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ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ  

                                                                                                                                          

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, Κοσμάς 

Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Μπουρίτης Νικόλαος, Παούρης  

Nικόλαος, Προκοπίου Φλώρα, Φίλιππα Ιωάννα 

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι  

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

Θεόδωρος 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 

ο.ε.2016 

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: 

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον 

και από άρθρου εις άρθρον. 

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το 

άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος 

του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω 

προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας 

ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ. 

Με την περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4270/2014 (Α' 143) όπως προστέθηκε με την   το 

άρθρο 77 του ν. 4316/2014 καταργείται το  άρθρο 161 παρ. 1 του ν. 3463/2006. 

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' 

ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου(Διοικητικό συμβούλιο ΔΛΤΣ) εγκρινομένων κατά τας 

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, 
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προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα 

κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης. 

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω 

προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον 

τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και 

δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ». 

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των 

δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των 

πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου 

Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». 

Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΔΛΤΣ 

του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών 

.Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει  από το  αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού να μεταφερθούν 

ανάλογες  πιστώσεις   

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας 

υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν 

αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων 

υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα 

ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της 

παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη 

κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το 

άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. 

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του ΔΛΤΣ αφού έλαβε υπόψη της 

1.Την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

2.Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

3.Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 8/ οικ.17515/29.04.2013. 

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

εσόδων - εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου  έτους 2016  , 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  
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 5)Tην εισήγηση του προϊσταμένου της T.Υ του ΔΛΤΣ ,  για την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος 

2016  για  

1. Την διαγραφή έργων από το ΤΠ 2016  : 

30.7336.007   Επισκευή πυροσβεστικού δικτύου, αντλητικού  συγκροτήματος και 

μηχανοστασίου λ. Μέριχα Κύθνου  κατά  
70.000,00 €

 Διότι δεν θα απαιτηθούν κατά το παρών έτος.     

 

2. Την εγγραφή  νέων έργων, προμηθειών, και εργασιών, κατά τα παρακάτω ποσά, στο ΤΠ 2016  : 

 

1 Διάφορες εργασίες επισκευών -  συντήρησης – λειτουργικών 

παρεμβάσεων Χ.Ζ Δ. Κύθνου      

23.200,00 €

2 Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού δαπέδου στην περιοχή 

νησάκι ν. Σύρου      

5.500,00 €

3 Εργασίες συντήρησης - επισκευής ηλεκτρονικών μηχανημάτων 

επιτήρησης και αναγγελιών  Χ. Ζ ΔΛΤΣ       

5.000,00 €

  

 Διότι δεν θα υλοποιηθούν κατά το παρών έτος.     

3. Την αύξηση των πιστώσεων των έργων, προμηθειών, και εργασιών, κατά τα παρακάτω ποσά, στο 

ΤΠ 2016  : 

20.7335.002  Επισκευές Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων Χ.Ζ  Δ.ΚΥΘΝΟΥ 16.315,00 € 

30.7135.007     Προμήθεια πινακίδων (οδοσήμανσης  και πληροφοριακές) 

για τις ανάγκες ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ 

4.900,00 €

10.7134  Η/Υ, ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικό 5.000,00 €

30.7412.005   Υποστηρικτικές Μελέτες  στα πλαίσια εκπόνησης 

MASTERPLAN για το λ.Μέριχα ν. Κύθνου 

4.085,00 € 

30.7336.018  Επισκευή πλατφόρμας παραλίας Φοίνικα ν. Συρου 6.000,00 € 

 

Διότι κρίνονται αναγκαία και θα υλοποιηθούν κατά την διάρκεια του έτους 

  6) Τις ανάγκες που έχουν προκύψει  για την λειτουργία του ΔΛΤΣ  είναι  αναγκαία η αναµόρφωση του  

προϋπολογισµού οικ. έτους 2015  και συγκεκριµένα  

Α)   Ως προς τα Έσοδα την  δηµιουργία καινούριων πιστώσεων από επιχορήγηση µε  κωδ Έργου 

2011ΕΠ76700009  µέσω ΣΑΕΠ  767 όπως τροποποιήθηκε µε την ΕΠ787 (Α∆Α ΒΛΟΧΦ-ΘΗΗ 
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εγκρίθηκε και κατατέθηκε η χρηµατοδότηση του ποσού των 3.326,74  

 

ΚΑ 1321.002  (Πόροι  για την εκτέλεση Έργου Καθαίρεση υφάλου Καρφωµένης Λιµένα Σύρου) 

εγγράφεται πίστωση 3.326,74   

 

Ως προς τα Έξοδα  την  δηµιουργία καινούριων πιστώσεων 

 

ΚΑ 64-7336.026  Καθαίρεση υφάλου Καρφωµένης Λ.Σύρου (µε κωδ. Έργου 2011ΕΠ76700009 όπως 

τροποποιήθηκε µε την ΕΠ787 (Α∆Α ΒΛΟΧΦ-ΘΗΗ ποσόν  3.326,74 ευρώ 

 

Β) Με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε 

την περ. 9 της υποπαρ. ∆1 της παρ. ∆ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, ορίζονται ότι οι οι φορείς 

γενικής κυβέρνησης που περιλαµβάνονται στο ως άνω Μητρώο Φορέων (τα νοµικά πρόσωπα) 

απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος, µε εξαίρεση το εισόδηµα που αποκτούν από κεφάλαιο και 

υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου, ( ήτοι τα εισοδήµατα από µερίσµατα, τόκους, δικαιώµατα, ακίνητη 

περιουσία) 

Κατόπιν των παραπάνω το ύψος της δαπάνης για την πληρωµή του φόρου εισοδήµατος και τελών 

χαρτοσήµου για τους τόκους και τα µισθώµατα  για το έτος 2015 ανέρχεται στο ποσόν των 22.503,05  

ευρώ. Η δαπάνη που είχε  προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2016 µε ΚΑ 00.6312 

Λοιποί Φόροι  ανέρχεται σε 17.000,00 και είναι αναγκαία η αύξηση της πίστωσης  κατά 5.503,05  , 

µε αντίστοιχη µεταφορά του ποσού από το Αποθεµατικό µε ΚΑ: 9111  

Ανακεφαλαιώνοντας εισηγείται προς το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 

Σύρου  την αναµόρφωση  του προϋπολογισµού οικ. Έτους 2016 ως εξής : 
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ΚΑ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 

ΑΥΞΗΣΗ  

ΣΚΕΛΟΥΣ 

ΕΣΟ∆ΩΝ 

ΠΟΣΌ ΚΑ ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΕΛΟΥΣ ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΠΌΣΟ 

1321.002 

 

3.326,74 64.7336.026 Καθαίρεση υφάλου Καρφωµένης Λ.Σύρου 3.326,74 

 ΣΥΝΟΛΑ 3.326,74  ΣΥΝΟΛΑ 3.326,74 

 

ΜΕΙΩΣΗ  

ΣΚΕΛΟΥΣ 

ΕΞΟ∆ΩΝ 

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΕΛΟΥΣ ΕΞΟ∆ΩΝ  

30.7336.007 

Επισκευή 

πυροσβεστικού 

δικτύου, αντλητικού 

συγκροτήµατος και 

µηχανοστασίου λ. 

Μέριχα Κύθνου 

-70.000,00 20.7335.002 
Επισκευές Η/σµού και Η/Μ εγκαταστάσεων 

Χ.Ζ  ∆.ΚΥΘΝΟΥ 
16.315,00 

   30.7135.007 

Προµήθεια πινακίδων (οδοσήµανσης  και 

πληροφοριακές) για τις ανάγκες ΧΖ 

ευθύνης ∆ΛΤΣ 

4.900,00 

   10.7134 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 

συγκροτήµατα και λογισµικά 

 

5.000,00 

 

 

- 30.7412.005 

Υποστηρικτικές Μελέτες  στα πλαίσια 

εκπόνησης MASTERPLAN για το 

λ.Μέριχα ν. Κύθνου 

4.085,00 

 
 

 30.7336.018 
Επισκευή πλατφόρµας παραλίας Φοίνικα ν. 

Συρου 
6.000,00 

 

 

 

30.7336.033 

∆ιάφορες εργασίες επισκευών -  

συντήρησης – λειτουργικών παρεµβάσεων 

Χ.Ζ ∆. Κύθνου 

23.200,00 

 

 

  

  

 

 
 30.7135.003 

Προµήθεια και τοποθέτηση συνθετικού 

δαπέδου στην περιοχή νησάκι ν. Σύρου 
5.500,00 

 

 

 30.7336.034 

Εργασίες συντήρησης - επισκευής 

ηλεκτρονικών µηχανηµάτων επιτήρησης 

και αναγγελιών  Χ. Ζ ∆ΛΤΣ 

5.000,00 

 
ΣΥΝΟΛΑ -70.000,00  ΣΥΝΟΛΑ 70.000,00 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΣΚΕΛΟΥΣ 

ΕΞΟ∆ΩΝ 

  

 

 

00.6312 Λοιποί Φοροι 5.503,05 9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -5.503,05 
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Το Αποθεματικό  ΚΑ 9111  31.528,98 πρό της τρέχουσας αναμόρφωσης  διαμορφώνεται σε 

26.025,93 ευρώ  

 

    Ο Προϊστάμενος Οικονομικής  Υπηρεσίας 

     Κων/νος Πολίτης  

     ΤΕ Δ/ΚΟΥ –ΛΟΓ/ΚΟΥ  Β ΒΑΘΜΟΥ 

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)Τα άρθρα 240, 241, 242 και 244 του Ν.3463/06(ΦΕΚ Α! 114/2006)«Κώδικας Δήμων 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

6)Την παρ 5 άρθρο 23 Ν.3536/07  

7)Το άρθρο 8 του ΒΔ 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’)  

8)Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.8/οικ 17515/29.04.2013 

9)Tην αριθ.447/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταρτίστηκε ο 

προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έτους 

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

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

Αιγαίου 

10)Την εισήγηση του Προϊσταμένου της Τ.Υ του ΔΛΤΣ, για την αναμόρφωση του τεχνικού 

προγράμματος  

 

                                                   Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 

ως κάτωθι: 
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ΚΑ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 

ΑΥΞΗΣΗ  

ΣΚΕΛΟΥΣ 

ΕΣΟ∆ΩΝ 

ΠΟΣΌ ΚΑ ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΕΛΟΥΣ ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΠΌΣΟ 

1321.002 

 

3.326,74 64.7336.026 Καθαίρεση υφάλου Καρφωµένης Λ.Σύρου 3.326,74 

 ΣΥΝΟΛΑ 3.326,74  ΣΥΝΟΛΑ 3.326,74 

 

ΜΕΙΩΣΗ  

ΣΚΕΛΟΥΣ 

ΕΞΟ∆ΩΝ 

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΕΛΟΥΣ ΕΞΟ∆ΩΝ  

30.7336.007 

Επισκευή 

πυροσβεστικού 

δικτύου, αντλητικού 

συγκροτήµατος και 

µηχανοστασίου λ. 

Μέριχα Κύθνου 

-70.000,00 20.7335.002 
Επισκευές Η/σµού και Η/Μ εγκαταστάσεων 

Χ.Ζ  ∆.ΚΥΘΝΟΥ 
16.315,00 

   30.7135.007 

Προµήθεια πινακίδων (οδοσήµανσης  και 

πληροφοριακές) για τις ανάγκες ΧΖ 

ευθύνης ∆ΛΤΣ 

4.900,00 

   10.7134 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 

συγκροτήµατα και λογισµικά 

 

5.000,00 

 

 

- 30.7412.005 

Υποστηρικτικές Μελέτες  στα πλαίσια 

εκπόνησης MASTERPLAN για το 

λ.Μέριχα ν. Κύθνου 

4.085,00 

 
 

 30.7336.018 
Επισκευή πλατφόρµας παραλίας Φοίνικα ν. 

Συρου 
6.000,00 

 

 

 

30.7336.033 

∆ιάφορες εργασίες επισκευών -  

συντήρησης – λειτουργικών παρεµβάσεων 

Χ.Ζ ∆. Κύθνου 

23.200,00 

 

 

  

  

 

 
 30.7135.003 

Προµήθεια και τοποθέτηση συνθετικού 

δαπέδου στην περιοχή νησάκι ν. Σύρου 
5.500,00 

 

 

 30.7336.034 

Εργασίες συντήρησης - επισκευής 

ηλεκτρονικών µηχανηµάτων επιτήρησης 

και αναγγελιών  Χ. Ζ ∆ΛΤΣ 

5.000,00 

 
ΣΥΝΟΛΑ -70.000,00  ΣΥΝΟΛΑ 70.000,00 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΣΚΕΛΟΥΣ 

ΕΞΟ∆ΩΝ 

  

 

 

00.6312 Λοιποί Φοροι 5.503,05 9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -5.503,05 
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    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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