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Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 

σήμερα 29/1/2019 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. 254/24.1.2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου 

Κοσμά  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) άρχισε η συνεδρίαση 

Παρόντες 

Βακόνδιος  Φραγκίσκος αναπληρωματικό μέλος του Πρίντεζη Γουλιέλμου, Βαμβακούσης 

Ιωάννης Λιμενάρχης Σύρου, Βρεττός Στέφανος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς 

Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Νομικός Νικόλαος αναπληρωματικό μέλος του Γεωργίου 

Κανάκη, Προκοπίου Φλώρα 

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι  

Βασάλος Ιωάννης,Ζουλός Νικόλαος, Λαρεντζάκης  Γεώργιος,Παούρης Νικόλαος,Σκιαδά 

Άννα,Φίλιππα Ιωάννα,Χρυσολωράς Θεόδωρος 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Σύρου ο.ε.2019 

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την εισηγητική έκθεση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β') Παροχή 

οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 - 

τροποποίηση της αριθ.7028/2004 (Β'253) απόφασης μετά τη λήξη της χρήσης 2018 και έως 

το τέλος Φεβρουαρίου του 2019, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να 

επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2019 και να 

προχωρήσουν σε αναμόρφωση του, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις ειδικές 

παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά 

αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2018, 

προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα 

πρέπει να γίνουν τα εξής: 
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Α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι 

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να 

εγγραφεί στον Π/Υ 2019 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την 

αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2019 δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο 

φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2017 ή 2018. Στην περίπτωση που 

έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑΔΑ Ι 

ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2017 και το έτος 2018 κλείσει 

τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος ποσού 

του 2017. 

 Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως 

συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ Ι., είναι το ποσό του έτους 2017  

Εάν μετά το κλείσιμο του έτους 2018, η ανωτέρω διαφορά είτε από αρνητική γίνει θετική, 

είτε το ποσό της θετικής διαφοράς αυξηθεί, τα ποσά που εγγράφηκαν στον Π/Υ 2019 

δύναται να αυξηθούν κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και με ανάλογη αναμόρφωσή του. Στη 

σχετική απόφαση αναμόρφωσης πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι πληρούται ο 

προαναφερόμενος όρος και κατά τον έλεγχο αυτής, η αρμόδια, για την εποπτεία του 

δήμου,αρχή υποχρεούται να προβεί σε διασταύρωση των στοιχείων αυτών από τη βάση 

δεδομένων που τηρείται στο ΥΠ.ΕΣ. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση 

του συνολικού αθροίσματος της ΟΜΑΔΑΣ Ι, παρά μόνο εάν οι εισπράξεις κατά τη διάρκεια 

του έτους 2019 δικαιολογούν την αύξηση των σχετικών προβλέψεων  

Υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι από την 

εκτέλεση του Π/Υ της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους 2018 και μέχρι το κλείσιμο 

του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2019 και της 

αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017.  

Eπαναϋπολογισμός του ανώτατου ποσού που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2019 για 

την ΟΜΑΔΑ I (συνολικό άθροισμα της ομάδας)  

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες εσόδων: 

      Εισπραχθέντα  Εισπραχθέντα   

ΚΑ. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι. από 1/1/2017 από 1/1/2018 

    
µέχρι 
31/12/2017 

μέχρι 

31/12/2018 

01  ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 41.450 39.728,00 

02  ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 20.211,00 18.878,00 

03  ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 

04 

 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 152.266,00 133.644,00 

05  ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 

07  ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 940.492,00 1.004.761,00 

11 

 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 

14 ∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 
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15  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 57.420,00 28.574,00 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 89.614,00 111.170,00 

21 

ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - 
ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 0,00 

22 

ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - 
ΕΚΤΑΚΤΑ 2.033,00 2.753,00 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ι∆ΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Ι. 1.303.486,00 1.339.508,00 

ΔΕΛΤΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  2017  ΚΑΙ 

2018 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ) 

(Α) Άθροισμα Εισπράξεων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Χρήσης 2017 : 1.303.486,00 

(Β) Άθροισμα Εισπράξεων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Χρήσης 2018:  1.339.508,00 

(Γ) Συνολικό Άθροισμα Εισπράξεων στη Χρήση 2017 :  1.303.486,00 

Δ) Η διαφορά είναι θετική  36.022,00 (1.303.486,00 μείον 1.339.508,00) και αθροίζεται στο 

ποσό 1.303.486,00 +36.022,00=1.339.508,00  

 (Ε)  Ανώτατο ποσό που ΠΡΕΠΕΙ να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2018: 

1.339.508,00  

(ΣΤ) Ποσό που ΕΧΕΙ εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2018 προς έγκριση :  

1.303.748,00 

 

Επομένως με το κλείσιμο του οικ. έτους 2018 κατά τον έλεγχο της Ομάδας Εσόδων Ι 

υφίσταται ανάγκη αναμόρφωσης  εσόδων κατά 35.760,00  

και προτείνεται  η αύξηση των με ΚΑ : 

 
0718.001 Εσοδα τέλους χρήσης λιµένα επιβατών Σύρου 7.401,00 

0718.009      Έσοδα λιµενικών τελών προσορµισης πρυµνησης Λ/Σύρου 7.359,00 

1693.001 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 10.000,00 

1693.002 Εσοδα απο  πώλ. Αγαθ. και Υπηρε.στο  λιµ Φοινικα Σ 6.000,00 

1693.003 Εσοδα απο  πώλ. Αγαθ -Υπηρε στο  λιµ Λουτρων -Μερι 5.000,00 

Σύνολα  35.760,00 

 

και αντίστοιχα  αύξηση του αποθεματικού με ΚΑ 9111 κατά 35.760,00 

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (Ιούνιος 2018) έχει εγγραφεί 

έσοδο στον με ΚΑ 0111.004 Μισθώματα από αστικά ακίνητα ν. Σερίφου δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ   

ποσόν 7.359,00 ευρώ.  

Το ποσό αυτό είχε  προβλεφθεί  να εισπραχθεί  από τα μισθώματα κτισμάτων 

εκμετάλλευσης   ΔΛΤΣ στη Σέριφο. Κατά το οικ. έτος 2019 δεν προβλέπεται να εισπραχθεί  

μίσθωμα διότι το ακίνητο αυτό θα παραχωρηθεί στο λιμεναρχείο Σερίφου . 

και προτείνεται η μείωση του με ΚΑ 0111.004  Μισθώματα από αστικά ακίνητα ν. Σερίφου 

δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ   με το   ποσόν των -7.359,00 ευρώ 

και αντίστοιχα  με μείωση του αποθεματικού με ΚΑ 9111 κατά -7.359,00 

και το ποσόν που αθροίζεται στην Ομάδα Ι ανέρχεται στο ποσόν των (35.760,00-

7.359,00=28.401,00 

και το συνολικό ποσόν στην ΟΜΑΔΑ Ι οικ. έτους 2019 ανέρχεται  σε 1.332.149,00 

 Και προτείνεται από το αυξημένο αποθεματικό κατά 28.401,00 ευρώ  την ενίσχυση των 

υφισταμένων με ΚΑ πιστώσεων δαπανών λόγω των αναγκών που προκύπτουν  
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20-6279.001 Καθαρισµός θαλασίου χώρου λιµένα Ερµούπολης  2.044,42 

25.6213. Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 14.356,58 

20-6279.004 Παροχή υπηρεσιών στα  Καταφύγια σκαφών  Φοίνικα - Αγκαθωπών 10.500,00 

 Σύνολα : 26.901,00 

και την εγγραφή νέων  πιστώσεων δαπανών  

70-6266.003 Συντήρηση εφαρµογών Λογισµικού 1.500,00 

Σύνολα : 1.500,00 

Ομοίως υπολογίζεται η διαφορά και για την ΟΜΑΔΑ II. 

Β) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II 

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά 

και, σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να 

εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων 

κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των 

εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2019 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2017 

ή 2018. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του 

επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ. 

Στην  ΟΜΑΔΑ ΙΙ των εσόδων, αφού μετά την οριστικοποίηση των βεβαιωτικών καταλόγων, 

αποτυπώνεται πλέον το πραγματικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων (ΚΑ 32) βάση των 

διαχειριστικών αποτελεσμάτων του συνόλου πλέον του οικ. έτους 2018 

Στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ IΙ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 85) με το κλείσιμο του οικ. έτους 2018  

 

(Α) Άθροισμα Εισπράξεων (ΚΑΕ 32) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Χρήσης 2017 :  47.768,00 

(Β) Άθροισμα Εισπράξεων (ΚΑΕ 32) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Χρήσης 2018 :   54.887,00 

(Γ) Συνολικό Άθροισμα Εισπράξεων (ΚΑΕ 32) στη Χρήση 2017 : 47.768,00  

Δ) Η διαφορά (Β) μείον (Α) είναι θετική 7.119,00 (54.887,00 μείον 47.768,00) και το ποσό 

αθροίζεται στο ποσό  (Γ) 47.768,00 +7.119,00=54.887,00 

 

(Ε) Ποσό που ΕΧΕΙ εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2019 προς έγκριση στον   

ΚΑ 32 με μήνα αναφοράς ΙΟΥΝΙΟΣ 2018  (Βεβαιωθέντα ΠΟΕ):  219.388,00 

 

(ΣΤ ) Ποσό που ΠΡΕΠΕΙ να  εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2019 στον 32 με το 

κλείσιμο του 2018  (Βεβαιωθέντα ΠΟΕ):  245.303,94   σύμφωνα με το τριπλότυπο είσπραξης  

1/2019  

 

ΚΑ: 3219.001 =  67.312,43 

ΚΑ: 3219.002 =  87.893,73 

ΚΑ :3221.008 =  90.097,78 

Σύνολα            = 245.303,94 

 

(Ζ) Η διαφορά (219.388,00-245.303,94  =25.915,94  ) πρέπει να εγγραφεί στον 

προϋπολογισμό του 2018  

ως εξής: 
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3219.001 Λοιπά Έσοδα (εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη 

τακτικά έσοδα)     

Στον προϋπολογισμό του έτους 2019  με μήνα αναφοράς ΙΟΥΝΙΟΣ έχει εγγραφεί  πίστωση  

40.942,00 € και πρέπει να αυξηθούν  κατά 26.370,43 

 

3219.002 Λοιπά Έσοδα (που έχουν βεβαιωθεί   από  παραλιακούς χώρους, λιμενικά τέλη 

τακτικά έσοδα  )     

Στον προϋπολογισμό του έτους 2019 με μήνα αναφοράς ΙΟΥΝΙΟΣ  έχει εγγραφεί  πίστωση  

89.803,00 € 

και πρέπει να μειωθούν  κατά  1.909,27 

 

3221.008 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη –(Έκτακτα 

έσοδα-ΚΟΚ)                 

 

Στον προϋπολογισμό του έτους 2019 με μήνα αναφοράς ΙΟΥΝΙΟΣ  έχει εγγραφεί  πίστωση  

88.643,00 € 

και πρέπει να αυξηθούν   κατά 1.454,78 

 

(Η) Ποσό που ΠΡΕΠΕΙ να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της χρήσης 2019 με το κλείσιμο 

του 2018  στον  85 (Προβλέψεις μη Είσπραξης ΠΟΕ) της Χρήσης 2016 προς έγκριση (ΣΤ ) 

245.303,94  μείον (Δ) 54.887,00=  190.416,94  

 

(Θ) Ποσό που ΕΧΕΙ εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2019 προς έγκριση στον 85 

(Προβλέψεις μη  Είσπραξης ΠΟΕ) ποσόν : 169.956,00  και αυξάνεται  κατά  20.460,94  

με τελική διαμόρφωση στον ΚΑ 00-8511 =190.416,94  

κατόπιν των ανωτέρω : 

η ομάδα  εσόδων  

32  ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ  αυξάνεται κατά 25..915,94 

 και στις  δαπάνες στην ομάδα  με ΚΑ   85  Προβλέψεις μη είσπραξης αυξάνεται κατά 

20.460,94. 

Η  διαφορά των 5.455,00 αυξάνει το Αποθεματικό ΚΑ 9111 

Και προτείνεται από το αυξημένο αποθεματικό την ενίσχυση των υφισταμένων με ΚΑ 

πιστώσεων δαπανών λόγω των αναγκών που προκύπτουν KA 10.6115.001 Αμοιβές 

Ορκωτών Λογιστών κατά 2.000,0 ευρώ 

Κατά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού στη διάρκεια του έτους δεν επιτρέπεται η 

μείωση του συνολικού ποσού που εγγράφηκε στην ομάδα δαπανών «85» κατά την 

κατάρτισή του, παρά μόνο εάν κατά την εκτέλεση του Π/Υ τα εισπραχθέντα ποσά από την 

ομάδα εσόδων «32» δικαιολογούν τη μείωση των προβλέψεων μη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων από Π.Ο.Ε / ομάδα «85»  

Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

Για τον υπολογισμό του οριστικού ταμειακού υπολοίπου συντάσσεται επίσημη κατάσταση 

συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου με ημερομηνία 31.12.2018  η οποία 

αποτελεί προσαρμογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου των καταθέσεων σε τράπεζες 
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- όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασμών - 

λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα μετρητά του ταμείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες 

επιταγές, καθώς και μη ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα. Η ανωτέρω 

κατάσταση συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών. 

Kατά το μήνα αναφοράς σύνταξης του σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2019(6/2018) είχε 

εκτιμηθεί ότι την 31/12/2018   το χρηματικό υπόλοιπο από Ιδία Έσοδα θα ανέλθει στο 

ποσό των 651.074,00€ και έχει  κατανεμηθεί στον Προϋπολογισμό του ο.ε. 2019 ως εξής : 

με ανάλυση των εγγεγραμμένων πιστώσεων  στην ομάδα 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  

Στον Κ.Α. 5111 :     24.221,00€ για την εξόφληση υποχρεώσεων προηγούμενων ετών (ΠΟΕ)  

Στον Κ.Α. 5112 : 626.853,00€ από τακτικά έσοδα για την κάλυψη των πιστώσεων 

προοριζόμενες για  επενδυτικές δαπάνες. 

 

Σύμφωνα με την  βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Σύρου  

την 31/12/2018 το χρηματικό υπόλοιπο από ιδίους πόρους που υπάρχει στο ταμείο της 

Υπηρεσίας μας ανέρχεται στο ποσόν του  1.308.553,74 ευρώ και αναλύεται ως εξής 

 

Τράπεζα Πειραιώς : 

ΛΟΓ. 5710-017689-580 :                         24.074,43  

ΛΟΓ. 5710-017689-636 :                    1.245.393,17  

ΛΟΓ. 5710-055034-805 :                                57,87                 

Alpha Bank : 

ΛΟΓ. 626 00 2330 0055 39 :                   39.028,27   

    Σύνολα :                                          1.308.553,74  

 

Η διαφορά από  χρηματικό υπόλοιπο που υπάρχει στο ταμείο της Υπηρεσίας την 

31/12/2018  1.308.553,74 μείον από  χρηματικό υπόλοιπο που έχει εγγραφεί κατά το μήνα 

αναφοράς σύνταξης του σχεδίου  Προϋπολογισμού έτους 2019(6/2018 )  651.074,00 από 

Ιδίους πόρους  ανέρχεται στο ποσόν   των 657.479,74. και κατανέμεται στους με ΚΑ : 

 

5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την 

κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 

7.916,10 

5112 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα  για 

πιστώσεις  προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες  

630.707,95 

5119 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την 

κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου. 
18.885,69 

 Σύνολα : 657.479,74 

 

 

Το Χρηματικό Υπόλοιπο από επιχορηγήσεις Δημοσίων Επενδύσεων   όπως  είχε προκύψει 

από τα υπόλοιπα των Λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος  κατά το 

μήνα αναφοράς σύνταξης του σχεδίου  Προϋπολογισμού έτους 2019(6/2018)  είχε 

εκτιμηθεί  

ότι την 31/12/2018 θα ανέλθει στο ποσό των 100.000,00€ και έχει  κατανεμηθεί στον 

Προϋπολογισμό του ο.ε. 2019 ως εξής : 

Στον Κ.Α. 5121 : 100.000,00€ για την κάλυψη των πιστώσεων προοριζόμενες για 

επενδυτικές δαπάνες με Κ.Α. 64-8122.001  

Σύμφωνα με την  βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Σύρου  
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την 31/12/2018 το χρηματικό υπόλοιπο από πόρους Δημοσίων Επενδύσεων  που υπάρχει 

στο ταμείο της Υπηρεσίας μας ανέρχεται στο ποσόν του  241.492,02 ευρώ και αναλύεται ως 

εξής 

 

Τράπεζα Ελλάδος λογαριασμοί έργων μέσω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων :            

ΛΟΓ. 4115118900040025 : 18.168,44 ευρώ 

Βελτίωση Προβλήτας Ανεφοδιασμού και δρόμου πρόσβασης στην περιοχή <ΜΕΤΚΑ> λιμένα 

Ερμούπολης 

ΛΟΓ. 4117118900011014 : 123.323,58 ευρώ 

Επισκευή Υπόστεγων, Ασφαλτοτάπητα και δικτύου Ομβρίων στο Κρηπίδωμα Επιβατικών 

Πλοίων Λ. Ερμούπολης                   

ΛΟΓ. 2022760671: 100.000.00 ευρώ 

Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων Ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων Σύρου 

 

Η διαφορά από  χρηματικό υπόλοιπο που υπάρχει στο ταμείο της Υπηρεσίας την 

31/12/2018  241.492,02 μείον από  χρηματικό υπόλοιπο που έχει εγγραφεί κατά το μήνα 

αναφοράς σύνταξης του σχεδίου  Προϋπολογισμού έτους 2019(6/2018 100.000 από 

πόρους ΠΔΕ   ανέρχεται στο ποσόν   των 141.492,02 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β') Παροχή 

οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 - 

τροποποίηση της αριθ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης, Άρθρο 3 Ειδικές οδηγίες κατάρτισης 

του προϋπολογισμού έτους 2019 

α) Όταν τα χρηματικά υπόλοιπα προέρχονται από αδιάθετα υπόλοιπα συνεχιζόμενων 

έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ισχύει: 

i. Τα αδιάθετα υπόλοιπα πρέπει να καλύψουν υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 

31.12.2018 και θα πληρωθούν το 2019. Σε αυτή την περίπτωση τα αδιάθετα υπόλοιπα 

αφορούν σε υποχρεώσεις ΠΟΕ και θα πρέπει να εγγραφούν στον ΚΑΕ 5121 «Χρηματικό 

υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων 

ετών» με εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ 81. 

Aδιάθετα υπόλοιπα που θα  καλύψουν υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 

31.12.2018 και θα πληρωθούν το 2019 είναι :.  

Βελτίωση Προβλήτας Ανεφοδιασμού και δρόμου πρόσβασης στην περιοχή <ΜΕΤΚΑ> λιμένα 

Ερμούπολης  ποσού 18.168,44  

Επισκευή Υπόστεγων, Ασφαλτοτάπητα και δικτύου Ομβρίων στο Κρηπίδωμα Επιβατικών 

Πλοίων Λ. Ερμούπολης  ποσού 123.323,58      

Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων Ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων Σύρου 

ποσού 100.000,00 

 

και προτείνεται η  αύξηση του με ΚΑ 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 

έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών κατά 141.492,02 με αντίστοιχη 

εγγραφή των δαπανών στους με ΚΑ 

  

KA :64.8262.001 Βελτίωση Προβλήτας Ανεφοδιασμού και δρόμου πρόσβασης στην περιοχή 

<ΜΕΤΚΑ> λιμένα Ερμούπολης  ποσού( Επιστροφή χρημάτων-υπόλοιπο  ανεκτέλεστου 

έργου ) ποσού 18.168,44  

KA 64.8122.001 Επισκευή Υπόστεγων, Ασφαλτοτάπητα και δικτύου Ομβρίων στο 

Κρηπίδωμα Επιβατικών Πλοίων Λ. Ερμούπολης   ποσού 23.323,58      
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KA 64.8122.004 Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων Ασφαλείας λιμενικών 

εγκαταστάσεων Σύρου ποσού 100.000,00 

 

Δ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 

1) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2019 για νέα 

έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης, η οποία 

απαιτείται να υποβάλλεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του Π/Υ κατά τα 

οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου (ΑΔΑ, ηλεκτρονική 

υποβολή κ.λπ.). 

Σύμφωνα με την 2812.2/92803/18 -19/12/2018 εντολή κατανομής ΣΑΕ 189 

ΠΔΕΥΝΑΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ  εγκρίθηκε και κατετέθη  κατανομή χρηματοδότησης πίστωσης   

62.000 ,00 στην Τράπεζα της Ελλάδος  για το έργο Επισκευής ανωδομής και βελτίωσης 

περίφραξης στην περιοχή από την Πλατεία Κανάρη έως την περιοχή Νησάκι Ερμούπολης 

(Προβλήτα κρουαζιεροπλοίων /Φάση Α ) και με την παρούσα προτείνεται η εγγραφή στο 

σκέλος των εσόδων ποσόν με  ΚΑ  

ΚΑ 1322.003 Χρηματοδότηση από ΠΔΕ  2017ΣΕ18900033  για το έργο Επισκευής ανωδομής 

και βελτίωσης περίφραξης στην περιοχή από την Πλατεία Κανάρη έως την περιοχή Νησάκι 

Ερμούπολης (Προβλήτα κρουαζιεροπλοίων /Φάση Α ) πίστωση 62.000,00   

και αντίστοιχη  εγγραφή στον με ΚΑ 64.7336.001 δαπανών για το έργο  Επισκευής 

ανωδομής και βελτίωσης περίφραξης στην περιοχή από την Πλατεία  Κανάρη έως την 

περιοχή Νησάκι Ερμούπολης (Προβλήτα κρουαζιεροπλοίων /Φάση Α ) πίστωση 62.000,00   

2)Κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (Ιούνιος 2018) και σύμφωνα με 

την  ΑΠ 59909/5-6-2018 ΑΔΑ :ΩΜΗ6465ΧΙ8-ΧΤΦ υπουργική Απόφαση της  ΣΑΕΠ- 

067/1 τροπ 0 για την κατανομή  των ετήσιων πιστώσεων έτους 2018 (500.000,00 ευρώ) 

καθώς το έργο είναι σε διαδικασία διαγωνισμού (υπογραφή σύμβασης ανάθεσης )  είχε  

εγγραφεί  στον ΚΑ 1321.004  (Πόροι  για την εκτέλεση Έργου  Εγκατάσταση και Λειτουργία 

Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου) ποσόν 839.138,00  ευρώ και 

προς τα Έξοδα  αντίστοιχη δαπάνη με ΚΑ  69.7131.001  Εγκατάσταση και Λειτουργία 

Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου  με ποσόν 839.138,00  ευρώ  η 

εκτίμηση έγινε με την συνολική έγκριση χρηματοδότησης και όχι   με την ροή των 

κατανομών .Προτείνεται η μείωση του ΚΑ 1321.004 εσόδων   με το ποσόν των 839.138,00 

ευρώ και αντίστοιχα του ΚΑ δαπανών ΚΑ  69.7131.001   

Τόσο στην κατηγορία εσόδων από επιχορηγήσεις επενδύσεων, όσο και στην κατηγορία των 

αντίστοιχων δαπανών, εγγράφεται ως έσοδο οι  προβλεπόμενες κατανομές που θα 

ληφθούν  και αντίστοιχα οι δαπάνες  που εκτιμάται  ότι θα πραγματοποιηθούν  Οι 

διαφορές που θα προκύψουν από τις κατανομές του έτους από οποιαδήποτε αιτία, θα 

πρέπει να εγγραφούν στον Π/Υ του με αναμόρφωση, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί 

αμέσως μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν των νέων δεδομένων. 
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Δεδομένου ότι κατά την παρούσα φάση, δεν έχει εκδοθεί η αντίστοιχη απόφαση για 

το 2019, ο υπολογισμός των πιστώσεων των συνεχιζόμενων έργων του Π.Δ.Ε., που θα 

εγγραφούν στους προϋπολογισμούς του 2019, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση τον 

αλγόριθμο που και ο οποίος περιγράφεται παρακάτω  

Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος Π.Δ.Ε.:  

Α= Υπόλοιπο προς αποπεράτωση (στοιχείο της ΣΑΕ) μείον πίστωση του 2018 (στοιχείο της 

ΣΑΕ ) 

Β= 30% της πίστωσης του 2018.  

Το μικρότερο εκ των ανωτέρω Α ή Β + το υπόλοιπο του έργου (πίστωση του 2018 μείον 

κατανομή του 2018) + το ανεκτέλεστο του έργου (κατανομή του 2015 μείον πληρωμή του 

2015) µε την προϋπόθεση να επαρκεί στο υπόλοιπο του Π/Υ του.  

Α= 1.339.138,00-500.000=839.138,00 

Β=500.000Χ30%=150.000,00 

Το μικρότερο εκ των ανωτέρω 150.000,00 + το υπόλοιπο του έργου (πίστωση του 2018 

μείον κατανομή του 2018)=(500.000,00-100.000,00=400.000,00) + το ανεκτέλεστο του 

έργου (κατανομή του 2018 μείον πληρωμή του 2018) =100.000,00  =σύνολο τελικό 

650.000,00 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται τόσο στην κατηγορία εσόδων από επιχορηγήσεις 

επενδύσεων, όσο και στην κατηγορία των αντίστοιχων δαπανών, να εγγραφεί ως έσοδο τις  

προβλεπόμενες κατανομές  και αντίστοιχα τις δαπάνες που εκτιμούν ότι θα 

πραγματοποιηθούν . Οι διαφορές που θα προκύψουν από τις κατανομές του έτους από 

οποιαδήποτε αιτία, θα πρέπει να εγγραφούν στον Π/Υ με αναμόρφωση, η οποία πρέπει να 

πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη γνωστοποίηση των νέων δεδομένων. 

ΚΑ 1321.004  (Πόροι  για την εκτέλεση Έργου  Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων 

Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων ποσόν 550.000,00 

ΚΑΕ 64.8122.004 Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων Ασφαλείας λιμενικών 

εγκαταστάσεων Σύρου ποσού 550.000,00, 

Ε) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 

Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων 

υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής (π.δ. 

315/1999) της 31.12.2018, για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις παραγραφής και 

έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές διαδικασίες. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν 

ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον Π/Υ 

2019 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό 

προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων. 

Μετά το κλείσιμο του έτους 2018 και εντός του πρώτου τριμήνου του 2019, το ΥΠ.ΕΣ. θα 

ενημερώσει τις αρμόδιες για τον έλεγχο των Π/Υ αρχές για τον κατάλληλο χρόνο άντλησης 

των οικονομικών στοιχείων των Ομάδων Ι και II από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και θα 

αποστείλει τα υπόλοιπα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία έτους 2018 (έλεγχος 

Χρηματικού Υπολοίπου και Πληρωμών Π.Ο.Ε.) για τους δήμους χωρικής αρμοδιότητας τους, 

προκειμένου να μεριμνήσουν ώστε να λάβει χώρα η υποχρεωτική αναμόρφωση αυτών. 
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2. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους η εκτίμηση των εγγραφών στα έσοδα 

ελέγχεται από το δημοτικό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 266 του 

ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 39 του ν. 4257/2014 (Α'93) και εάν με 

τις προβλεπόμενες τριμηνιαίες εκθέσεις του δεύτερου και τρίτου τριμήνου, διαπιστωθεί ότι 

στον Π/Υ έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να 

εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 

αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο 

πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να 

μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Τα στοιχεία που 

πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση έχουν καθοριστεί με την αριθ. 40038/9.9.2011 απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών. Η αρμόδια για την εποπτεία του δήμου αρχή ελέγχει επίσης την 

εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και ασκεί έλεγχο νομιμότητας επί των αποφάσεων 

αναμόρφωσης του Π/Υ. 

3. Με τις αναμορφώσεις υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, 

ολόκληρος ο προϋπολογισμός. Αναφορικά με τον τύπο του αρχείου του Π/Υ που πρέπει να 

υποβάλλεται έπειτα από τις αναμορφώσεις του ισχύουν τα σχετικά οριζόμενα στην αριθ. 

8/17515/29-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ56Ν-ΛΝΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Στον  ΚΑ 5111 (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών)  είχε εγγραφεί πίστωση κατά τον μήνα σύνταξης του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (Ιούνιος 2018) το ποσόν 24.221,00  με τις αντίστοιχες 

δαπάνες στην κατηγορία 81 

 

KA KA ΠΟΕ   

00-6131.002   00-8113.002 
 Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας  Επιβατικού Σταθμού λιμένα 

Ερμούπολης 

 

 1.792,00 

20-6279.001  20-8113.008  Καθαρισμός θαλασσίου χώρου λιμένα Ερμούπολης   2.045,00 

20-6279.004 20-8113.010 Παροχή υπηρεσιών στα  Καταφύγια σκαφών  Φοίνικα-Αγκαθωπών  1.618,00 

20-6279.007 20-8113.002 
Παροχή υπηρεσιών και είσπραξης Λιμενικών τελών στις Χ.Ζ 

ευθύνης ΔΛΤΣ 

 

 1.534,00 

30-6278.001 30-8113.001 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Λ.Ε ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

 

 15.000,00 

35-6117.001 35-8113.001 Ευπρεπισμός και φροντίδα των φυτεύσεων Χ.Ζ λ. Ερμούπολης  638,00 

70-6274. 70-8113.001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων  602,00 

10-6115.001 10-8113.001 Αμοιβές Λογιστών   992,00 

 

Σύνολα :  24.221,00 

 

 

Μετά το κλείσιμο του  οικ. έτους 2018 oι υποχρεώσεις (ΠΟΕ )  ανέρχονται  στον ποσόν των  

32.137,00 

ΚΑ ΠΟΕ 

00-6117.002 Αμοιβή ναυτικών πρακτόρων 1.076,90 

00-6131.002 00-8113.002 Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας  Επιβατικού Σταθμού 1.791,72 

00-6221. Ταχυδρομικά τέλη 47,74 

00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 303,80 

10-6115.001 10-8113.001 Αμοιβές Λογιστών 992,00 

10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 13,39 

ΑΔΑ: ΨΖΘ5ΟΡΝ0-ΑΩΞ



20-6279.004 20-8113.010 Παροχή υπηρεσιών στα  Καταφύγια σκαφών Φοιν-Αγκ Σύρου 1.617,84 

20-6279.007 20-8113.002 Παροχή υπηρεσιών και είσπραξης Λιμενικών τελών 1.833,28 

20-7335.004 Συντήρηση Η/σμού Χερσαίων Ζωνών Σύρου 633,36 

30-6278.001 30-8113.001 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ Λιμένα ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 12.973,62 

30-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων 680,14 

30-7412.001 Μελέτη έργου επέκτασης Καταφυγίου Φοίνικα 9.362,00 

35-6117.001 35-8113.001 Ευπρεπισμός και φροντίδα των φυτεύσεων 637,50 

70-6274. 70-8113.001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 173,81 

Σύνολον 32.137,10 

 

κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η μείωση των με ΚΑ  ΠΟΕ 

 

KA KA ΠΟΕ  

20-6279.001  20-8113.008  Καθαρισμός θαλασσίου χώρου λιμένα Ερμούπολης  -2.045,00 

30-6278.001 30-8113.001 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Λ.Ε ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ -2.026,38 

70-6274. 70-8113.001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων -428,19 

00-6131.002   

 

00-8113.002 

 

Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας  Επιβατικού Σταθμού λιμένα 

Ερμούπολης 

 

-0,28 

 

20-6279.004 

 

20-8113.010 

 

Παροχή υπηρεσιών στα  Καταφύγια σκαφών  Φοίνικα - Αγκαθωπών 

 

-0,16 

 

35-6117.001 

 

35-8113.001 

 

Ευπρεπισμός και φροντίδα των φυτεύσεων Χ.Ζ λ. Ερμούπολης 

 

-0,50 

 

  Σύνολα : -4.500,51 

 

και η εγγραφή νέων πιστώσεων και την αύξηση στην Κατηγορία 81 ΠΟΕ 

 

ΚΑ ΠΟΕ 

00-6117.002 00-8113.001 Αμοιβή ναυτικών πρακτόρων 1.076,90 

00-6221. 00-8113.003 Ταχυδρομικά τέλη 47,74 

00-6463. 00-8115.012 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 303,80 

10-7134. 10-8117.001 Συντήρηση Εξοπλισμού  13,39 

20-7335.004 20-8113.004 Συντήρηση Η/σμού Χερσαίων Ζωνών Σύρου 633,36 

30-6462. 30-8117.001 Δημοσίευση προκηρύξεων 680,14 

30-7412.001 30-8123.004 Μελέτη έργου επέκτασης Καταφυγίου Φοίνικα 9.362,00 

20-6279.007 20-8113.002 Παροχή υπηρεσιών και είσπραξης Λιμενικών τελών 299,28 

Σύνολα  12.416,61 

 

και καλύπτονται με την  αύξηση του με ΚΑ  5111  Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 

τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών  κατά 7.916,10  

 

ΣΤ) Τακτικά έσοδα υπολογισμού Τακτικών εισφορών  

KA 00-6056.002 Ετήσια εισφορά ΤΠΔΔ =5.950,00 

Οι  υπέρ ΤΠΔΔ  οι εισφορές που έχουν εγγραφεί κατά τον μήνα σύνταξης (6/2018) στον 

Προϋπολογισμό  2019  έχει  υπολογισθεί με τα τακτικά έσοδα του 2017  Τακτικά ΚΑ 0 

=1.1154.419.41 + Τακτικά ΠΟΕ  34.285,94  = 1.188.705,35 Χ 2% =23.774,10  

X0,25%=5.943,52 

KA 00-6056.002 Ετήσια εισφορά ΤΠΔΔ =5.950,00 

ΑΔΑ: ΨΖΘ5ΟΡΝ0-ΑΩΞ



Το  πραγματικό ύψος  των τακτικών εσόδων οικ. έτους 2018 για το υπολογισμό των 

υποχρεωτικών Εισφορών  υπέρ ΤΠΔΔ ανέρχονται σε Τακτικά ΚΑ 0 +ΚΑ 21=1.197.011,77+ 

Τακτικά ΠΟΕ  36.769,19  = 1.233.780,96 Χ 2% =24.675,62 X0,25%=6.168,90. 

και η  εγγεγραμμένη πίστωση  δεν καλύπτει την δαπάνη ν προτείνεται η αναμόρφωση της 

πίστωσης 

 με  αύξηση της πίστωσης κατά 218,90 ευρώ.  

Για το υπολογισμό των υποχρεωτικών Εισφορών  ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 00-6726.005 Ετήσια 

εισφορά στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων έχει  υπολογισθεί κατά τον μήνα σύνταξης (6/2018) 

του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2019  με τα τακτικά έσοδα του 2017 τα οποία ανέρχονται  

σε  1.351.254.45 X 0,2 %=2.702,51   

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 00-6726.005 =3.000,00 

 

Το  πραγματικό ύψος  των εσόδων οικ. έτους 2018 για το υπολογισμό των υποχρεωτικών 

Εισφορών  υπέρ ΡΑΛ ανέρχονται σε 1.618.395,90  X 0,2 %=3.236,79   Η  εγγεγραμμένη 

πίστωση  δεν καλύπτει την δαπάνη και προτείνεται η αύξηση  της πίστωσης κατά 236,79  

και καλύπτονται από Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 

κάλυψη εν γένει δαπανών  του με ΚΑ  5119   

 Η)Στον Προϋπολογισμό 2019 εγγράφονται   οι πολυετείς  δαπάνες που έχουν αναληφθεί 

μετά τον μήνα σύνταξης Προϋπολογισμού έτους 2018 (6/2017)  και τις τροποποιήσεις 

αυτών  . 

Απόφαση 215/10-7-2018  (ΑΔΑ :Ψ49ΖΟΡΝ0-1ΨΖ) 

Έγκριση δαπάνης –ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης  για την εκτέλεση της εργασίας 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» 

συνολικού ποσού   976,77€  από τον  K.Α. 10-7134  για τα έτη 2018,2019 και 2020. 

2) Για το έτος 2018 η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 325,59€  για το έτος  2019  

στο ποσό των 325,59€ και για το έτος 2020 στο ποσό των 325,59€ σε βάρος πάντα του Κ.Α. 

10-7134 και για τα 3 έτη. 

 

Απόφαση 2/18-1-2019 (ΑΔΑ :65Μ3ΟΡΝ0-ΞΦΔ) 

Την τροποποίηση της αριθ. 216/10-7-2018 (ΑΔΑ : 6ΘΙΓΟΡΝ0-ΣΟΤ) απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά  την εργασία 

Καθαρισμός θαλάσσιου χώρου λιμένα Ερμούπολης 2018-2019  ως κάτωθι  : 

α. Για το έτος 2018 η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 9.199,99€  σε βάρος του 

Κ.Α. 20-6279.001   

β. Για το έτος 2019 η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 9.200,01€  σε βάρος του 

Κ.Α.. 20-6279.001 

(εγγράφεται  πίστωση   με  την παρούσα αναμόρφωση 2.044,42  

Απόφαση 217/10-7-2018  (ΑΔΑ :ΩΒΘ3ΟΡΝ0-ΔΧ7) 

Έγκριση δαπάνης -απόφασης ανάληψης  πολυετούς  υποχρέωσης  που αφορά την  εργασία  

Καθαρισμός γραφείων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ως κάτωθι : 

α)  Για το έτος 2018 η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.979,90€  σε βάρος του 

Κ.Α. 70-6274   

β) Για το έτος  2019 η δαπάνη  ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.830,77€  σε βάρος του 

Κ.Α. 70-6274 

 εγγράφεται  πίστωση   με την  παρούσα αναμόρφωση 

ΑΔΑ: ΨΖΘ5ΟΡΝ0-ΑΩΞ



 

Απόφαση 3/18-1-2019 (ΑΔΑ :ΨΗΟΚΟΡΝ0-ΝΟ0) 

Tροποποίηση  της αριθ. 253/10-7-2018 ΑΔΑ:ΩΤ3ΠΟΡΝ0-Κ7Ψ  απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έργο «Επισκευή υποστέγων 

ασφαλτοτάπητα και δικτύου ομβρίων στο κρηπίδωμα επιβατικών πλοίων λ. Ερμούπολης» 

ως κάτωθι  : 

α. Για το έτος 2018 η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 0,00€  σε βάρος του Κ.Α. 

64.7336.001   

β. Για το έτος 2019 η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 123.323,58 €  σε βάρος του 

Κ.Α.. 64.8122.001   

 

Απόφαση 197/19-11-2018  ΑΔΑ : 6ΣΣΜΟΡΝ0-ΨΡΘ 

Έγκριση δαπάνης , δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης ύψους  κόμμα μηδέν Ενα  Ευρώ (0,01 

€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της  πίστωσης του προϋπολογισμού 

Εξόδων του ΚΑ 70-6634., οικονομικού έτους 2018 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

& ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΛΤΣ, WC Λ.ΣΥΡΟΥ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020 

Η κατανομή ανά έτος έχει ως εξής :  

- στο έτος 2019 ποσό Τέσσερεις Χιλ. Σαράντα Εννέα  κόμμα Είκοσι Τέσσερα  ευρώ 

(4.049,24 €) 

- στο έτος 2020 ποσό Δύο Χιλ. Είκοσι Τέσσερα  κόμμα Εξήντα Δύο  ευρώ (2.024,62 €) 

Σύνολο  ‘Εξι Χιλ. Εβδομήντα Τρία  κόμμα Ογδόντα Επτά  ευρώ (6.073,87 €) 

 

Απόφαση 200/21-11-2018 ΑΔΑ : Ω1ΕΚΟΡΝ0-2ΔΩ 

Έγκριση δαπάνης , δέσμευση  και διάθεση  πίστωση ύψους  κόμμα μηδέν ένα  Ευρώ  

(0,01 €) για την πληρωμή  

ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 00-6221., 

οικονομικού έτους 2018 για παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης αλληλογραφίας ΔΛΤΣ για το 

διάστημα από 1/1/2019 έως 31/12/2020 

Η κατανομή ανά έτος έχει ως εξής :  

- στο έτος 2019 ποσό Δύο Χιλ.  ευρώ (2.000,00 €) 

- στο έτος 2020 ποσό Δύο Χιλ.  ευρώ (2.000,00 €) 

Σύνολο Τέσσερεις Χιλ.  κόμμα μηδέν Ενα  ευρώ (4.000,01 €) 

 

Απόφαση 204/26-11-2018 ΑΔΑ : Ω1ΧΘΟΡΝ0-ΣΟΦ 

Έγκριση δαπάνης , δέσμευση  και διάθεση  πίστωση  ύψους  κόμμα μηδέν Ενα  Ευρώ (0,01 

€) για την πληρωμή  

ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 10-6266., 

οικονομικού έτους 2018 για την συντήρηση των εφαρμογών λογισμικού των οικονομικών 

υπηρεσιών του ΔΛΤΣ (Διαχείριση δικαιωμάτων ελλιμενισμού - διαχείριση παραχωρήσεων) 

για το διάστημα από 1/1/2019 έως 31/12/2019. 

Η κατανομή ανά έτος έχει ως εξής :  

- στο έτος 2019 ποσό Τριακόσια  ευρώ (300,00 €) 

Σύνολο Τριακόσια  κόμμα μηδέν Ενα  ευρώ (300,01 €) 

ΑΔΑ: ΨΖΘ5ΟΡΝ0-ΑΩΞ



 

 

Απόφαση 208/29-11-2018 ΑΔΑ : ΩΡΩΕΟΡΝ0-7ΙΑ 

Έγκριση δαπάνης , δέσμευση  και διάθεση  πίστωση ύψους  κόμμα μηδέν Ενα  Ευρώ (0,01 

€) για την πληρωμή  

ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 10-

6115.001, οικονομικού έτους 2018 για την ανάθεση εργασιών τήρησης του διπλογραφικού 

συστήματος για το διάστημα από 1/1/2019 έως 31/12/2019. 

Η κατανομή ανά έτος έχει ως εξής :  

- στο έτος 2019 ποσό Έντεκα Χιλ. Εννιακόσια Τέσσερα  ευρώ (11.904,00 €) 

Σύνολο ‘Εντεκα Χιλ. Εννιακόσια Τέσσερα  κόμμα μηδέν Ενα  ευρώ (11.904,01 €) 

 

Απόφαση 209/29-11-2018 ΑΔΑ: 60Ν8ΟΡΝ0-17Ν 

Έγκριση δαπάνης , δέσμευση  και διάθεση  πίστωση ύψους  κόμμα μηδέν Ενα  Ευρώ(0,01€) 

για την πληρωμή 

ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 10-6266., 

οικονομικού έτους 2018 για την  συντήρηση των εφαρμογών λογισμικού των Διοικητικών 

και Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΛΤΣ  καθώς και  Υπηρεσίες  Απομακρυσμένης Υποστήριξης & 

Επιτόπιας Παρουσίας για το διάστημα από 1/1/2019 έως 31/12/2029. 

Η κατανομή ανά έτος έχει ως εξής :  

- στο έτος 2019 ποσό Επτά Χιλ. Διακόσια Πενήντα Τέσσερα  κόμμα μηδέν Ενα  ευρώ 

(7.254,01 €) 

Σύνολο Επτά Χιλ. Διακόσια Πενήντα Τέσσερα  κόμμα μηδέν Δύο  ευρώ (7.254,02 €) 

 

Απόφαση 214/29-11-2018 ΑΔΑ : 6ΙΤΟΟΡΝ0-942 

Έγκριση δαπάνης , δέσμευση  και διάθεση πίστωση ύψους Δώδεκα Χιλ.  Ευρώ (12.000,00 €) 

για την πληρωμή  

ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 70-6232., 

οικονομικού έτους 2018  για την εξόφληση μισθωμάτων ακινήτων στέγασης ΔΛΤΣ για το 

διάστημα από 28/05/2016 έως 31/12/2018 (έγγραφα Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου αριθ. 

Πρωτ. 8893 & 8894/21-11-2018) 

Η κατανομή ανά έτος έχει ως εξής :  

- στο έτος 2019 ποσό Τρείς Χιλ. Τετρακόσια Ογδόντα Εννέα  κόμμα μηδέν Πέντε  ευρώ 

(3.489,05 €) 

Σύνολο Δέκα Πέντε Χιλ. Τετρακόσια Ογδόντα Εννέα  κόμμα μηδέν Πέντε  ευρώ (15.489,05 €) 

 

Απόφαση 219/14-12-2018 ΑΔΑ : Ω3ΦΩΟΡΝ0-ΣΣ2 

Έγκριση δαπάνης , δέσμευση  και διάθεση  πίστωση ύψους   κόμμα μηδέν Ένα  Ευρώ (0,01 

€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 

Εξόδων του ΚΑ 30-7336.030, οικονομικού έτους 2018 για Διάφορες εργασίες επισκευών Χ. Ζ  

ν. Κέας 

Η κατανομή ανά έτος έχει ως εξής :  

- στο έτος 2019 ποσό Δέκα Οκτώ Χιλ. Εξακόσια  ευρώ (18.600,00 €) 

Σύνολο Δέκα Οκτώ Χιλ. Εξακόσια  κόμμα μηδέν Ενα  ευρώ (18.600,01 €) 

(εγγράφεται  πίστωση   με  την παρούσα αναμόρφωση ) 
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Απόφαση 220/14-12-2018 ΑΔΑ : ΩΜ32ΟΡΝ0-9ΛΑ 

Έγκριση δαπάνης , δέσμευση  και διάθεση  πίστωση ύψους   κόμμα μηδέν Ενα  Ευρώ (0,01 

€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 

Εξόδων του ΚΑ 20-6279.005, οικονομικού έτους 2018 για Παροχή ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος 

Η κατανομή ανά έτος έχει ως εξής :  

- στο έτος 2019 ποσό Έντεκα Χιλ. Εκατό  ευρώ (11.100,00 €) 

Σύνολο Έντεκα Χιλ. Εκατό  κόμμα μηδέν Ενα  ευρώ (11.100,01 €) 

 

Απόφαση 221/14-12-2018 ΑΔΑ : 6Φ2ΠΟΡΝ0-ΦΓΡ 

Έγκριση δαπάνης , δέσμευση  και διάθεση  πίστωση  ύψους  κόμμα μηδέν Ενα  Ευρώ (0,01 

€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 

Εξόδων του ΚΑ 70-6266.002, οικονομικού έτους 2018 για την υπηρεσία συντήρησης των 

υπαρχόντων εφαρμογών ενημέρωσης των επιβατών, χρηστών και επισκεπτών λ. 

Ερμούπολης. 

Η κατανομή ανά έτος έχει ως εξής :  

- στο έτος 2019 ποσό Επτά Χιλ. Τετρακόσια Σαράντα  ευρώ (7.440,00 €) 

 

Απόφαση 225/9-8-2018 ΑΔΑ:Ω083ΟΡΝ0-46Λ 

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

χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο ευρώ (2.232,00), για την εκκένωση βόθρων στο Φοίνικα 

ν. Σύρου, το οποίο κατανέμεται στα έτη 2018 & 2019 ως εξής: 

- Στο τρέχον έτος 2018 χίλια εννιακόσια πενήντα ευρώ (1.950,00€) σε βάρος του ΚΑ : 20-

6276 με τίτλο «Δαπάνες εκκένωσης βόθρων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2018, το οποίο και δεσμεύεται με την παρούσα και  

- στο έτος 2019 ποσό διακόσια ογδόντα δύο ευρώ (282,00) 

 

Απόφαση 228/23-8-2018 ΑΔΑ:ΩΖΑ6ΟΡΝ-ΟΨΔ 

Την τροποποίηση της αριθ.135/8-5-2018 (ΩΕΛΦΟΡΝ0-3ΛΤ) απόφασης του ΔΣ του ΔΛΤΣ  που 

αφορά δαπάνη για τον ευπρεπισμό και φροντίδα των φυτεύσεων ΧΖ λ. Ερμούπολης 

ως κάτωθι :  

1. Για το έτος 2018 η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.887,54€ σε βάρος του ΚΑ 

35-6117.001 

2. Για το έτος 2019 η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 3.612,46€ σε βάρος του 

ΚΑ 35-6117.001 

 

Απόφαση 229/24-8-2018 ΑΔΑ:661ΑΟΡΝ0-65Ζ 

Την τροποποίηση της αριθ. 55/16/3-2017 (ΩΣ9ΓΟΡΝ0-Γ0Ν) απόφασης του ΔΣ του ΔΛΤΣ που 

αφορά δαπάνη για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Λ.Ε. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

ως κάτωθι :  
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1. Για το έτος 2017 η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 24.770,86€ σε βάρος του ΚΑ 

30-6278.001 

2. Για το έτος 2018 η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 173.000,00€ σε βάρος του 

ΚΑ 30-6278.001 

3. Για το έτος 2019 η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 30.011,19€ σε βάρος του 

ΚΑ 30-6278.001 

 

Απόφαση 230/27-8-2018 ΑΔΑ:6ΩΧΝΟΡΝ0-Δ8Λ 

Την τροποποίηση της αριθ. 134/08-05-2018 (68Ν2ΟΡΝ0-ΨΗ9) απόφασης του ΔΣ του ΔΛΤΣ  

που αφορά δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών στα καταφύγια σκαφών Φοίνικα 

Αγκαθωπών 

ως κάτωθι :  

1. Για το έτος 2018 η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10.284,49€ σε βάρος του ΚΑ 

20-6279.004 

2. Για το έτος 2019 η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10.515,51€ σε βάρος του 

ΚΑ 20-6279.004 

 

Απόφαση 231/27-8-2018 ΑΔΑ:Ω9ΟΔΟΡΝ0-4ΥΜ 

Την τροποποίηση της αριθ. 137/08-05-2018 (ΑΔΑ : 6Χ28ΟΡΝ0-009) απόφασης του ΔΣ του 

ΔΛΤΣ που αφορά δαπάνη για την συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Χ.Ζ. ν. Σύρου 

ως κάτωθι :  

1. Για το έτος 2018 η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10.133,34€ σε βάρος του ΚΑ 

20-7335.004 

2. Για το έτος 2019 η δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 8.866,66€ σε βάρος του 

ΚΑ 20-7335.004 

 

 Σύμφωνα με εισήγηση της  Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΛΤΣ για την αναμόρφωση του 

τεχνικού προγράμματος  2018  και την εγγραφή νέων έργων  

    

30-7336.006 

Επισκευές ύφαλων σπηλαιώσεων, σποραδικών καθιζήσεων ανωδοµης 
και αποκατάσταση τοπικής αστοχίας θωράκισης στο λ.  Βουρκαρίου ν. 
Κέας και αποκατάσταση σποραδικών καθιζήσεων ανωδοµης στο λ.  
Κορησσίας ν. Κέας 

24.490,00 

30-7336.007 
Επίστρωση υφισταµένου κρηπιδώµατος καθώς και διαµόρφωση 
διαδρόµου πρόσβασης, πεζοδροµίου και ραµπών ΑΜΕΑ στο λ. Κινίου ν. 
Σύρου 

74.400,00 

30-7412.007 
Μελέτη ενίσχυσης της διατοµής στο τελευταίο τµήµα του προσήνεµου 
µόλου λ. Ερµουπόλης  ν. Σύρου 

8.000,00 
 

30-7336.008 Επισκευή οδοστρώµατος  στην περιοχή Πλ. Κανάρη  Λ Ερµούπολης 24.180,00 

30-7412.011 
Μελέτη προστασίας από τη διάβρωση παραλιακού δρόµου Φοίνικα ν. 
Σύρου 

18.600,00 

30-7336.009 
Επίστρωση προβλήτα αλιευτικών σκαφών και σποραδικές επισκευές 
επιστρώσεων λ. Μεριχα ν. Κύθνου 

20.337,95 

 ΣΥΝΟΛΟ 170.007,95 
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Σύμφωνα με εισήγηση της  Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΛΤΣ για τις μεταφερόμενες 

επενδυτικές δαπάνες και την ενίσχυση  των δαπανών ένεκα  αναγκών που προκύπτουν  

30-7326.003 Κατασκευή πεζοδροµίου στο παραλιακό δρόµο Βουρκαρίου 
ν. Κέας 

74.500,00 

30-7336.022 Επισκευή ξύλινης προβλήτας στην περιοχής "Αχλάδι" ν. 
Σύρου 

24.800,00 

30-7336.030 ∆ιάφορες εργασίες επισκευών Χ. Ζ  ν. Κέας 18.600,00 

30-7336.031 Ανάπλαση παράκτιας ζώνης Ερµούπολης (εργασίες 
συµπληρωµατικής σύµβασης 

65.000,00 

30-7412.001 Μελέτη έργου επέκτασης Καταφυγίου σκαφών Φοίνικα ν. 
Σύρου 

10.000,00 

30-7412.008 Μελέτη έργου "Κατασκευής κυκλικού κοµβου στην έξοδο του 
επιβατικού λιµένα Ερµούπολης" 

12.400,00 

30-7412.010 Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης έργου «Εµπορικό 
κρηπίδωµα λ. Ερµούπολης 

5.000,00 

30-7336.019 Επίστρωση τµήµατος προβλήτας λιµένα Σερίφου 74.500,00 

30-7135.004 Προµήθεια και τοποθέτηση πλωτης προβλήτας για το Μέριχα 
ν. Κύθνου 

167.400,00 

10.7133 Επιπλα και σκευη  2.000,00 

70-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 
λογισµικά  
 

5.000,00 

10-7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 
 

1.500,00 

 Σύνολα  460.700,00 

και καλύπτονται από Χρηματικό υπόλοιπο με ΚΑ : 
 
 

5112 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα  για 

πιστώσεις  προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες  
630.707,95 

   

Ανακεφαλαιώνοντας όλες οι υποχρεώσεις καλύπτονται με το χρηματικό υπόλοιπο που 

προέκυψε την   31/12/2018 με ΚΑ  

 

5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την 

κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 

7.916,10 

5112 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα  για 

πιστώσεις  προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες  

630.707,95 

5119 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την 

κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου. 

 

18.855,69 

5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την 

κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 

 

141.492,02 

 ΣΥΝΟΛΑ  798.971,76 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους η εκτίμηση των εγγραφών στα έσοδα 

ελέγχεται από το δημοτικό συμβούλιο (Δ.Σ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου) κατά τα 

οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με 

τοάρθρο39 του ν. 4257/2014 (Α' 93) και εάν με τις προβλεπόμενες τριμηνιαίες εκθέσεις του 

δεύτερου και τρίτου τριμήνου, διαπιστωθεί ότι στον Π/Υ έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα 

έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό 

συμβούλιο (Δ.Σ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου) προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση 
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αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα 

παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία 

περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.  

Ανακεφαλαιώνοντας προτείνεται η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2019  του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ως εξής: 

ΚΑΕ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΟΣΑ  ΚΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ  ΠΟΣΑ 

0718.001 

Εσοδα τέλους χρήσης 
λιµένα επί εισιτηρίων  
επιβατών ν.Σύρου 7.401,00 

0718.009 

Εσοδα τέλους χρήσης 
διέλευσης  τροχοφόρων 
λιµένα ν.Σύρου 7.359,00 

 1693.001 

Έσοδα από παροχή 
υπηρεσιών στα 
καταπλέοντα σκάφη  στις 
λιµενικές ζώνες 
Ερµούπολης-Καρνάγιο-
Κινίου 10.000,00   

1693.002 

Εσοδα απο  πώλ. Αγαθ. 
και Υπηρε.στο  λιµ 
Φοινικα Σ 
 6.000,00    

1693.003 

Εσοδα απο  πώλ. Αγαθ -
Υπηρε στο  λιµ Λουτρων -
Μερι 
 5.000,00 9111 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 35.760,00 

 ΣΥΝΟΛΑ  35.760,00  Σύνολα  35.760,00 

      

0111.004 

 

Μισθώµατα από αστικά 
ακίνητα ν. Σερίφου 
 -7.359,00 9111 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 -7.359,00 

 Συνολα  -7.359,00  Σύνολα  -7.359,00 

   20-6279.001 

Καθαρισµός θαλασίου 
χώρου λιµένα 
Ερµούπολης 
 2.044,42 

   25.6213 

Ύδρευση 
παραγωγικής 
διαδικασίας 
 14.356,58 

   20-6279.004 

Παροχή υπηρ. στα  
Καταφύγια σκαφών 
Φοιν-Αγκ Σύρου 
 10.500,00 

   70-6266.003 

Συντήρηση 
εφαρµογών 
Λογισµικού 1.500,00 

    Σύνολα 28.401,00 

   9111 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 -28.401,00 

3219.001 

Λοιπά Έσοδα 
(εισπρακτέα υπόλοιπα 
απο βεβαιωθέντα κατα τα 26.370,43 00-8511. 

Προβλέψεις µη 
είσπραξης 
εισπρακτέων 20.460,94 
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παρελθόντα έτη τακτικά 
έσοδα) 

υπολοίπων 

3219.002 

Λοιπά Έσοδα που έχουν 
βεβαιωθεί   από  
παραλιακούς χώρους, 
λιµενικά τέλη -1.909,27 9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.455,00 

3221.008 

Εισπρακτέα υπόλοιπα 
από βεβαιωθέντα κατά τα 
παρελθόντα έτη -Έκτακτα 
έσοδα-ΚΟΚ 1.454,78       

  Σύνολα  25.915,94    Σύνολα  25.915,94 

   10.6115.001 
Αµοιβές Ορκωτών 
Λογιστών  2.000,00 

   9111. Αποθεµατικό  -2.000,00 

      

      

5111. 

Χρηµατικό υπόλοιπο 
προερχόµενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων 
παρελθόντων ετών 7.916,10 00-8113.001 

Αµοιβή ναυτικών 
πρακτόρων 1.076,90 

      00-8113.003 Ταχυδροµικά τέλη 47,74 

      00-8115.012 
Έξοδα λοιπών 
δηµοσιεύσεων 303,80 

      10-8117.001 
Συντήρηση 
Εξοπλισµού 13,39 

      20-8113.004 
Συντήρηση Η/σµού 
Χερσ.Ζωνών Σύρου 633,36 

      30-8117.001 
∆ηµοσίευση 
προκυρήξεων 680,14 

      30-8123.004 

Μελέτη έργου 
επέκτασης Καταφυγίου 
Φοίνικα 9.362,00 

      20-8113.002 

Παροχή υπηρεσιών και 
είσπραξης Λιµενικών 
τελών 299,28 

      20-8113.078 

Καθαρισµός θαλασίου 
χώρου λιµένα 
Ερµούπολης -2.045,00 

      30-8113.001 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Λ.Ε ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ -2.026,38 

      70-8113.001 
∆απάνες καθαρισµού 
γραφείων -428,19 

      00-8113.002 

Παροχή υπηρεσιών 
λειτουργίας  
Επιβατικού Σταθµού 
λιµένα Ερµούπολης -0,28 

      20-8113.010 

Παροχή υπηρεσιών 
στα  Καταφύγια 
σκαφών  Φοίνικα - 
Αγκαθωπών -0,16 

      35-8113.001 
Ευπρεπισµός και 
φροντίδα των -0,50 
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φυτεύσεων Χ.Ζ λ. 
Ερµούπολης 
 

        Σύνολα 7.916,10 

            

5121 

Χρηµατικό υπόλοιπο 
προερχόµενο από 
έκτακτα έσοδα για την 
κάλυψη υποχρεώσεων 
παρελθόντων ετών 141.492,02 64-8262.001 

Βελτίωση προβλήτας 
ανεφοδιασµού και 
δρόµου Πρόσβασης 
στην περιοχή Μέτκα 
Λιµέ Ερµούπολης 18.168,44 

   64-8122.001 

Επισκευή Υπόστεγων, 
Ασφαλτοτάπητα και 
δικτύου Οµβρίων στο 
Κρηπίδωµα 
Επιβατικών Πλοίων Λ. 
Ερµούπολης   23.323.58 

   64-8122.004 

Εγκατάσταση και 

λειτουργία 

συστηµάτωνΑσφαλείας 

λιµενικών 

εγκαταστάσεων Σύρου  

 
 100.000,000 

 Σύνολα  141.492,02  Σύνολα  141.492,02 

      

1322.003 
Χρηµατοδότηση από Π∆Ε  
2017ΣΕ18900033   62.000,00 64.7336.001 

Επισκευής ανωδοµής 
και βελτίωσης 
περίφραξης στην 
περιοχή από την Πλ 
Κανάρη έως την 
περιοχή Νησακι 
Ερµούπολης 
(Προβλήτα 
κρουαζιεροπλοίων 
/Φάση Α  62.000,00 

      

1321.004 

Πόροι  για την εκτέλεση 
Έργου  Εγκατάσταση και 
Λειτουργία Συστηµάτων 
Ασφαλείας Λιµενικών 
Εγκαταστάσεων Σύρου) -839.138,00 69-7131.001 

Εγκατάσταση και 
λειτουργία 
συστηµάτωνΑσφαλείας 
λιµενικών 
εγκαταστάσεων Σύρου  -839.138,00 

1321.004 

Πόροι  για την εκτέλεση 
Έργου  Εγκατάσταση και 
Λειτουργία Συστηµάτων 
Ασφαλείας Λιµενικών 
Εγκαταστάσεων Σύρου) 550.000,00 64.8122.004 

Εγκατάσταση και 
λειτουργία 
συστηµάτωνΑσφαλείας 
λιµενικών 
εγκαταστάσεων Σύρου  550.000,00 

      

5119 

Χρηµατικό Υπόλοιπο 

προερχόµενο από 

τακτικά έσοδα για την 

κάλυψη εν γένει 

δαπανών του δήµου 18.855,69    

   00-6056.002 

Ετήσια εισφορά στο 
ΤΠ∆Υ 
 218,90 

   00-6726.005 

Ετήσια εισφορά στην 
Ρυθµιστική Αρχή 
Λιµένων 236,79 
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   30-6261.001 

Επισκευή  συντήρηση  
κτιρίων αρµοδιότητας 
∆ΛΤΣύρου 6.000,00 

   30-6275.002 

Εργασίες καθαρισµού 
πυθµένα από 
σκουπίδια και άχρηστα  
υλικά και αρίθµησης 
θέσεων  σκαφών 
αλιευτικού καταφυγίου  
Ερµούπολης 12.400,00 

 Σύνολα  18.855,69  Σύνολα  18.855,69 

      

      

5112. 

Χρηµατικό υπόλοιπο 
προερχόµενο από τακτικά 
έσοδα για πιστώσεις 
προοριζόµενες για 
επενδυτικές δαπάνες 630.707,95    

   
10.7133. 

 
Έπιπλα σκεύη 
 2.000,00 

   
70-7134 

 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και 
λογισµικά  
 5.000,00 

   
10.7131. 

 

Μηχανήµατα και 
λοιπός εξοπλισµός 
 1.500,00 

      30-7135.004 

Προµήθεια και 
τοποθέτηση πλωτής 
προβλήτας για το 
Μέριχα ν. Κύθνου 167.400,00 

      30-7326.003 

 Κατασκευή 
πεζοδροµίου στο 
παραλιακό δρόµο 
Βουρκαρίου ν. Κέας 74.500,00 

   30-7336.022 

Επισκευή ξύλινης 
προβλήτας στην 
περιοχής "Αχλάδι" ν. 
Σύρου 24.800,00 

      30-7336.030 

∆ιάφορες εργασίες 
επισκευών Χ. Ζ  ν. 
Κέας 18.600,00 

       

Ανάπλαση παράκτιας 
ζώνης Ερµούπολης 
(εργασίες 
συµπληρωµατικής 
σύµβασης) 65.000,00 

      30-7412.001 

Μελέτη έργου 
επέκτασης Καταφυγίου 
σκαφών Φοίνικα ν. 
Σύρου 10.000,00 

      30-7412.008 

Μελέτη έργου 
"Κατασκευής κυκλικού 
κόµβου στην έξοδο του 
επιβατικού λιµένα 
Ερµούπολης 12.400,00 

      30-7412.010 
Σύνταξη τευχών 
δηµοπράτησης έργου 5.000,00 
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Εµπορικό κρηπίδωµα 
Λ Ερµούπολης 

      30-7336.019 

Επίστρωση τµήµατος 
προβλήτας λιµένα 
Σερίφου 74.500,00 

      30-7336.006 

Επισκευές ύφαλων 
σπηλαιώσεων, 
σποραδικών 
καθιζήσεων ανωδοµης 
και αποκατάσταση 
τοπικής αστοχίας 
θωράκισης στο λ.  
Βουρκαρίου ν. Κέας 
και αποκατάσταση 
σποραδικών 
καθιζήσεων ανωδοµης 
στο λ.  Κορησσίας ν. 
Κέας 24.490,00 

      30-7335.007 

Επίστρωση 
υφισταµένου 
κρηπιδώµατος καθώς 
και διαµόρφωση 
διαδρόµου 
πρόσβασης, 
πεζοδροµίου και 
ραµπών ΑΜΕΑ στο λ. 
Κινίου ν. Σύρου 74.400,00 

      30-7412.007 

Μελέτη ενίσχυσης της 
διατοµής στο τελευταίο 
τµήµα του 
προσήνεµου µόλου λ. 
Ερµουπόλης  ν. Σύρου 8.000,00 

      30-7336.008 

Επισκευή 
οδοστρώµατος  στην 
περιοχή Πλ. Κανάρη  Λ 
Ερµούπολης 24.180,00 

      30-7412.011 

Μελέτη προστασίας 
από τη διάβρωση 
παραλιακού δρόµου 
Φοίνικα ν. Σύρου 18.600,00 

      30-7336.009 

Επίστρωση προβλήτα 
αλιευτικών σκαφών και 
σποραδικές επισκευές 
επιστρώσεων λ. 
Μεριχα ν. Κύθνου 20.337,95 

   

Σύνολα  630.707,95 Σύνολα   630.707,95 

   

και το αποθεματικό  ΚΑ 9111  διαμορφώνεται από  20.670,00 σε  24.125,00 

Ο Προϊστάμενος  Οικονομικής  Υπηρεσίας                                           

Κων/νος Πολίτης                                                                                    

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 

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

7)Την υπ’ αριθ. ΚΥΑ ΟΙΚ.38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β’) «Παροχή 

οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2019-

τροποποίηση της αριθ.7028/2004 (Β΄253)απόφασης 

8) Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έτους 2019 (απόφαση 

282/2018  ΑΔΑ: ΩΟ4ΨΟΡΝ0-Ν8Ε) Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Σύρου  

9)Tον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2019 (απόφαση 

319/2018  ΑΔΑ: 6ΠΧ6ΟΡΝ0-Θ2Ξ) Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Σύρου)  που εγκρίθηκε με την αριθ. 526/2018  (ΑΔΑ:ΩΝΔΩΩΗΟ-ΗΦ8)  απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθ. 3433/2019 (ΑΔΑ: 

9Ι7ΞΟΡ1Ι-Ζ1Ζ)  απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

10)Την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Σύρου  για την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2019  

11)Την εισήγηση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Σύρου για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Σύρου ο.ε.2019 

12)Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 

Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης 

και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 

άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» 

 

  

                                             Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο.ε.2019 του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Σύρου ως κάτωθι: 

ΚΑΕ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΟΣΑ  ΚΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ  ΠΟΣΑ 

0718.001 

Έσοδα τέλους χρήσης 
λιµένα επί εισιτηρίων  
επιβατών ν.Σύρου 7.401,00 

0718.009 

Έσοδα τέλους χρήσης 
διέλευσης  τροχοφόρων 
λιµένα ν.Σύρου 7.359,00 
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 1693.001 

Έσοδα από παροχή 
υπηρεσιών στα 
καταπλέοντα σκάφη  στις 
λιµενικές ζώνες 
Ερµούπολης-Καρνάγιο-
Κινίου 10.000,00   

1693.002 

Έσοδα απο  πωλ. Αγαθ. 
και Υπηρεσιών .στο  λιµ 
Φοίνικα Σύρου 
 6.000,00    

1693.003 

Εσοδα απο  πώλ. Αγαθ -
Υπηρεσιών στο  λιµ 
Λουτρων -Μεριχα 
 5.000,00 9111 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 35.760,00 

 ΣΥΝΟΛΑ  35.760,00  Σύνολα  35.760,00 

      

0111.004 

 

Μισθώµατα από αστικά 
ακίνητα ν. Σερίφου 
 -7.359,00 9111 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 -7.359,00 

 Συνολα  -7.359,00  Σύνολα  -7.359,00 

   20-6279.001 

Καθαρισµός  
θαλασσίου χώρου 
λιµένα Ερµούπολης 
 2.044,42 

   25.6213 

Ύδρευση 
παραγωγικής 
διαδικασίας 
 14.356,58 

   20-6279.004 

Παροχή υπηρ. στα  
Καταφύγια σκαφών 
Φοιν-Αγκ Σύρου 
 10.500,00 

   70-6266.003 

Συντήρηση 
εφαρµογών 
Λογισµικού 1.500,00 

    Σύνολα 28.401,00 

   9111 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 -28.401,00 

3219.001 

Λοιπά Έσοδα 
(εισπρακτέα υπόλοιπα 
από βεβαιωθέντα κατά τα 
παρελθόντα έτη τακτικά 
έσοδα) 26.370,43 00-8511. 

Προβλέψεις µη 
είσπραξης 
εισπρακτέων 
υπολοίπων 20.460,94 

3219.002 

Λοιπά Έσοδα που έχουν 
βεβαιωθεί   από  
παραλιακούς χώρους, 
λιµενικά τέλη -1.909,27 9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.455,00 

3221.008 

Εισπρακτέα υπόλοιπα 
από βεβαιωθέντα κατά τα 
παρελθόντα έτη -Έκτακτα 
έσοδα-ΚΟΚ 1.454,78       

  Σύνολα  25.915,94    Σύνολα  25.915,94 

   10.6115.001 
Αµοιβές Ορκωτών 
Λογιστών  2.000,00 

   9111. Αποθεµατικό  -2.000,00 
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5111. 

Χρηµατικό υπόλοιπο 
προερχόµενο από τακτικά 
έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων 
παρελθόντων ετών 7.916,10 00-8113.001 

Αµοιβή ναυτικών 
πρακτόρων 1.076,90 

      00-8113.003 Ταχυδροµικά τέλη 47,74 

      00-8115.012 
Έξοδα λοιπών 
δηµοσιεύσεων 303,80 

      10-8117.001 
Συντήρηση 
Εξοπλισµού 13,39 

      20-8113.004 
Συντήρηση Η/σµού 
Χερσ.Ζωνών Σύρου 633,36 

      30-8117.001 
∆ηµοσίευση 
προκυρήξεων 680,14 

      30-8123.004 

Μελέτη έργου 
επέκτασης Καταφυγίου 
Φοίνικα 9.362,00 

      20-8113.002 

Παροχή υπηρεσιών και 
είσπραξης Λιµενικών 
τελών 299,28 

      20-8113.078 

Καθαρισµός θαλασίου 
χώρου λιµένα 
Ερµούπολης -2.045,00 

      30-8113.001 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Λ.Ε ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ -2.026,38 

      70-8113.001 
∆απάνες καθαρισµού 
γραφείων -428,19 

      00-8113.002 

Παροχή υπηρεσιών 
λειτουργίας  
Επιβατικού Σταθµού 
λιµένα Ερµούπολης -0,28 

      20-8113.010 

Παροχή υπηρεσιών 
στα  Καταφύγια 
σκαφών  Φοίνικα - 
Αγκαθωπών -0,16 

      35-8113.001 

Ευπρεπισµός και 
φροντίδα των 
φυτεύσεων Χ.Ζ λ. 
Ερµούπολης 
 -0,50 

        Σύνολα 7.916,10 

            

5121 

Χρηµατικό υπόλοιπο 
προερχόµενο από 
έκτακτα έσοδα για την 
κάλυψη υποχρεώσεων 
παρελθόντων ετών 141.492,02 64-8262.001 

Βελτίωση προβλήτας 
ανεφοδιασµού και 
δρόµου Πρόσβασης 
στην περιοχή Μέτκα 
Λιµέ Ερµούπολης 18.168,44 

   64-8122.001 

Επισκευή Υπόστεγων, 
Ασφαλτοτάπητα και 
δικτύου Οµβρίων στο 
Κρηπίδωµα 
Επιβατικών Πλοίων Λ. 
Ερµούπολης   23.323.58 
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   64-8122.004 

Εγκατάσταση και 

λειτουργία 

συστηµάτων 

Ασφαλείας λιµενικών 

εγκαταστάσεων Σύρου  

 
 100.000,000 

 Σύνολα  141.492,02  Σύνολα  141.492,02 

      

1322.003 
Χρηµατοδότηση από Π∆Ε  
2017ΣΕ18900033   62.000,00 64.7336.001 

Επισκευή  ανωδοµής 
και βελτίωση 
περίφραξης στην 
περιοχή από την Πλ 
Κανάρη έως την 
περιοχή Νησακι 
Ερµούπολης 
(Προβλήτα 
κρουαζιεροπλοίων 
/Φάση Α  62.000,00 

      

1321.004 

Πόροι  για την εκτέλεση 
Έργου  Εγκατάσταση και 
Λειτουργία Συστηµάτων 
Ασφαλείας Λιµενικών 
Εγκαταστάσεων Σύρου) -839.138,00 69-7131.001 

Εγκατάσταση και 
λειτουργία 
συστηµάτωνΑσφαλείας 
λιµενικών 
εγκαταστάσεων Σύρου  -839.138,00 

1321.004 

Πόροι  για την εκτέλεση 
Έργου  Εγκατάσταση και 
Λειτουργία Συστηµάτων 
Ασφαλείας Λιµενικών 
Εγκαταστάσεων Σύρου) 550.000,00 64.8122.004 

Εγκατάσταση και 
λειτουργία 
συστηµάτωνΑσφαλείας 
λιµενικών 
εγκαταστάσεων Σύρου  550.000,00 

      

5119 

Χρηµατικό Υπόλοιπο 

προερχόµενο από 

τακτικά έσοδα για την 

κάλυψη εν γένει 

δαπανών του δήµου 18.855,69    

   00-6056.002 

Ετήσια εισφορά στο 
ΤΠ∆Υ 
 218,90 

   00-6726.005 

Ετήσια εισφορά στην 
Ρυθµιστική Αρχή 
Λιµένων 
 236,79 

   30-6261.001 

Επισκευή  συντήρηση  
κτιρίων αρµοδιότητας 
∆ΛΤΣύρου 6.000,00 

   30-6275.002 

Εργασίες καθαρισµού 
πυθµένα από 
σκουπίδια και άχρηστα  
υλικά και αρίθµησης 
θέσεων  σκαφών 
αλιευτικού καταφυγίου  
Ερµούπολης 12.400,00 

 Σύνολα  18.855,69  Σύνολα  18.855,69 
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5112. 

Χρηµατικό υπόλοιπο 
προερχόµενο από τακτικά 
έσοδα για πιστώσεις 
προοριζόµενες για 
επενδυτικές δαπάνες 630.707,95    

   
10.7133. 

 
Έπιπλα σκεύη 
 2.000,00 

   
70-7134 

 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και 
λογισµικά  
 5.000,00 

   
10.7131. 

 

Μηχανήµατα και 
λοιπός εξοπλισµός 
 1.500,00 

      30-7135.004 

Προµήθεια και 
τοποθέτηση πλωτής 
προβλήτας για το 
Μέριχα ν. Κύθνου 167.400,00 

      30-7326.003 

 Κατασκευή 
πεζοδροµίου στο 
παραλιακό δρόµο 
Βουρκαρίου ν. Κέας 74.500,00 

   30-7336.022 

Επισκευή ξύλινης 
προβλήτας στην 
περιοχής "Αχλάδι" ν. 
Σύρου 24.800,00 

      30-7336.030 

∆ιάφορες εργασίες 
επισκευών Χ. Ζ  ν. 
Κέας 18.600,00 

       

Ανάπλαση παράκτιας 
ζώνης Ερµούπολης 
(εργασίες 
συµπληρωµατικής 
σύµβασης) 65.000,00 

      30-7412.001 

Μελέτη έργου 
επέκτασης Καταφυγίου 
σκαφών Φοίνικα ν. 
Σύρου 10.000,00 

      30-7412.008 

Μελέτη έργου 
"Κατασκευής κυκλικού 
κόµβου στην έξοδο του 
επιβατικού λιµένα 
Ερµούπολης 12.400,00 

      30-7412.010 

Σύνταξη τευχών 
δηµοπράτησης έργου 
Εµπορικό κρηπίδωµα 
Λ Ερµούπολης 5.000,00 

      30-7336.019 

Επίστρωση τµήµατος 
προβλήτας λιµένα 
Σερίφου 74.500,00 

      30-7336.006 

Επισκευές ύφαλων 
σπηλαιώσεων, 
σποραδικών 
καθιζήσεων ανωδοµης 
και αποκατάσταση 
τοπικής αστοχίας 
θωράκισης στο λ.  
Βουρκαρίου ν. Κέας 
και αποκατάσταση 
σποραδικών 
καθιζήσεων ανωδοµης 
στο λ.  Κορησσίας ν. 24.490,00 
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Κέας 

      30-7335.007 

Επίστρωση 
υφισταµένου 
κρηπιδώµατος καθώς 
και διαµόρφωση 
διαδρόµου 
πρόσβασης, 
πεζοδροµίου και 
ραµπών ΑΜΕΑ στο λ. 
Κινίου ν. Σύρου 74.400,00 

      30-7412.007 

Μελέτη ενίσχυσης της 
διατοµής στο τελευταίο 
τµήµα του 
προσήνεµου µόλου λ. 
Ερµουπόλης  ν. Σύρου 8.000,00 

      30-7336.008 

Επισκευή 
οδοστρώµατος  στην 
περιοχή Πλ. Κανάρη  Λ 
Ερµούπολης 24.180,00 

      30-7412.011 

Μελέτη προστασίας 
από τη διάβρωση 
παραλιακού δρόµου 
Φοίνικα ν. Σύρου 18.600,00 

      30-7336.009 

Επίστρωση προβλήτα 
αλιευτικών σκαφών και 
σποραδικές επισκευές 
επιστρώσεων λ. 
Μεριχα ν. Κύθνου 20.337,95 

   

Σύνολα  630.707,95 Σύνολα   630.707,95 

   

 

και το αποθεματικό  ΚΑ 9111  διαμορφώνεται από  20.670,00 σε  24.125,00 

  Β. Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4555/2018, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον    

  μπορεί να προσφύγει   ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου  

  μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΟΣΜΑΣ                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ                                                         

                                                                                                                                                                                                           

                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ  

    

                                                                Βακόνδιος Φραγκίσκος     

    

                                                                Bαμβακούσης Ιωάννης     

                                                

                                                                Βρεττός Στέφανος                                                                                                             

                                                                                                        

                                                                Καρακατσάνης  Γεώργιος 

                                           

                                                                Νομικός Νικόλαος 

 

                                                                Προκοπίου Φλώρα       

ΑΔΑ: ΨΖΘ5ΟΡΝ0-ΑΩΞ
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