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

Αριθ. Απόφασης : 103/2022 
Ημέρ. Απόφασης : 03/08/2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια τακτικής Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 17/2022 από 03/08/2022. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 03η του μηνός Αυγούστου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας 

Τετάρτη 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. 17/29-07-2022 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 2Ο : Περί της 2ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2022 του Δ.Λ.Τ.Μ. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 103/2022 

 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος την δεύτερη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022  

έθεσε υπόψη των μελών 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 δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και 
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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 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. 

 

Α/Α ΚΑ Περιγραφή 
ΚΑ 

Αρχικό 
Ποσό 

Ποσό 
Μεταβολής 

Τελικό 
Ποσό 

1 00-6451 Συνδρομές 
σε 
εφημερίδες 

1.500,00 € 248,00 € 1.748,00 € 

ΑΔΑ: ΡΠΣΘΟΡ0Ρ-35Δ



 3 

και 
περιοδικά 
και 
ηλεκτρονικά 
μέσα 

2 00-6726.0004  Εισφορές 
υπέρ ΜΤΝ  

2.000,00 € 2.387,77 € 4.387,77 € 

3 20-8117.0001   Λοιπά έξοδα 319.450,13 € -13.389,17 € 306.060,96 € 

4 30-7326.0005  Επείγουσα 
αποκατάστα
ση ζημιών 
γέφυρας στο 
έο Λιμένα 
στον Τούρλο 
νήσου 
Μυκόνου 

58.400,00 € 190,92 € 58.590,92 € 

5 9111 ΑΠΟΘΕΜΑ
ΤΙΚΟ 

3.642,71 € 10.562,48 € 14.205,19 € 

ΣΥΝΟΛΟ    0,00 €  

 
 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ    

ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 3.642,71 € 

ΕΣΟΔΑ (+) : 0,00 € 

ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00 € 

ΕΞΟΔΑ (+): 2.826,69 € 

ΕΞΟΔΑ (-): -13.389,17 € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (+/-) : 10.562,48 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 14.205,19 € 

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

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Την απόφαση Δ.Σ. 102/2022 με θέμα: Περί της 2ης τροποποίησης του τεχνικού 

προγράμματος 2022. (9Σ6ΘΟΡ0Ρ-ΞΑ9) 
3. Την με αρ. πρωτ.35234/27-07-2022 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με 

ΑΔΑ: 913ΩΟΡ1Ι-ΥΥ0. 
4. Την απόφαση Δ.Σ 62/2022 με την οποία εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση του Π/Υ 2022. 

(ΨΤΩΑΟΡ0Ρ-Σ7Τ) 
5. Την απόφαση 61/2022 με θέμα: Περί της 1ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 

2022. (6ΠΔΔΟΡ0Ρ-Κ1Μ). 
6. Την με αρ. πρωτ. 16785/14-04-2022 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με 

ΑΔΑ:9ΝΖΩΟΡ1Ι-ΔΜΘ. 
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7. Την απόφαση Δ.Σ 01/2022 με την οποία εγκρίθηκε ο Π/Υ του 2022. (6ΔΟΖΟΡ0Ρ-ΥΝΔ) 
8. Το αρ. πρωτ. 2526/28-01-2022 έγγραφο του Παρατηρητηρίου. 
9. Την απόφαση 140/2021 όπου εγκρίθηκε το Σχέδιο του Π/Υ 2022 με ΑΔΑ 9Λ4ΑΟΡ0Ρ-3ΛΨ. 
10. Την εισηγητική έκθεση του Προέδρου για το Σχέδιο του Προϋπολογισμού έτους 2022. 
11. Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου έτους 2022. (αρ. 

απόφασης Δ.Σ. 133/2021 με ΑΔΑ 9ΕΩΥΟΡ0Ρ-50Ν)   
12. Το τεχνικό πρόγραμμα που σύνταξε η Τεχνική Υπηρεσία. 
13. 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».  

14. 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.  

15. Tην Κ.Υ.Α. οικ. 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/26.07.2021 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 - μερική τροποποίηση 
της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253)  

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

17. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.  
18. Τα απολογιστικά στοιχεία του προϋπολογισμού χρήσης 2020 και τα αντίστοιχα 

απολογιστικά στοιχεία του τρέχοντος οικονομικού έτους 2021.  
19. 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». 

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

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

Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 
23. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού έτους 2021. 
24. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού έτους 2022. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Α] Εγκρίνεται η 2η αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022 του Δ.Λ.Τ.Μ., ως κατωτέρω: 
 

Α/Α ΚΑ Περιγραφή 
ΚΑ 

Αρχικό 
Ποσό 

Ποσό 
Μεταβολής 

Τελικό 
Ποσό 

1 00-6451 Συνδρομές 
σε 
εφημερίδες 
και 

1.500,00 € 248,00 € 1.748,00 € 
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περιοδικά 
και 
ηλεκτρονικά 
μέσα 

2 00-6726.0004  Εισφορές 
υπέρ ΜΤΝ  

2.000,00 € 2.387,77 € 4.387,77 € 

3 20-8117.0001   Λοιπά έξοδα 319.450,13 € -13.389,17 € 306.060,96 € 

4 30-7326.0005  Επείγουσα 
αποκατάστα
ση ζημιών 
γέφυρας στο 
έο Λιμένα 
στον Τούρλο 
νήσου 
Μυκόνου 

58.400,00 € 190,92 € 58.590,92 € 

5 9111 ΑΠΟΘΕΜΑ
ΤΙΚΟ 

3.642,71 € 10.562,48 € 14.205,19 € 

ΣΥΝΟΛΟ    0,00 €  

 
 
 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ     

ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 3.642,71 € 

ΕΣΟΔΑ (+) : 0,00 € 

ΕΣΟΔΑ (-) : 0,00 € 

ΕΞΟΔΑ (+): 2.826,69 € 

ΕΞΟΔΑ (-): -13.389,17 € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (+/-) : 10.562,48 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 14.205,19 € 

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

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 103/2022 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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