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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
        ΑΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

Αριθ. Απόφασης : 54/2021 
Ημέρ. Απόφασης : 12/07/2021 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 06/2021 από 12/07/2021. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 12η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 

11:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου σε Δημόσια Τακτική 
Συνεδρίαση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, ύστερα από την αριθμ. πρακτ. 06/08-07-
2021 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. Ανδρονίκου Αντωνία 
5. Πάουλα  Ειρήνη 
6. Χαριτόπουλος Θεόδωρος  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
ΜΕΛΟΣ  (προσήλθε μετά το 13ο θέμα) 
ΜΕΛΟΣ  
ΜΕΛΟΣ 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κουσαθανάς Κων/νος   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 1Ο :  
Περί της 2ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2021 του Δ.Λ.Τ.Μ. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2021 
 
  Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι το Σώμα βρίσκεται σε απαρτία εισηγούμενος την 2η αναμόρφωση 
του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021  έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Οικονομικής και Τεχνικής 
Υπηρεσίας και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ τους κωδικούς Εσόδων και Εξόδων που πρέπει να 
αναμορφωθούν και εξήγησε τυχόν απορίες των μελών. 
Αναλυτικά η εισήγηση του αναφέρει: 
 
Κύριοι, 
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. 
3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι’ ειδικών 
αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις 
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δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, 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». 

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.. 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. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση 
της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, 
απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). 
Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να 
ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η 
εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.  
Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του 
ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.  

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της 
διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες 
ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του 
προϋπολογισμού. 

Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) η οποία δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 
ΔΛΤ Μυκόνου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη ενίσχυσης υπαρχουσών πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών 
αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό ,θα αφαιρεθεί ποσό από ΚΑ εξόδων με ισόποση ενίσχυση του αποθεματικού και 
μεταφορά ποσού από το αποθεματικό για να ενισχύσει τους συγκεκριμένους ΚΑ εξόδων. 

Επιπροσθέτως, στην από 20/04/2021 ηλεκτρονική αλληλογραφία με την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος 
Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» ενημερωθήκαμε ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος 
Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» ενέκρινε την 19/4/2021, μέσω γραπτής διαδικασίας, την ένταξη 
της πράξης με ακρωνύμιο “PoSEC"(Port Security Emergency Coordination, με Αρ Πρωτ 5050692) προς 
συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα. 
Οι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί ανά δικαιούχο για την πράξη είναι : 
ΚΔ : (AΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ):1.036.331,00 € 
Δ2 : (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ): 281.575,00 € 
Συνολικός προϋπολογισμός πράξης: 1.317.906,00 € 

Σε συνέχεια της ίδιας επικοινωνίας, ενημερωθήκαμε ότι: «Στις πράξεις εδαφικής συνεργασίας δεν εκδίδεται 
απόφαση ένταξης, (όπως συμβαίνει σε κάποια άλλα έργα του ΕΣΠΑ). Στη δική μας περίπτωση, η επίσημη ενημέρωση για 
την ένταξη ενός έργου γίνεται από την ανάρτηση στον επίσημο ιστότοπο του Προγράμματος των σχετικών αποφάσεων της 
Επιτροπής Παρακολούθησης (που αφορούν τα αποτελέσματα της εκάστοτε πρόσκλησης) και από το σχετικό ηλεκτρονικό 
μήνυμα εκ μέρους της ΔΑ/ΚΓ προς τον Κύριο Δικαιούχο, με το οποίο ενημερώνεται για τις αποφάσεις της Επιτροπής. Με 
δεδομένο ότι η ηλεκτρονική επικοινωνία θεωρείται ισόκυρη με την παραδοσιακή έγγραφη, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα 
προαναφερθέντα κείμενα στις εσωτερικές σας υπηρεσιακές διαδικασίες.» 

 
Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι η ένταξη του έργου που συμμετέχει το Δ.Λ.Τ.Μ. αναφέρεται στην «Έγκριση 

πράξεων – Άξονας 2, της 7ης Επιτροπής Παρακολούθησης και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο: https://greece-
cyprus.eu/wp-content/uploads/2021/05/4%CE%97-
%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%93%CE

https://greece-cyprus.eu/wp-content/uploads/2021/05/4%CE%97-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%95%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%91-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91-%CE%91%CE%9E2_-xlsx.pdf
https://greece-cyprus.eu/wp-content/uploads/2021/05/4%CE%97-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%95%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%91-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91-%CE%91%CE%9E2_-xlsx.pdf
https://greece-cyprus.eu/wp-content/uploads/2021/05/4%CE%97-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%95%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%91-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91-%CE%91%CE%9E2_-xlsx.pdf
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%9A%CE%95%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%91-
%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91-%CE%91%CE%9E2_-xlsx.pdf 
 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 

Α/Α 
Κ.Α. 

ΕΣΟΔΩΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

Κ.Α. Π/Υ 
ΕΞΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

 
1 

 
1323.0006 

 
Interreg V-A 

«Ελλάδα-Κύπρος 
2014-2020» "Port 

Security 
Emergency 

Coordination" Αρ 
Πρωτ 5050692 

 

 
+281.575,000 

69-.7135.0002  25.000,00 

69-.7135.0003  25.000,00 

69-.7135.0004 

Συστήματα 
Access Control 

Μπάρες 
πρόσβασης, 

κατρο 
αναγνώστες και 

οικίσκους 
φυλακίων 

 

50.600,00 

69-.7135.0005 

Σύστημα 
Διαχείρισης 
Συμβάντων 

 

80.000,00 

69-.7135.0006  75.000,00 

69-6142.0019 
 

Παροχή 
Υπηρεσιών 

Υποστήριξης 
του Δημοτικού 

Λιμενικού 
Ταμείου 

Μυκόνου για 
το έργο 

”PoSec” 
 

9.000,00 

69-6142.0020 

Παροχή 
Υπηρεσιών 

Επικοινωνίας 
και 

Δημοσιότητας 
για το έργο 

”PoSec” του 
Δημοτικού 
Λιμενικού 
Ταμείου 

Μυκόνου  
 

6.500,00 

https://greece-cyprus.eu/wp-content/uploads/2021/05/4%CE%97-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%95%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%91-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91-%CE%91%CE%9E2_-xlsx.pdf
https://greece-cyprus.eu/wp-content/uploads/2021/05/4%CE%97-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%95%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%91-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91-%CE%91%CE%9E2_-xlsx.pdf
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 

Α/Α 
Κ.Α. 

ΕΣΟΔΩΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

Κ.Α. Π/Υ 
ΕΞΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

69-6142.0021 

Παροχή 
Υπηρεσιών 

Ελέγχου 
"Auditing" για 

το έργο 
”PoSec” 

 

2.000,00 

69-6012 
 

Αποζημίωση 
υπερωριακής 
εργασίας και 

για εξαιρέσιμες 
ημέρες και 
νυκτερινές 

ώρες και λοιπές 
πρόσθετες 
αμοιβές 

 

3.975,00 

69-6422 
 

Οδοιπορικά 
έξοδα και 

αποζημίωση 
μετακινούμενω
ν υπαλλήλων 

 

4.500,00 

2 5111 

Χρηματικό 
υπόλοιπο 
προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για 
την κάλυψη 
υποχρεώσεων 
παρελθόντων ετών 

-88.248,34    

3 5112 

Χρηματικό 
υπόλοιπο 
προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για 
πιστώσεις 
προοριζόμενες για 
επενδυτικές 
δαπάνες 

-113.952,00    

4 5119 

Χρηματικό 
υπόλοιπο 
προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για 
την κάλυψη εν 
γένει δαπανών του 
δήμου 

+202.200,34    

ΣΥΝΟΛΟ +281.575,00 ΣΥΝΟΛΟ +281.575,00 
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 

Α/Α 
Κ.Α. 

ΕΣΟΔΩΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

Κ.Α. Π/Υ 
ΕΞΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

Α/Α 
Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
Κ.Α. Π/Υ 
ΕΞΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

1 
00-6142.0006 
 

Αμοιβές επιχ/σεων 
ασφάλειας 
Λιμένων 
 

150.000,00 
00-8117.0001 

 
Λοιπά έξοδα 
 

-24.750,45 

2 
20-6262.0002 
 

Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών 
μονίμων 
εγκαταστάσεων 
 

22.400,00 
10-8117.0001 

 
Λοιπά έξοδα 
 

-4.750,53 

3 
20-6267 
 

Συντήρηση και 
επισκευή 
κλιματισμού 
 

5.000,00 
20-7135.0002 

 

Προμήθεια 
φωτιστικών 
σωμάτων 
 

-14.752,00 

4 
20-6662.0002 
 

Προμήθεια υλικών 
συντήρησης κι 
επισκευής 
 

12.400,00 20-8117.0001 Λοιπά έξοδα -58.747,36 

5 
30-6662.0004 
 

Προμήθεια Λοιπών 
οικοδομικών 
Υλικών 
 

12.400,00 
30-7131.0002 

 
Υποσταθμός ΜΤ 
 

-65.000,00 

6 
30-7135.0016 
 

Προμήθεια και 
Εγκατάσταση 
Ανελκυστήρα στον 
Επιβατικό Σταθμό 
του παλαιού λιμένα 
Μυκόνου 
 

3.000,00 
30-7135.0018 

 

Προμήθεια 
Συστήματος 
Ψηφιακής 
Σήμανσης και 
Ενημέρωσης 
Κοινού 
 

-37.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ 205.200,00    -205.200,34 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ    

ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 8556,55 

ΕΣΟΔΑ (+) : 281.575,00 

ΕΣΟΔΑ (-) :   0,00 

ΕΞΟΔΑ (+): 486.775,00 

ΕΞΟΔΑ (-): 205.200,00 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (+/-) : +0,34 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 8.556,89 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
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Tο Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Την από 20/04/2021 ηλεκτρονική αλληλογραφία με την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος 

Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» 
3. Την με αρ. πρωτ. 7766/17-02-2021 (ΑΔΑ:6Ν9ΝΟΡ1Ι-Υ0Τ) έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 

2021 και τις παρατηρήσεις αυτής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.. 
4. Τα απολογιστικά στοιχεία του προϋπολογισμού χρήσης 2019 και τα αντίστοιχα απολογιστικά στοιχεία 

του τρέχοντος οικονομικού έτους 2020.  
5. Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου (αρ. απόφασης Δ.Σ. 119/2020)  

έτους 2021. (ΩΓ7ΘΟΡ0Ρ-83Ο) 
6. Την τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος (αρ. απόφασης Δ.Σ. 01/2021) έτους 2021. (ΨΔΩΤΟΡ0Ρ-

ΔΑΚ) 

7. Την απόφαση τους 129/2020 με θέμα: «Ψήφιση και Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2021». (Ψ258ΟΡ0Ρ-ΡΧ7) 

8. Την απόφαση τους 130/2020 με θέμα: «Ψήφιση και Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
οικονομικού έτους 2021». (66Θ9ΟΡ0Ρ-4ΕΚ) 

9. Το αρ. πρωτ. 61528/28-09-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και την αρ. 34574/05-07-2018 
(Β΄2942 & 3635) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών περί 
καθορισμού διαδικασίας στοχοθεσίας και υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων του υποτομέα 
των ΟΤΑ.   

10. Την με αρ. πρωτ. 1098/15-12-2020 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 

11. Την απόφαση τους 128/2020 με θέμα: «Ψήφιση και Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2021». (61ΔΠΟΡ0Ρ-ΑΔ6) 

12. Το άρθρο 77 του Νόμου 4172/2013, µε τίτλο: «Προϋπολογισμός Δήμων», σύμφωνα µε το οποίο: «…Η 
οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του 
προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, 
προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής  Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του 
άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει την γνώμη του επ’ αυτού, µε βάση κριτήρια που 
καθορίζονται µε απόφασή του, µε σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων 
προϋπολογισμών».  

13. Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων σύμφωνα με τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ 8-6-2006 τ. Α΄) και τον 
τύπο του προϋπολογισμού που καθιερώθηκε από το 2005, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 
253 Β΄) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης.  

14. Την Κ.Υ.Α. με αρ.πρωτ. 46735/23-7-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονομικών (ΚΥΑ), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3170/01-08-2020 τ. Β΄. 

15. Τον  Ν. 3852/7-6-2010 ( ΦΕΚ 87 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»  

16. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.  
17. 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». 

18. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων». 
19. Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων». 
20. Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Κυκλάδων 

στο Δήμο Μυκόνου». 
21. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού έτους 2021. 
22. Την με αρ. πρωτ. 7766/17-02-2021 (ΑΔΑ:6Ν9ΝΟΡ1Ι-Υ0Τ) έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 

2021. 
23. Την απόφαση Δ.Σ 02/2021 με ΑΔΑ: ΨΚ33ΟΡ0Ρ-Μ2Β που αφορούσε την 1η αναμόρφωση και την με 

αρ. πρωτ. 2637/01-06-2021 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με ΑΔΑ:ΩΔΟΨΟΡ1Ι-Υ24. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Α) Εγκρίνεται η 2η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2021 του Δ.Λ.Τ.Μ., ως κατωτέρω: 
 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 

Α/Α 
Κ.Α. 

ΕΣΟΔΩΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

Κ.Α. Π/Υ 
ΕΞΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

 
1 

 
1323.0006 

 
Interreg V-A 

«Ελλάδα-Κύπρος 
2014-2020» "Port 

Security 
Emergency 

Coordination" Αρ 
Πρωτ 5050692 

 

 
+281.575,000 

69-.7135.0002  25.000,00 

69-.7135.0003  25.000,00 

69-.7135.0004 

Συστήματα 
Access Control 

Μπάρες 
πρόσβασης, 

κατρο 
αναγνώστες και 

οικίσκους 
φυλακίων 

 

50.600,00 

69-.7135.0005 

Σύστημα 
Διαχείρισης 
Συμβάντων 

 

80.000,00 

69-.7135.0006  75.000,00 

69-6142.0019 
 

Παροχή 
Υπηρεσιών 

Υποστήριξης 
του Δημοτικού 

Λιμενικού 
Ταμείου 

Μυκόνου για 
το έργο 
”PoSec” 

 

9.000,00 

69-6142.0020 

Παροχή 
Υπηρεσιών 

Επικοινωνίας 
και 

Δημοσιότητας 
για το έργο 

”PoSec” του 
Δημοτικού 
Λιμενικού 
Ταμείου 

Μυκόνου  

6.500,00 

ΑΔΑ: 6ΥΛΠΟΡ0Ρ-Χ9Ξ
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 

Α/Α 
Κ.Α. 

ΕΣΟΔΩΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

Κ.Α. Π/Υ 
ΕΞΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

 

69-6142.0021 

Παροχή 
Υπηρεσιών 

Ελέγχου 
"Auditing" για 

το έργο 
”PoSec” 

 

2.000,00 

69-6012 
 

Αποζημίωση 
υπερωριακής 
εργασίας και 

για εξαιρέσιμες 
ημέρες και 
νυκτερινές 

ώρες και λοιπές 
πρόσθετες 
αμοιβές 

 

3.975,00 

69-6422 
 

Οδοιπορικά 
έξοδα και 

αποζημίωση 
μετακινούμενω
ν υπαλλήλων 

 

4.500,00 

2 5111 

Χρηματικό 
υπόλοιπο 
προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για 
την κάλυψη 
υποχρεώσεων 
παρελθόντων ετών 

-88.248,34    

3 5112 

Χρηματικό 
υπόλοιπο 
προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για 
πιστώσεις 
προοριζόμενες για 
επενδυτικές 
δαπάνες 

-113.952,00    

4 5119 

Χρηματικό 
υπόλοιπο 
προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για 
την κάλυψη εν 
γένει δαπανών του 
δήμου 

+202.200,34    
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 

Α/Α 
Κ.Α. 

ΕΣΟΔΩΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

Κ.Α. Π/Υ 
ΕΞΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΣΥΝΟΛΟ +281.575,00 ΣΥΝΟΛΟ +281.575,00 

Α/Α 
Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
Κ.Α. Π/Υ 
ΕΞΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

1 
00-6142.0006 
 

Αμοιβές επιχ/σεων 
ασφάλειας 
Λιμένων 
 

150.000,00 
00-8117.0001 

 
Λοιπά έξοδα 
 

-24.750,45 

2 
20-6262.0002 
 

Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών 
μονίμων 
εγκαταστάσεων 
 

22.400,00 
10-8117.0001 

 
Λοιπά έξοδα 
 

-4.750,53 

3 
20-6267 
 

Συντήρηση και 
επισκευή 
κλιματισμού 
 

5.000,00 
20-7135.0002 

 

Προμήθεια 
φωτιστικών 
σωμάτων 
 

-14.752,00 

4 
20-6662.0002 
 

Προμήθεια υλικών 
συντήρησης κι 
επισκευής 
 

12.400,00 20-8117.0001 Λοιπά έξοδα -58.747,36 

5 
30-6662.0004 
 

Προμήθεια Λοιπών 
οικοδομικών 
Υλικών 
 

12.400,00 
30-7131.0002 

 
Υποσταθμός ΜΤ 
 

-65.000,00 

6 
30-7135.0016 
 

Προμήθεια και 
Εγκατάσταση 
Ανελκυστήρα στον 
Επιβατικό Σταθμό 
του παλαιού λιμένα 
Μυκόνου 
 

3.000,00 
30-7135.0018 

 

Προμήθεια 
Συστήματος 
Ψηφιακής 
Σήμανσης και 
Ενημέρωσης 
Κοινού 
 

-37.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ 205.200,00    -205.200,34 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ    

ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 8556,55 

ΕΣΟΔΑ (+) : 281.575,00 

ΕΣΟΔΑ (-) :   0,00 

ΕΞΟΔΑ (+): 486.775,00 

ΕΞΟΔΑ (-): 205.200,00 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (+/-) : +0,34 
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ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 8.556,89 

 
Β)  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις δικές του νόμιμες 
ενέργειες. 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 54/2021 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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. Πάουλα Ειρήνη 
3. Παπουτσάς Δαμιανός 
4. Χαριτόπουλος Θεόδωρος 
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