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Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 

σήμερα 19/4/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο 

ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1066 / 14/4/2016 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, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης 

Νικόλαος, Προκοπίου Φλώρα, Φίλιππα Ιωάννα 

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι  

Βασάλος Ιωάννης,Ζουλός Νικόλαος,Λαρεντζάκης Γεώργιος,Σκιαδά ‘Αννα,Χρυσολωράς 

Θεόδωρος  

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Σύνταξη έκθεσης Α! τριμήνου 2016 ως προς τα 

αποτελέσματα του προϋπολογισμού 

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο την από 6/4/2016  εισηγητική έκθεση της 

Οικονομικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά τα 

αποτελέσματα εκτέλεσης  του προϋπολογισμού Α τριμήνου έτους 2016 στην οποία 

αναφέρονται τα κάτωθι: 

Σύμφωνα με την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η 

οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά 

τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των 

εσόδων και εξόδων. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της 

μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. 

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 

4257/2014, ορίζονται τα εξής: 

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών 

υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό 

συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό 

διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. 

Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται 

σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του 

προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δηµοτικό  
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συμβούλιο(Διοικητικό Συμβούλιο ΔΛΤΣ) εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη 

κάθε τριμήνου. 

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, 

διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή(Διοικητικό Συμβούλιο ΔΛΤΣ), σύμφωνα με την 

πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί 

υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της 

χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με 

απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή 

σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, 

σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην 

καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που 

λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για 

τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 

2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην 

έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», 

στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως 

προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό 

συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών 

υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 2, που 

επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Tο άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου  <<Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Σύρου. Χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων του 

ταμείου για την εκπλήρωση των σκοπών και αρμοδιοτήτων αυτού και αποφασίζει για κάθε 

θέμα σχετικό με την διοίκηση και την εν γένει λειτουργία του. Κυρίως αποφασίζει: για τον 

κανονισμό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οργανισμό 

εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για 

την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση μελετών, πρακτικών 

δημοπρασίας,αναθέσεων, προμηθειών, συντήρηση και επισκευή  υφισταμένων έργων και 

πραγμάτων, διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου>> 

Την παρ. 1 του άρθρου 236 του Νόμου 3463/06, σύμφωνα με την οποία: «Οι διατάξεις που 

ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον 

προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, τη 

διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα». 

Την παρ. 2 του άρθρου 240 του Νόμου 3463/06, όπου ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.1 

του άρθρου 236 του Ν.3463/06 ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

ΑΔΑ: ΩΒΚΩΟΡΝ0-ΝΘΣ



 

 

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου  

αφού έλαβε υπόψη της:  

1. την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

2. την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει  

3. η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των 

στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» 

4. την αριθμ. 447/2015  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που  καταρτίστηκε  ο 

προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου  έτους 

2016  και εγκρίθηκε με την αριθ 510/2015 απόφαση του  Δήμου Σύρου Ερμούπολης  

και επικυρώθηκε με την αριθμ.3543/19-1-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου  

5. τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα 

βιβλία και στοιχεία του Λιμενικού ταμείου  

6. Οι εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του Α τριμήνου 2016,που αποτελούν 

τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που έχει  θέσει το ΔΛΤΣ  δια της 

κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των είναι στα όρια που 

έχουν τεθεί με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του.  

 

                            εισηγούμαστε προς το Διοικητικό Συμβούλιο  

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα 

αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, και εμφανίζονται στους συνημμένους 

πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία με βάση  τα 

πραγματοποιηθέντα έσοδα- ξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως 

αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του ΔΛΤΣ  

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται οι κάτωθι πίνακες:  

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α τριμήνου του έτους 2016 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α τριμήνου του έτους 2016 

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

    

     Για την οικονομική Υπηρεσία  

     ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

    ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ΛΟΓ. ΜΕ B ΒΑΘΜΟ 

 

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

Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Kύθνου, 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 Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α!/114/2006) «Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ 

ΚΩΔΙΚΑΣ»               

4)Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και την παρ.9 του άρθρου 266 του 

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α!) 

6)Την αριθ. οικ 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β!) «Καθορισμός των 

στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» 

7)Την αριθμ. 447/2015  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που  καταρτίστηκε  ο 

προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου  έτους 2016  

και εγκρίθηκε με την αριθ 510/2015 απόφαση του  Δήμου Σύρου Ερμούπολης  και 

επικυρώθηκε με την αριθμ.3543/19-1-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου  

8)Τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία 

και στοιχεία του Λιμενικού Ταμείου 

                                                       Αποφασίζει ομόφωνα 

1)Ότι οι   εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του Α τριμήνου 2016  που  αποτελούν 

τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που έχει  θέσει το ΔΛΤΣ  δια της κατάρτισης 

του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των είναι στα όρια  που έχουν τεθεί με βάση 

τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του . 

2)Εγκρίνει την σύνταξη της  έκθεσης εκτέλεσης Α τριμήνου έτους 2016 του προϋπολογισμού 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου με τους συνημμένους πίνακες των αποτελεσμάτων 

εσόδων και δαπανών που επισυνάπτονται σε αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ 

                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ    

                                                 Βακόνδιος Φραγκίσκος 

                                                 Βρεττός Στέφανος 

                                                 Γκίζης Ιάκωβος 

                                                 Κανάκης Γεώργιος 

                                                 Καρακατσάνης Γεώργιος 

                                                 Παούρης Νικόλαος 

                                                 Προκοπίου Φλώρα 

                                                 Φίλιππα Ιωάννα 
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