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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: Εγκριση και διάθεση πίστωσης ανάληψης υποχρέωσης 

πολυετούς δαπάνης  για τον καθαρισμό γραφείων ΔΛΤΣ 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είπε τα εξής:  

Πρίν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των 

λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου,με την 

οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης και δεσμεύεται η αναγκαία 

πίστωση,(δημοσιονομική δέσμευση-άρθρο 21 παρ.3 Ν.2362/95,όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του Ν,3871/2010,άρθρο 2 παρ.2 ΠΔ 113/2010).Και 

προκειμένου να θεωρείται,κατά τον ασκούμενο δημοσιονομικό έλεγχο,ως κανονική η 

πραγματοποιούμενη δαπάνη,θα πρέπει η έκδοση ανάληψης να προηγείται όλων των 

άλλων διαδικασιών που προβλέπονται για την πραγματοποίησή της,με την επιφύλαξη των 

οριζομένων στο άρθρο 9 του π.δ/τος. 

Σύμφωνα με το πέμπτο άρθρο παρ.1 του Ν.4089/2012 (ΦΕΚ 206/Α’) 
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Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος 

Υπουργού, εφόσον η αναλαμβανόμενη υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των πενήντα 

χιλιάδων (50.000) ευρώ.  

 

Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών που 

συμπεριλαμβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η έγκριση παρέχεται από τον 

Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου πρέπει να προβεί στη δαπάνη  καθαρισμού γραφείων 

ΔΛΤΣ συνολικού ποσού 4.500,00 ευρώ.  

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 έχει εγγραφεί στον Κωδικό αριθμό  

ΚΑ 70-6274. με τίτλο «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων» ποσό 4.500,00 ευρώ και 

προτείνεται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης του συνολικού ποσού της ανωτέρω 

δαπάνης, καθώς και η δέσμευση της πίστωσης ποσού 2.625,00€ σε βάρος του Κ.Α.70-6274 

του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους 2016   

 

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 ΔήμουςΑνω 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 240,241,242 και 244 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006)«Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων» 

6)Το άρθρο 1 παράγραφο 29,την παρ.1 περ.δ και την παρ.1β του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

7)Τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 

8)Την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. Οικ. 
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9)Το άρθρο 67 ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 

4337/15 

10)Το εγγ.Υπ.Οικ.2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.02.2014 

11)Τον 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 

12)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) 

13)Το αριθ.πρωτ.755/18.03.2016(16REQ004034687)πρωτογενές αίτημα του Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου  

14)Την αριθ.66/22.3.2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης 

   

                                                              Αποφασίζει ομόφωνα 

Την έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού τεσσάρων 

χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€),για τον καθαρισμό γραφείων ΔΛΤΣ, το οποίο 

κατανέμεται στα έτη 2016,2017 ως εξής: 

- Στο τρέχον έτος 2016 δύο χιλιάδες εξακόσια είκοσι πέντε ευρώ (2.625,00€) σε βάρος του  

ΚΑ 70-6274. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2016, το οποίο και δεσμεύεται με την 

παρούσα  

- στο έτος 2017 ποσό χίλια οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (1.875,00€) 

 

                  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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