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Στην Ερµούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Σύρου σήµερα 11/2/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου σε νόµιµη απαρτία 
συγκροτηµένο ύστερα από την αριθ. πρωτ.392/10.2.2016 τηλεφωνική λόγω του 
επείγοντος πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµητρίου Κοσµά προκειµένου να 
προχωρήσουν οι πληρωµές των πάγιων δαπανών και των ανειληµµένων 
υποχρεώσεων καθώς και οι διοικητικές διαδικασίες για την εύρυθµη λειτουργία της 
Υπηρεσίας µε παρουσία των: 

Παρόντες 
Βακόνδιος Φραγκίσκος,  Βρεττός Στέφανος,  Γκίζης Ιάκωβος Λ/ρχης Σύρου, Κανάκης 
Γεώργιος,Καρακατσάνης Γεώργιος,Κοσµάς ∆ηµήτριος,Λαρεντζάκης Γεώργιος, 
Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Προκοπίου Φλώρα, Σκιαδά Αννα, Φίλιππα 
Ιωάννα 

Απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν οι κ.κ:  
Βασάλος Ιωάννης,Ζουλός Νικόλαος και Χρυσολωράς Θεόδωρος 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης το Συµβούλιο αποφάνθηκε οµόφωνα για το 
επείγον της συνεδρίασης και την συζήτηση όλων των θεµάτων που αναφέρονται 
στην πρόσκληση,προκειµένου να προχωρήσουν οι πληρωµές των πάγιων δαπανών 
και των ανειληµµένων υποχρεώσεων καθώς και οι διοικητικές διαδικασίες για την 
εύρυθµη λειτουργία της Υπηρεσίας.    

                                                                                                                                        

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ: Εγκριση διάθεσης πίστωσης για την καταβολή 
πάγιου τέλους (STAND BY)για την εκτέλεση κατ’αποκλειστικότητα των 
εργασιών παραλαβής των πετρελαιοειδών καταλοίπων των δεξαµενών και 
των πλοίων που προσεγγίζουν τους λιµένες ευθύνης του ∆ΛΤ Σύρου από 
14/1/2015 έως 13/1/2016 ως σύµβαση 90/2014  

Ο Πρόεδρος ενηµερώνει το Συµβούλιο ότι στον Κωδικό αριθµό εξόδων ΚΑ 20-
6279.006 µε την επωνυµία «Παραλαβή υγρών αποβλήτων» του προϋπολογισµού 
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου ο.ε. 2016 υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση 
σύµφωνα µε την αριθ.54/27.1.2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της 
Οικονοµικής µας Υπηρεσίας και προτείνει στο Συµβούλιο να διατεθεί ποσό 1.476,00€  
από την εν λόγω πίστωση για την καταβολή πάγιου τέλους (STAND BY)για την 
εκτέλεση κατ’αποκλειστικότητα των εργασιών παραλαβής των πετρελαιοειδών 
καταλοίπων των δεξαµενών και των πλοίων που προσεγγίζουν τους λιµένες ευθύνης 
του ∆ΛΤ Σύρου από 14/1/2015 έως 13/1/2016 ως σύµβαση 90/2014 
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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» 
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  240, 241, 242 και 244 του Ν.3463/06(ΦΕΚ Α! 114/2006) «Κώδικας 
∆ήµων και Κοινοτήτων» 
5)To άρθρο 1 παράγραφο 29 καθώς και την παρ.1β του άρθρου 72 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 ανάγκη για την καταβολή πάγιου τέλους (STAND BY)για την εκτέλεση 
κατ’αποκλειστικότητα των εργασιών παραλαβής των πετρελαιοειδών καταλοίπων 
των δεξαµενών και των πλοίων που προσεγγίζουν τους λιµένες ευθύνης του ∆ΛΤ 
Σύρου από 14/1/2015 έως 13/1/2016 ως σύµβαση 90/2014 
9)Την αριθ.54/27.1.2016 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής µας 
Υπηρεσίας 
                                          Αποφασίζει οµόφωνα 
Εγκρίνει την διάθεση ποσού 1.476,00 ευρώ από την εγγεγραµµένη πίστωση του  
Κωδικού αριθµού εξόδων ΚΑ 20-6279.006 µε την επωνυµία ««Παραλαβή υγρών 
αποβλήτων»του προϋπολογισµού του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σύρου ο.ε. 2016 
για την καταβολή πάγιου τέλους (STAND BY)για την εκτέλεση κατ’αποκλειστικότητα 
των εργασιών παραλαβής των πετρελαιοειδών καταλοίπων των δεξαµενών και των 
πλοίων που προσεγγίζουν τους λιµένες ευθύνης του ∆ΛΤ Σύρου από 14/1/2015 έως 
13/1/2016 ως σύµβαση 90/2014. 
Η εν λόγω πίστωση  καλύπτεται  από ίδιους πόρους του ∆ηµοτικού Λιµενικού 
Ταµείου Σύρου.   
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     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΟΣΜΑΣ                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ 

                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                      Βακόνδιος Φραγκίσκος 
                                                      Βρεττός Στέφανος 
                                                      Γκίζης Ιάκωβος 
                                                      Κανάκης Γεώργιος 
                                                      Καρακατσάνης Γεώργιος 
                                                      Λαρεντζάκης Γεώργιος   
                                                      Παούρης  Νικόλαος 
                                                      Προκοπίου Φλώρα 
                                                      Σκιαδά ΄Αννα 
                                                      Φίλιππα Ιωάννα       
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