δήμου, καθώς και το τεχνικό 

πρόγραμμα για την εκτέλεσης έργων, και οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις 

τους από διάφορους πόρους ή από ίδια έσοδα . 
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Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα  4 του ν.4111/2013 (Α’18),  όπως  

τροποποιήθηκε με  το αρθ.76  του ν.4172/2013  (Α’  167) και 77 του 

ν.4172/2013  (Α’  167) καθώς το Παρατηρητήριο Οικονομικής  Αυτοτέλειας των 

Ο.Τ.Α. παρέχει τη γνώμη του επί του σχεδίου του  π/υ  του Δήμου που 

ενσωματώνεται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ, με 

βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του και με σκοπό την επίτευξη 

ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. 

Αφού συλλέξαμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και λάβαμε υπόψη όλες τις 

κείμενες διατάξεις, σας υποβάλλουμε προς έγκριση το συνημμένο 

ισοσκελισμένο σχέδιο προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023 όπως 

συνοπτικά επισυνάπτεται. 

Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος, κ. Λιβάνιος Σ. προχώρησε στην ανάλυση ανά 

κωδικό του  προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων του Δήμου για το οικονομικό 

έτος 2023. 

Στηριζόμενοι, στην παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 όπου ορίζει ότι «Η 

συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της 

οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων 

που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης 

πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε 

υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την 

παράγραφο 9. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 

υπολογισμό της πλειοψηφίας.» . 

Με την παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 γίνεται σαφές ότι όταν υπάρχουν 

εναλλακτικές προτάσεις (συμπεριλαμβανομένου και της πρότασης της Ο.Ε) 

τίθενται σε ψηφοφορία και η πρόταση που θα λάβει την απόλυτη πλειοψηφία 

των παρόντων μελών  θεωρείται η εγκεκριμένη πρόταση. Στην αντίθετη 

περίπτωση επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δυο πρώτων σε 

ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση με τις 

περισσότερες ψήφους επί των παρόντων. Οι λευκές καθώς και οι αρνητικές 

ψήφοι δεν συνυπολογίζονται στην ψηφοφορία διότι θεωρούνται μη έγκυρες. 
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Στηριζόμενοι στην αιτιολογική έκθεση του Ν.4623/19 σε συνδυασμό με την 

παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 & την εγκύκλιο 108/2019 προκύπτει ότι 

η απόφαση της Ο.Ε τίθεται κανονικά σε ψηφοφορία και θεωρείται ως 

εγκεκριμένη άσχετα από το πλήθος των έγκυρων ψήφων που θα λάβει 

και άσχετα αν πληρείται η προϋπόθεση της απόλυτης πλειοψηφίας των 

παρόντων μελών ( θυμίζουμε ότι έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ 

συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική 

επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων). Οι λευκές καθώς και οι 

αρνητικές ψήφοι δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη στην ψηφοφορία διότι 

θεωρούνται μη έγκυρες. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ’ όψιν του: α) τις διατάξεις των άρθρων 

63 παρ. δ, 72 παρ. 1α, & 266 του ν. 3852/10 Νέα Αρχιτεκτονική της 

ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης 

, του άρθρ. 77 παρ. 6 του ν. 4172/13 Προϋπολογισμός Δήμων, του άρθρ. 4  του 

ν. 4111/13 Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησηςκαι των άρθρων 155, 156 του ν. 3463/06  Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων. , β) τα έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου γ) τη γνώμη του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, 

καθώς και την εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Σερίφου , τις 

ισχύουσες διατάξεις νόμου , την υπ΄αριθμ. 232/2022 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Σερίφου , το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε εναλλακτική 

πρόταση από τους επικεφαλής των παρατάξεων και κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σερίφου για το οικονομικό έτος 2023, 

όπως επισυνάπτεται αναλυτικά, και εμφανίζει: 
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Ο κ. Πελοποννήσιος Μιλ. Αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 

πρώτου θέματος. 

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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