
 1 

   
            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                              ΑΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

Αριθ. Απόφασης : 119/2022 
Ημέρ. Απόφασης : 26/10/2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια τακτικής Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 19/2022 από 26/10/2022. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 26η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022 ημέρα της 

εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου σε Δημόσια τακτική Συνεδρίαση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, ύστερα από την αριθμ. πρακτ. 19/21-10-2022 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, βάση του άρθρου 95 κ.ε. του 
νέου Δ.Κ.Κ.. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Μάνεσης Δημήτριος 
2. Παπουτσάς Δαμιανός 
3. Κτενάς Μιχαήλ 
4. Δακτυλίδη Καλλιόπη 
5. Κουσαθανάς Κων/νος                                   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
ΜΕΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μονογυιού Άννα 
2. Παναγιωτακόπουλος Λάμπρος 

ΜΕΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ  

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δ.Λ.Τ.Μ., κ. Ζουγανέλη Ν. 

Χαραλαμπία για την τήρηση των πρακτικών και ο κ. Βαρδαλάχος Νικόλαος-Χρυσοβαλάντης 
για την εισήγηση των θεμάτων. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Θέμα 4Ο :  
Περί χορήγησης δικαιώματος για την έκδοση ηλεκτρονικών προσωπικών κωδικών, για 
ενημέρωση και εκτέλεση εγχρήματων συναλλαγών στους Λογαριασμούς του Δ.Λ.Τ.Μ. και  
ορισμού διαχειριστών στον λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδας. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 119/2022 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα έθεσε υπόψη του Δ.Σ: 

I. την Απόφαση 142/2022 Δημάρχου «Περί ορισμού μόνιμου υπαλλήλου στην Δ/νση 
Οικονομικών Υπηρεσιών στην θέση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Ταμειακής 
Υπηρεσίας».  

II. την Απόφαση 69/2022 με ΑΔΑ 9ΦΤΒΩΚΚ-7ΑΧ του Δημοτικού Συμβουλίου  «Περί 
εξουσιοδότησης υπογραφών υπαλλήλων για τις συναλλαγές των τραπεζικών 
λογαριασμών του Δήμου Μυκόνου και των Νομικών του Προσώπων, για την έκδοση 
ηλεκτρονικών προσωπικών κωδικών για ενημέρωση εγχρήματων συναλλαγών».  

III. την απόφαση Δ.Σ 84/2020 του Δ.Λ.Τ.Μ. με θέμα «Περί της δημιουργίας λογαριασμού 
ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας και ορισμός διαχειριστών» και 
ΑΔΑ 68Λ3ΟΡ0Ρ-ΕΙΘ 

IV. την απόφαση Δ.Σ 34/2022 του Δ.Λ.Τ.Μ. με θέμα «Περί χορήγησης δικαιώματος για 
την έκδοση ηλεκτρονικών προσωπικών κωδικών, για ενημέρωση και εκτέλεση 
εγχρήματων συναλλαγών στους Λογαριασμούς του Δ.Λ.Τ.Μ. και  ορισμού 
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διαχειριστών στον λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδας» και ΑΔΑ Ω3ΨΕΟΡ0Ρ-
ΓΒ5. 

V. την  Απόφαση Δ.Σ 04/2022 του Δ.Λ.Τ.Μ. που αφορά την ηλεκτρονική 
παρακολούθηση των λογαριασμών του Δ.Λ.Τ.Μ για μη εγχρήματες συναλλαγές από 
υπαλλήλους του ΔΛΤΜ. (9ΚΒ6ΟΡ0Ρ-Λ43) 

VI. την απόφαση Δ.Σ 94/2022 του Δ.Λ.Τ.Μ. με την οποία ανοίχτηκαν δύο νέοι 

λογαριασμοί στην τράπεζα Eurobank, (60Λ5ΟΡ0Ρ-ΧΔ0) 
 
και πρότεινε για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ.Μ. που 
γίνεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου να τροποποιήσουν: 

• την απόφαση Δ.Σ 34/2022 και να εγκρίνουν: 
Α) την χορήγηση δικαιώματος έκδοσης ηλεκτρονικών προσωπικών κωδικών για 
ενημέρωση και για εκτέλεση εγχρήματων συναλλαγών στους κάτωθι υπαλλήλους: 

1. Ευάγγελο Καντεράκη του Αθανασίου, Αν. Προϊστάμενος Ταμιακής Υπηρεσίας 
2. Ελευθερία Ράπτη του Κωνσταντίνου, Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών  
3. Παδιό Ιωάννη του Γεωργίου, αναπληρωτής ταμίας του Δήμου Μυκόνου 

 
οι οποίοι με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απορρήτων προσωπικών 
κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα, όλους τους λογαριασμούς που 
υπάρχουν στο όνομα και ΑΦΜ του Δ.Λ.Τ.Μ., ακόμα και για το  Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του εκάστοτε Τραπεζικού Ιδρύματος 
για ποσά έως 150.000€ ανά συναλλαγή. 
Β) να ορίσουν ως υπεύθυνους για την κίνηση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης, 
στην τράπεζα της Ελλάδος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου με Α.Φ.Μ. 
099558788, σύμφωνα με την υπ. αρ. 69/2022 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, τους 
υπαλλήλους του Δήμου Μυκόνου, Ευάγγελο Καντεράκη και Ράπτη Ελευθερία με 
αναπληρωτές τους αντίστοιχα τον Ιωάννη Παδιό και την Αικατερίνη Ζουγανέλη. 

• την απόφαση Δ.Σ 04/2022 και να εγκρίνουν: 
Γ) την χορήγηση δικαιώματος έκδοσης ηλεκτρονικών προσωπικών κωδικών για 
ενημέρωση και εκτέλεση μη  εγχρήματες συναλλαγές για όλους τους λογαριασμούς που 
υπάρχουν στο όνομα και ΑΦΜ 099558788 του Δ.Λ.Τ.Μ., ακόμα και για το  Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων, στους κάτωθι υπαλλήλους: 
1. Βαρδαλάχο Νικόλαο-Χρυσοβαλάντη του Μιχαήλ 
2. Ζουγανέλη Χαραλαμπία του Νικολάου 

οι οποίοι ο καθένας χωριστά, με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού 
αναγνώρισής τους από το ηλεκτρονικό σύστημα της κάθε τράπεζας, θα πραγματοποιεί μη 
εχρήματες συναλλαγές. 
 
Tο Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Tην εισήγηση του κ. Προέδρου. 
2. Την Απόφαση 142/2022 Δημάρχου «Περί ορισμού μόνιμου υπαλλήλου στην Δ/νση 

Οικονομικών Υπηρεσιών στην θέση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Ταμειακής 
Υπηρεσίας».  

3. Την απόφαση Δ.Σ 94/2022 του Δ.Λ.Τ.Μ. με την οποία ανοίχτηκαν δύο νέοι 

λογαριασμοί στην τράπεζα Eurobank (60Λ5ΟΡ0Ρ-ΧΔ0) 
4. Την Απόφαση 69/2022 με ΑΔΑ 9ΦΤΒΩΚΚ-7ΑΧ του Δημοτικού Συμβουλίου  «Περί 

εξουσιοδότησης υπογραφών υπαλλήλων για τις συναλλαγές των τραπεζικών 
λογαριασμών του Δήμου Μυκόνου και των Νομικών του Προσώπων, για την έκδοση 
ηλεκτρονικών προσωπικών κωδικών για ενημέρωση εγχρήματων συναλλαγών».  

5. Την απόφαση Δ.Σ 84/2020 του Δ.Λ.Τ.Μ. με θέμα «Περί της δημιουργίας 
λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας και ορισμός 
διαχειριστών» και ΑΔΑ 68Λ3ΟΡ0Ρ-ΕΙΘ 

6. Την απόφαση Δ.Σ 34/2022 του Δ.Λ.Τ.Μ. με θέμα «Περί χορήγησης δικαιώματος για 
την έκδοση ηλεκτρονικών προσωπικών κωδικών, για ενημέρωση και εκτέλεση 
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εγχρήματων συναλλαγών στους Λογαριασμούς του Δ.Λ.Τ.Μ. και  ορισμού 
διαχειριστών στον λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδας» και ΑΔΑ Ω3ΨΕΟΡ0Ρ-
ΓΒ5. 

7. Την  Απόφαση Δ.Σ 04/2022 του Δ.Λ.Τ.Μ. που αφορά την ηλεκτρονική 
παρακολούθηση των λογαριασμών του Δ.Λ.Τ.Μ για μη εγχρήματες συναλλαγές από 
υπαλλήλους του ΔΛΤΜ. (9ΚΒ6ΟΡ0Ρ-Λ43) 

8. Την με αρ. 06/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυκόνου «Περί 
συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Μυκόνου», με ΑΔΑ: ΡΘΩ9ΩΚΚ-2Ω8. 

9. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις». 

10. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’, άρθρο 
234 παρ. 3 και άρθρο 240 παρ. 2. 

11. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων 
διατάξεων». 

12. Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων». 
13. Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού 

Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 
14. Την υπ’ αριθμ. 12011 Γεν. Γραμ. Περιφέρειας (ΦΕΚ Α’ 1847/2003) «Ψήφιση 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Ν. Κυκλάδων». 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης Δ.Σ 34/2022 και χορηγεί δικαίωμα έκδοσης 
ηλεκτρονικών προσωπικών κωδικών για ενημέρωση και για εκτέλεση εγχρήματων 
συναλλαγών στους κάτωθι υπαλλήλους: 

1. Ευάγγελο Καντεράκη του Αθανασίου, Αν. Προϊστάμενος Ταμιακής Υπηρεσίας 
2. Ελευθερία Ράπτη του Κωνσταντίνου, Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών  
3. Παδιό Ιωάννη του Γεωργίου, αναπληρωτής ταμίας του Δήμου Μυκόνου 
 
οι οποίοι με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απορρήτων προσωπικών 
κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα, όλους τους λογαριασμούς που 
υπάρχουν στο όνομα και ΑΦΜ 099558788 του Δ.Λ.Τ.Μ., ακόμα και για το  Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του εκάστοτε Τραπεζικού 
Ιδρύματος για ποσά έως 150.000€ ανά συναλλαγή. 

 
Β) Ορίζει ως υπεύθυνους για την κίνηση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην 
τράπεζα της Ελλάδος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου με Α.Φ.Μ. 099558788, 
σύμφωνα με την υπ. αρ. 69/2022 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, τους υπαλλήλους του 
Δήμου Μυκόνου, Ευάγγελο Καντεράκη και Ράπτη Ελευθερία με αναπληρωτές τους 
αντίστοιχα τον Ιωάννη Παδιό και την Αικατερίνη Ζουγανέλη. 
 
Γ) Εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης Δ.Σ 04/2022 του Δ.Λ.Τ.Μ. που αφορά την 
ηλεκτρονική παρακολούθηση των λογαριασμών του Δ.Λ.Τ.Μ για μη εγχρήματες συναλλαγές 
και χορηγεί δικαίωμα έκδοσης ηλεκτρονικών προσωπικών κωδικών για ενημέρωση και για 
μη  εγχρήματες συναλλαγές για όλους τους λογαριασμούς που υπάρχουν στο όνομα και 
ΑΦΜ 099558788 του Δ.Λ.Τ.Μ., ακόμα και για το  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στους 
κάτωθι υπαλλήλους: 
1. Βαρδαλάχο Νικόλαο-Χρυσοβαλάντη του Μιχαήλ 
2. Ζουγανέλη Χαραλαμπία του Νικολάου 
οι οποίοι ο καθένας χωριστά, με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού 
αναγνώρισής τους από το ηλεκτρονικό σύστημα της κάθε τράπεζας, θα πραγματοποιεί μη 
εγχρήματες συναλλαγές. 
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Δ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις δικές του 
νόμιμες ενέργειες.   
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 119/2022 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Αφού συντάχθηκε το παρόν διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ. 
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Μάνεσης Σ. Δημήτριος 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Κτενάς Μιχαήλ 
2. Δακτυλίδη Καλλιόπη 
3. Κουσαθανάς Κων/νος  
4. Παπουτσάς Δαμιανός 
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