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Αριθμός Απόφασης :  24/2020 

Θέμα: Ανάληψη υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2020 και έγκριση διενέργειας προμηθειών 
και υπηρεσιών.   

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό 06/2020 της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ υπό 
την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». 

Στη Σκόπελο σήμερα, την 26η του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00’’, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (κτίριο ΞΕΝΙΑ), κατόπιν της με αριθμό 
πρωτοκόλλου 516/20.05.2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε στα μέλη 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση διεξήχθη  
κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ΠΝΠ (αρ.10, παρ.1) με θέμα: 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID 
– 19 και την ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄ 11.03.2020), καθώς και την σχετική 
με αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ). 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου βρέθηκαν οι εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
1. Άγγελος Ξηντάρης (Πρόεδρος), 2. Νικόλαος Βαφίνης (Αντιπρόεδρος), 
3. Μαρία Σοφικίτου (Τακτικό Μέλος), 4. Νικόλαος Γιολδάσης (Τακτικό Μέλος),  
5. Γεώργιος Γκάρας (Λιμενάρχης), 6. Ιωάννα Ροποτού (Αναπληρωματικό Μέλος). 

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1. Δημήτριος Κατσάρης (Τακτικό Μέλος) 

Παρούσα ήταν επίσης η κα. Ρηγίνα Ν. Κασσανδριανού, υπάλληλος του νομικού προσώπου, για την 
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, καθώς από το σύνολο 
των επτά (7) μελών ήταν παρόντα τα έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο 
ομόφωνα αποφάσισε, μετά από σχετική πρόταση – εισήγηση του Προέδρου και χωρίς συζήτηση, ότι 
δύο (2) θέματα τα οποία δεν ήταν γραμμένα στην ημερήσια διάταξη ήταν επείγοντα, να τα συζητήσει 
πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να πάρει απόφαση γι' αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 
67 παρ. 7 του νόμου 3852/2010. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψη του Διοικητικού Συμβουλίου 
τα εξής: 

1. Τις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 31 του ΒΔ 17-5/15.06.1959. 
2. Την υπ’ αριθμ. 6347/24.05.1985 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία η 

ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχό του από το Νομάρχη 
(σήμερα Αποκεντρωμένη Διοίκηση) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να 
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διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής 
Επιτροπής. Και τούτο γιατί με την ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των 
πιστώσεων, αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των 
οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών 
υπηρεσιών και θα παρεμποδιστεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η 
αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για να ανάλωσή 
της, αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο. 

3. Την υπ’ αριθμ. 38135/09.07.1986 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία 
το αρμόδιο όργανο του Δήμου έχει τη διακριτική ευχέρεια, να διαθέτει (ψηφίζει) τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού με χωριστές αποφάσεις του, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του 
οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που 
μπορεί να παίρνεται στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το 
είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη. 

4. Την υπ’ αριθμ. 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ Β’/253/09.02.2004) ΚΥΑ: «Καθορισμός του τύπου του 
προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Το άρθρο 158 του νόμου 3463/2006 περί δαπανών. 
6. Την παρ.1 του άρθρου 236 του ν.3463/06, σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις που ισχύουν για 

τους Δήμους και αφορούν τον προϋπολογισμό και το οικονομικό έτος, εφαρμόζονται και στα 
ιδρύματα. 

7. Την παρ.2 του άρθρου 240 του ν.3463/2006 σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι οι διατάξεις της 
παρ.1 του άρθρου 236 του ν.3463/2006 ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.  

8. Την παρ.2 του άρθρου 21 του ν.2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του 
ν.3871/2010 και την παρ.2 του άρθρου 2 του ΠΔ 113/2010,  σύμφωνα με τις οποίες, πριν από 
κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και λοιπών φορέων της 
Γενικής Κυβέρνησης, απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου 
διατάκτη, με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση. 

9. Το άρθρο 22Α του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 2474/Α΄/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε με το άρθρο 23 του 
ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α’/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» σύμφωνα με τις 
οποίες, με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι διαδικασίες 
ελέγχου όλων των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Γενικής 
Κυβέρνησης. 

10. Το ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/22.1.2010): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες, οι οποίες 
εφαρμόζεται σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 

11. Την εγκύκλιο 2/91118/0026/29.12.2010 του Υπουργείου Οικονομικών. 
12. Την εγκύκλιο 30/19664/20.04.2011 των Υπουργείων ΕΣ.Α. & Η.Δ. και ΟΙΚ. με την οποία 

παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων στα δημοτικά ΝΠΔΔ.  
13. Την υπ’αριθμ. οικ. 55905/29.7.2019 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 6ΡΘΧ465ΧΘ7-ΘΛΟ) «Παροχή οδηγιών για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης». 

14. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου τρέχοντος οικονομικού έτους, 
με ΑΔΑ: ΩΕΒ1ΟΞΤΑ-ΧΕΧ, που επικυρώθηκε στις 04.03.2020, με ΑΔΑ: Ω6ΜΓΟΡ10-ΘΞ1. 

Κατόπιν ο Πρόεδρος ενημέρωσε ως προς τα εξής :  

Σε εφαρμογή της ακολουθητέας διαδικασίας, πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση 
οποιασδήποτε δαπάνης και όταν πρόκειται για πιστώσεις που διατίθενται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, η αρμόδια υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου (Γραφείο Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών) συντάσσει Πρόταση ή Έκθεση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΕΑΔ), την οποία 
υποβάλλει στο ΔΣ για τη λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης. 
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Στο ανωτέρω πλαίσιο, το Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΔΛΤΣ υπέβαλε 
δεκατρείς (13) Εκθέσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΕΑΔ), στις 20/05/2020, αναφορικά με τη δέσμευση 
πιστώσεων για την αποπληρωμή δαπανών σε βάρος των ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 για την κάλυψη των αναγκών του νομικού προσώπου, συνολικού ύψους 28.459,00 € οι οποίες 
αναλυτικά είναι οι κάτωθι:  

 

α/α 
ΕΑΔ 

Ημερομηνία ΚΑ  Αιτιολογία δαπάνης Αιτούμενο ποσό 

95 29/04/2020 00-6312.01 Λοιποί φόροι 100,00 

 98 26/05/2020 70-6117.01 
Αμοιβές δυτών για υποθαλάσσιους 
ελέγχους και αυτοψίες λιμένων, λιμενικών 
έργων και κρηπιδωμάτων. 

2.976,00 

 99 26/05/2020 70-6261.01 
Συντήρηση και επισκευή ημιυπαίθριων 
χώρων αναμονής επιβατών χερσαίων 
ζωνών λιμένων. 

1.984,00 

 108 26/05/2020 70-6261.02 
Συντήρηση και επισκευή κτιρίου αναμονής 
επιβατών χερσαίας ζώνης λιμένος 
Λουτρακίου. 

992,00 

100 26/05/2020 70-6261.03 
Συντήρηση και την επισκευή κτιρίων 
χερσαίας ζώνης λιμένος Αγνώντα. 

4.960,00 

101  26/05/2020 70-6261.03 
Συντήρηση και την επισκευή κτιρίων 
χερσαίας ζώνης λιμένος Αγνώντα. 

4.960,00 

102  26/05/2020 70-6265.02 
Συντήρηση και επισκευή ξύλινων 
κατασκευών. 

2.480,00 

109  26/05/2020 70-6265.04 
Συντήρηση και επισκευή σκιάστρων 
λιμένων. 

496,00 

  110 26/05/2020 70-6265.05 
Συντήρηση και επισκευή πλωτής εξέδρας 
λιμένος Λουτρακίου. 

992,00 

103  26/05/2020 70-6279.02 
Δαπάνες καθαρισμού θαλασσίων ζωνών 
λιμένων. 

1.736,00 

104  26/05/2020 70-7332.01 
Συντήρηση και καλλωπισμός πλατειών, 
πάρκων και παρτεριών χώρων στάθμευσης 
χερσαίων ζωνών λιμένων. 

1.984,00 

105  26/05/2020 70-7336.02 
Επισκευή και συντήρηση χώρων 
στάθμευσης οχημάτων χερσαίων ζωνών 
λιμένων. 

3.999,00 

111 26/05/2020 70-7135.24 
Προμήθεια αυτόματων εξωτερικών 
απινιδωτών (συμπληρωματική) 

800,00 

Πρόταση συνολικού ποσού τις δέσμευση 28.459,00 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, αφού πρότεινε α) την έγκριση των παραπάνω προτάσεων – 
εκθέσεων ανάληψης υποχρέωσης της Υπηρεσίας, και β) την ανάληψη των υποχρεώσεων, ήτοι την 
έγκριση των ανωτέρω δαπανών και τη διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων σε βάρος του 
προϋπολογισμού του ΔΛΤΣ οικονομικού έτους 2020, στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων που 
προβλέφθηκαν για τον σκοπό αυτό, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις Προτάσεις 
Ανάληψης Υποχρέωσης που συνέταξε η Υπηρεσία, καθώς τις προαναφερόμενες διατάξεις,  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Α.  Εγκρίνει τις ανωτέρω δεκατρείς (13) Προτάσεις – Εκθέσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του 

Γραφείου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΔΛΤΣ για την εκτέλεση των αντίστοιχων 

δαπανών, σύμφωνα με το σκεπτικό τις εισήγησης και διαθέτει – δεσμεύει τις κατωτέρω πιστώσεις, 

συνολικού ύψους 28.459,00 ευρώ, σε βάρος του προϋπολογισμού του ΔΛΤΣ οικονομικού έτους 2020, 

ως ακολούθως: 

 α/α 
ΕΑΔ 

Ημερομηνία ΚΑ  Αιτιολογία δαπάνης Αιτούμενο ποσό 

1. 29/04/2020 00-6312.01 Λοιποί φόροι 100,00 

2. 26/05/2020 70-6117.01 
Αμοιβές δυτών για υποθαλάσσιους 
ελέγχους και αυτοψίες λιμένων, 
λιμενικών έργων και κρηπιδωμάτων. 

2.976,00 

3. 26/05/2020 70-6261.01 
Συντήρηση και επισκευή ημιυπαίθριων 
χώρων αναμονής επιβατών χερσαίων 
ζωνών λιμένων. 

1.984,00 

4.  26/05/2020 70-6261.02 
Συντήρηση και επισκευή κτιρίου 
αναμονής επιβατών χερσαίας ζώνης 
λιμένος Λουτρακίου. 

992,00 

5. 26/05/2020 70-6261.03 
Συντήρηση και την επισκευή κτιρίων 
χερσαίας ζώνης λιμένος Αγνώντα. 

4.960,00 

6. 26/05/2020 70-6261.03 
Συντήρηση και την επισκευή κτιρίων 
χερσαίας ζώνης λιμένος Αγνώντα. 

4.960,00 

7. 26/05/2020 70-6265.02 
Συντήρηση και επισκευή ξύλινων 
κατασκευών. 

2.480,00 

8.  26/05/2020 70-6265.04 
Συντήρηση και επισκευή σκιάστρων 
λιμένων. 

496,00 

  9. 26/05/2020 70-6265.05 
Συντήρηση και επισκευή πλωτής 
εξέδρας λιμένος Λουτρακίου. 

992,00 

10. 26/05/2020 70-6279.02 
Δαπάνες καθαρισμού θαλασσίων ζωνών 
λιμένων. 

1.736,00 
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11.  26/05/2020 70-7135.24 
Προμήθεια αυτόματων εξωτερικών 
απινιδωτών (συμπληρωματικό). 

800,00 

12. 26/05/2020 70-7332.01 
Συντήρηση και καλλωπισμός πλατειών, 
πάρκων και παρτεριών χώρων 
στάθμευσης χερσαίων ζωνών λιμένων. 

1.984,00 

13. 26/05/2020 70-7336.02 
Επισκευή και συντήρηση χώρων 
στάθμευσης οχημάτων χερσαίων ζωνών 
λιμένων. 

3.999,00 

Πρόταση συνολικού ποσού τις δέσμευση 28.459,00 

 

Β.  Εγκρίνει τη διενέργεια των ανωτέρω προμηθειών και υπηρεσιών με απ’ ευθείας ανάθεση και 

εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΔΛΤΣ για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες. 

Γ.  Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του 

προγράμματος “Δι@ύγεια” του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε α.α. 24/ 2020 

 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής: 

 
Ο Πρόεδρος  Ο Γραμματέας   Τα Μέλη 

          ακολουθούν υπογραφές 
        Ακριβές Απόσπασμα 

 
      

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
         

      ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ 
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