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Στην Ερµούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Σύρου σήµερα 23/2/2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου σε νόµιµη απαρτία 
συγκροτηµένο ύστερα από την αριθ. πρωτ. 481 / 19/2/2016 πρόσκληση του 
Προέδρου του ∆ηµητρίου Κοσµά µε παρουσία των: 

Παρόντες 

Βακόνδιος Φραγκίσκος,  Βρεττός Στέφανος, Γκίζης Ιάκωβος Λ/ρχης Σύρου, Κανάκης 
Γεώργιος, Κοσµάς ∆ηµήτριος, Λαρεντζάκης Γεώργιος,  Μηλιός Γεώργιος,  Παούρης 
Νικόλαος,Φίλιππα Ιωάννα 

Απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν οι  

Βασάλος Ιωάννης,Ζουλός Νικόλαος,Καρακατσάνης Γεώργιος,Προκοπίου 
Φλώρα,Σκιαδά Αννα,Χρυσολωράς Θεόδωρος 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ: Εγκριση έκδοσης εντάλµατος 
προπληρωµής για την εξόφληση νέων συνδέσεων παροχών ρεύµατος στη 
χερσαία ζώνη ν.Σύρου 

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συµβουλίου το 6ο εκτός ηµερησίας διατάξεως θέµα η 
συζήτηση του οποίου γίνεται αποδεκτή από το Συµβούλιο λόγω του επείγοντος, 
προκειµένου να ολοκληρωθούν σύντοµα οι διοικητικές διαδικασίες. 

Συνεχίζοντας λέγει στο Συµβούλιο τα εξής: 

Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/96),ορίζονται τα 
εξής: 
«1.Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να 
εγκρίνεται η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση 
δαπανών,γενικά,εφόσον η πληρωµή µε τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου 
είναι αδύνατη ή απρόσφορη.    
2.Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών 
υπαλλήλων.» 

Επίσης,σύµφωνα µε το άρθρο 32,παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 
τεύχος Α’)ορίζεται ότι: 
«1.Εντάλµατα προπληρωµής,είς  άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοση τοιούτων 
υπό του νόµου,εκδίδονται επ’ ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου.Ούτος 
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καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να αποδώση 
λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων,υποβάλλων τα 
κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν. 
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του 
εντάλµατος προπληρωµής αποφάσεως,ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του 
τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού 
έτους. 
2.Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην 
παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όπως 
περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 

Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59(ΦΕΚ 114/59 τεύχος 
Α’)ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι’εντάλµατος 
προπληρωµής δια δαπάνας άλλας ή τας δι’άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2.Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ’ονόµατι 
υπολόγου µη αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος 
προπληρωµής. 
3.Η πληρωµή των εξόδων δι’ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι’εντολων 
του δηµάρχου προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ή αφορά 
η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου  
4.Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν 
του εντάλµατος προπληρωµής.»                 

Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆.17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος 
Α’)ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των 
παρ’αυτών διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις 
επιµέλειαν,ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των 
χρηµάτων τούτων. 
Εάν τα ποσά  των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των 
υπολόγων άµα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις  αυτών ή  των µη 
χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το 
Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον,εφ’όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου.Οι 
υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των 
δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του 
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι 
γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 

Για τους παραπάνω λόγους και µε δεδοµένο ότι πρέπει να προβούµε στην εξόφληση 
νέων συνδέσεων παροχών ρεύµατος στη χερσαία ζώνη ν.Σύρου σας καλώ να 
ψηφίσουµε σχετικά µε τη διάθεση πίστωσης 7.360,42 ευρώ ,προκειµένου να 
αντιµετωπισθεί το ζήτηµα,χωρίς να επέλθει ζηµία σε βάρος του ∆ηµοτικού Λιµενικού 
Ταµείου Σύρου.       

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη : 
1)Το Π.∆.131/6-6-01(ΦΕΚ Α 113) «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Λιµενικού Ταµείου 
Ν. Κυκλάδων στους ∆ήµους Άνω Σύρου, Ερµούπολης, Κέας, Κύθνου, Ποσειδωνίας 
και Σερίφου» 
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2)Τον Κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης του ∆ηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου Σύρου (απόφαση ∆Σ 70/30-4-2007/ έγκριση ∆ήµου Ερµούπολης 
απόφαση 165/11-6-2007) 
3)Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου 
των ∆απανών του κράτους και άλλες διατάξεις» 
4)Τα άρθρα 172,240, 241, 242 και 244 του Ν.3463/06(ΦΕΚ Α! 114/2006) «Κώδικας 
∆ήµων και Κοινοτήτων» 
5)To άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α!/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» 
6)Tον προϋπολογισµό του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου ο.ε.2016 (απόφαση 
447/2015 ∆Σ ∆ΛΤΣ) που εγκρίθηκε µε την αριθ.510/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Σύρου-Ερµούπολης και επικυρώθηκε µε την 
αριθ.3543/19.01.2016 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου 
7)Τις διατάξεις του Π.∆.113/2010"Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες" (ΦΕΚ 
194/Α!)όπως ισχύει και του Β∆ 17/05-15/06/1959 "Περί οικονοµικής διοικήσεως και 
λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114/Α) 
8)Την ενηµέρωση του Προέδρου 

                                                 Αποφασίζει οµόφωνα 

1)Εγκρίνει την συζήτηση του 6ου εκτός ηµερησίας διατάξεως θέµατος 
2)∆ιαθέτει πίστωση 7.360,42 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.20-6211 του προϋπολογισµού 
έτους 2016  για την εξόφληση νέων συνδέσεων παροχών ρεύµατος στη χερσαία 
ζώνη ν.Σύρου  
3)Εγκρίνει την εκδοση εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της υπαλλήλου του 
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου Φραγκίσκας Βακονδίου  
4)Η πληρωµή της δαπάνης είναι απρόσφορη µε τακτικό ένταλµα διότι σύµφωνα µε 
τα υπ’ αριθµ.Πρωτ.108 & 109/14-1-2016 έγγραφα της ∆Ε∆∆ΗΕ  προκειµένου να 
προχωρήσουν στην κατασκευή των έργων που απαιτούνται για τις νέες συνδέσεις 
ηλεκτροδότησης θα πρέπει η Υπηρεσία µας να προβεί στην εξόφληση των ποσών 
συµµετοχής µας. Συγκεκριµένα για την νέα σύνδεση στην περιοχή Λαζαρέτα ποσό 
332,53€ και για την νέα σύνδεση στην Ακτή Π. Ράλλη ποσό 7.027,89€. 
5) Η απόδοση των ποσών θα γίνει έως 31/3/2016.  

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

        ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΟΣΜΑΣ                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ 

                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                           Βακόνδιος Φραγκίσκος 
                                                           Βρεττός Στέφανος 
                                                           Γκίζης Ιάκωβος 
                                                           Κανάκης Γεώργιος 
                                                           Λαρεντζάκης Γεώργιος 
                                                           Παούρης Νικόλαος 
                                                           Φίλιππα Ιωάννα   
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