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Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 

σήμερα 23/3/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο 

ύστερα από την αριθ. πρωτ. 759 / 18/3/2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου 

Κοσμά με παρουσία των: 

Παρόντες 

Βακόνδιος Φραγκίσκος, Βρεττός Στέφανος, Γκίζης Ιάκωβος  Λ/ρχης Σύρου, Κανάκης 

Γεώργιος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Μηλιός 

Γεώργιος, Φίλιππα Ιωάννα 

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι : 

Βασάλος Ιωάννης,Ζουλός Νικόλαος,Παούρης Νικόλαος,Προκοπίου Φλώρα,Σκιαδά ‘Αννα, 

Χρυσολωράς Θεόδωρος 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού 

Ο Πρόεδρος αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο τα εξής : 

Με το άρθρο 32,παρ.1 και 2 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’) ορίζεται ότι: 

«1.Εντάλματα προπληρωμής,εις άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τιούτων υπό του 

νόμου,εκδίδονται επ’ονόματι μονίμου υπαλλήλου του δήμου.Ούτος 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 διά 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 αιτιλογημένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουμένην 

παράγραφον προθεσμία να παραταθή επί ένα εισέτι μήνα εν ουδεμία όμως περιπτώσει 

πέραν  της λήξεως του οικονομικού έτους.»   

 

Σύμφωνα με το άρθρα 33 και 34 του Β.Δ. 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.»  
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Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 37 του Β.Δ. 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 λογαριαμού 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». 

Με την υπ’αριθμ.57/23.2.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Σύρου διετέθη πίστωση 7.360,42€ σε βάρος  του Κ.Α.20-6211 του 

προϋπολογισμού έτους 2016 για την εξόφληση νέων συνδέσεων παροχών ρεύματος στη 

χερσαία ζώνη ν.Σύρου. 

Με την ίδια απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του  χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής η υπάλληλος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου Φραγκίσκα 

Βακονδίου. 

Τέλος,στην ίδια απόφαση  ορίστηκε ότι η απόδοση του λογαριασμού θα πρέπει να γίνει έως 

την 31/3/2016.  

Με δεδομένο ότι έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή  για την εξόφληση νέων συνδέσεων 

παροχών ρεύματος στη χερσαία ζώνη ν.Σύρου και η υπόλογος  Φραγκίσκα Βακονδίου έχει 

υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την κίνηση των 

πληρωμών και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης ,  

σας καλώ να ελέγξουμε τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και συνοδεύονται από 

υπηρεσιακό σημείωμα από την υπόλογο Φραγκίσκα Βακονδίου, σχετικά με την απόδοση 

του λογαριασμού και στη συνέχεια να προβούμε στην απαλλαγή της από υπολόγου της 

διαχείρισης του εν λόγω ποσού,εφόσον, εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού. 

  

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη : 

1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α’) «Περί Κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών 

Ταμείων κειμένων διατάξεων»όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και 

ισχύει 

2)Το Π.Δ.131/6-6-01(ΦΕΚ Α 113) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. 

Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου, Ποσειδωνίας και 

Σερίφου» 

3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης 

απόφαση 165/11-6-2007) 

4)Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των 

Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» 

5)Τα άρθρα 172,240, 241, 242 και 244 του Ν.3463/06(ΦΕΚ Α! 114/2006) «Κώδικας Δήμων 

και Κοινοτήτων» 
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6)To άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α!/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

7) Tον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2016 (απόφαση 

447/2015 ΔΣ ΔΛΤΣ) που εγκρίθηκε με την αριθ.510/2015 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθ.3543/19.01.2016 

απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

8)Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010"Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" (ΦΕΚ 

194/Α!)όπως ισχύει και του ΒΔ 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και 

λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α) 

9)Το υπηρεσιακό σημείωμα της υπολόγου 

10)Την ενημέρωση του Προέδρου 

                                               Αποφασίζει ομόφωνα 

1.Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού ποσού 7.360,42€ έτσι όπως υποβλήθηκε από την 

Φραγκίσκα Βακονδίου μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  

2.Απαλάσσει την υπάλληλο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου Φραγκίσκα Βακονδίου 

από υπόλογο του ποσού των 7.360,42€ το οποίο είχε διατεθεί για την εξόφληση νέων 

συνδέσεων παροχών ρεύματος στη χερσαία ζώνη ν.Σύρου.   

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΟΣΜΑΣ                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ 

                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                           Βακόνδιος Φραγκίσκος 

                                                           Βρεττός Στέφανος 

                                                           Γκίζης Ιάκωβος 

                                                           Κανάκης Γεώργιος 

                                                           Καρακατσάνης Γεώργιος 

                                                           Λαρεντζάκης Γεώργιος 

                                                           Φίλιππα Ιωάννα    
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