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Περίληψη 
Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού για το β’ τρίμηνο έτους 2020. 

 
Στο Παλαιό Φάληρο,  σήμερα 30 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 συνεδρίασε 
τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο, με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης , βάσει της  ΠΝΠ ΦΕΚ 55/11.03.2020, 
(άρθρο 10 παρ. 1) η οποία κυρώθηκε με το αρθρ. 2 του Ν. 4682/20, του με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 
εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της με αρ. εγκ. 40/20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ, της 
παραγράφου 5 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 όπως ισχύει, ύστερα από την με αρ.πρωτ. 
20617/26.10.2020 πρόσκληση του Προέδρου, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε 
στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Ν. 
3852/2010 και του άρθρου  9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. 

Διαπιστώθηκε από τον Αντιπρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 
μελών ήταν παρόντα 29, ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1. Αλιμπέρτης Α. 
2. Αναγνωστόπουλος Α. 
3. Αντωνιάδου Μ. 
4. Αρκουμάνης Ι. 
5. Ασημακόπουλος Γ. 
6. Βασιλείου Γ. 
7. Βατίστας Μ. 
8. Βουλγαράκης Α. 
9. Γιάκοβλεφ Ν. 
10. Δούμας Α. 
11. Ζάγκα Μ. 
12. Κορόμηλος Α. 
13. Κουερίνης Ν. 
14. Κουμεντάκος Μ. 
15. Λίτινα Α. 
16. Μεταξάς Σ. 
17. Μιχαηλίδης Μ. 
18. Μιχαλόπουλος Ν. 

 

 
19. Μιχαλοπούλου Μ. 
20. Μπεφόν Α. 
21. Μπίτσικας Ι. 
22. Μπόγρης Δ.. 
23. Πανταζής Α. 
24. Παπακωστόπουλος Χ. 
25. Πιτούλης Δ. 
26. Σίμος Ι. 
27. Τεντόμας Κ. 
28. Τρύφων Μ. 
29. Φιλιππόπουλος Ν. 

 

 
1. Αθανασούλα-

Ρωμανιουδάκη Μ. 
2. Ανδρικοπούλου Β. 
3. Αντωνιάδη Δ. 
4. Βουλγαρέλλης Ι. 
5. Γαρδίκης Ν. 
6. Γουλιέλμος Ι. 
7. Κατσένης Ν. 
8. Κωττάκης Ε. 
9. Μαυρακάκης Σ. 
10. Μητρέλλος Δ. 
11. Χαρδαβέλλας Κ. 
12. Χρυσοβερίδης Ν. 

 

 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ : 1ο 
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Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο με αρ.πρωτ. 
20617/26.10.2020 έγγραφο του Δημάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου, που έχει ως εξής: 
         
«Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης 
για τη σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το δεύτερο  
τρίμηνο έτους 2020. 
 
Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του N. 3852/10, η οικονομική επιτροπή 
ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό 
συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή 
στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην 
ιστοσελίδα του δήμου. 
 
Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την 
παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: 

  
«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του 
οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα 
αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του 
οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν 
παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών 
υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της 
υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε 
τριμήνου.  Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, 
διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των 
εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν 
θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 
αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την 
υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα 
με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση 
ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, 
αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας 
προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο 
προηγούμενο εδάφιο. 
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των 
συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου 
Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), 
γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και 
στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν. 3852/2010. 
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο 
θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» 

 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 

2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται 
τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από 
εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 
έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 
Σύμφωνα με την με αρ. 7028/03.02.2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ 253/Β/09.02.2004): Καθορισμός του τύπου του 
προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, ορίζονται τα εξής: 

 
Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και 
προϋπολογισμό δαπανών. 
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Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε:  

 τακτικά έσοδα  

 έκτακτα έσοδα  
έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά  
 
εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)  
εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων  
 
χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.  
Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε: 
λειτουργικές δαπάνες χρήσης  
επενδύσεις  
πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις  
αποθεματικό.  
 
Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.  
 
Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το 
ακόλουθο σύστημα: 
 
Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως 
ακολούθως: 
τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0,  
έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1,  
έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό 
στοιχείο τον αριθμό 2,  
εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3,  
εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό 
χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων,  
χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5.  
 
Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού 
αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, 
με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το 
είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται 
από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο 
αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε: 
 
λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6,  
 
Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον 
αριθμό 7,  
 
πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον 
αριθμό 8,  
 
Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.  
 
Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων 
εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως 
της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση 
ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το 
είδος του εξόδου ή της πληρωμής. 
 
 
Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο 
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κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.  
 
Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται:  
 
ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.  
 
Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του 
προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου ή της κοινότητας, 
κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού. 
 
Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το 
οποίο αφορά ο προϋπολογισμός. 
 
Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά 
ο προϋπολογισμός. 
 
Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε 
αναμόρφωση. 
 
Με την υπ’αρ. 363/17.12.2019 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΗΛΟΩΞΕ-ΡΟΖ) ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός  
οικ. έτους 2020, που εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 137836/34905/13.02.2020 απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 3619/17.02.2020).  
 
Με τη με αρ. 80 /2020 ΑΔΣ εγκρίθηκε το α’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2020.  
Επί του θέματος ελήφθη η με αρ. 296/2020 ΑΟΕ. 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης».  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, την 
παρ. 1β του άρθρου 72 και παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/10 όπως ισχύει, την υπ’αρ. 363/17.12.2019 
απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΗΛΟΩΞΕ-ΡΟΖ) ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός  οικ. έτους 2020, που 
εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 137836/34905/13.02.2020 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 3619/17.02.2020), την εισήγηση της Προϊσταμένης της Δ/νσης των 
Οικονομικών Υπηρεσιών εκθέτοντας τα έσοδα-έξοδα Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του 
προϋπολογισμού έτους 2020, την με αρ. 7028/03.02.2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ 253/Β/09.02.2004),  την με αρ. 
40038/09.09.2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2007/Β/09.09.2011), την με αρ. 80 /2020 ΑΔΣ, την με αρ. 296/2020 ΑΟΕ, 
την εισήγηση της υπηρεσίας και μετά από διαλογικές συζητήσεις 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(22 υπέρ- 2 κατά : Βασιλείου Γ. & Αντωνιάδου Μ.) 

 
Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το δεύτερο τρίμηνο οικονομικού 

έτους 2020, ως  το συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     206/2020. 

Πριν από τη συζήτηση του θέματος αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μπίτσικας Ι. 
Κατά τη συζήτηση  του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζάγκα Μ. και 
Παπακωστόπουλος Χ.  
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Λίτινα Αικ. & Σίμος Ι. δήλωσαν παρόντες. 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το οποίο 

αντικατέστησε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010: 
 « 1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων 
των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, 
ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της 
στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον 
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ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. 

2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης 
παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής 
προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την 
υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.  

3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι 
προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από 
την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής 
προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2690/1999 (Α' 45). 

4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή 
περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον 
δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου 
ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους 
περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς. 

5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή 
της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. 

6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των 
αρμόδιων δικαστηρίων ». 

Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) αρ. πρωτ. 42203/2018 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν 
να ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα» και 152 «Ειδική Επιτροπή» του 
Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον – όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο - ο έλεγχος νομιμότητας των 
αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ. 

Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 10 του 
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/). 

Για την ανάρτηση της παρούσας ισχύει ο Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α') «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθ. 76 παρ. 3 στ). 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. 78 του Ν. 4727/20 «  Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο Διαδίκτυο, 
σύμφωνα με τα άρθρα 75 έως 80, καθώς και οι πράξεις της παρ. 1, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους 
φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες: α) ως 
ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με ισχύ 
πρωτότυπου εγγράφου, 
β) ως έντυπα έγγραφα χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου. 
Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη 
διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων». 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παλαιό Φάληρο   
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

http://www.palaiofaliro.gr/
ΑΔΑ: 6ΑΡ8ΩΞΕ-ΦΘΞ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/6/2020

%%% ΕισπραχθένταΒεβαιωθένταΠροϋπ/σμόςΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝΚ.Α.

3/23/12/1 321

0 Τακτικά Έσοδα  15.344.279,40  6.882.765,54  6.753.152,22 44,86  44,01  98,12

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία  223.312,57  135.449,49  62.294,91 60,65  27,90  45,99

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία  162.432,94  78.016,99  78.016,99 48,03  48,03  100,00

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα  5.436.640,00  2.067.562,26  2.041.401,45 38,03  37,55  98,73

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων  2.383.000,00  816.751,44  788.027,56 34,27  33,07  96,48

05 Φόροι και εισφορές  727.500,17  208.904,94  207.330,89 28,72  28,50  99,25

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις  6.385.793,72  3.572.938,18  3.572.938,18 55,95  55,95  100,00

07 Λοιπά τακτικά έσοδα  25.600,00  3.142,24  3.142,24 12,27  12,27  100,00

1 Έκτακτα Έσοδα  4.251.803,60  460.372,47  445.754,99 10,83  10,48  96,82

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας  10.000,00  227,16  226,36 2,27  2,26  99,65

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  150.000,00  6.233,49  6.233,49 4,16  4,16  100,00

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες  3.861.988,60  222.554,52  222.554,52 5,76  5,76  100,00

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες  23.815,00  21.835,70  11.329,76 91,69  47,57  51,89

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα  182.500,00  204.311,58  200.200,84 111,95  109,70  97,99

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα  23.500,00  5.210,02  5.210,02 22,17  22,17  100,00

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών  1.909.600,00  1.764.433,18  1.731.345,31 92,40  90,67  98,12

21 Τακτικά έσοδα  1.828.100,00  1.720.422,90  1.714.760,50 94,11  93,80  99,67

22 Έκτακτα έσοδα  81.500,00  44.010,28  16.584,81 54,00  20,35  37,68

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.  3.293.231,15  3.273.951,35  362.525,75 99,41  11,01  11,07

31 Εισπράξεις από δάνεια  0,00  0,00  0,00

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών  3.293.231,15  3.273.951,35  362.525,75 99,41  11,01  11,07

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων  4.332.593,74  1.794.856,23  1.793.752,37 41,43  41,40  99,94

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων  4.009.890,00  1.624.837,52  1.624.837,28 40,52  40,52  100,00

42 Επιστροφές χρημάτων  8.183,74  11.813,01  10.709,39 144,35  130,86  90,66

43 Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)  314.520,00  158.205,70  158.205,70 50,30  50,30  100,00

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους  9.016.626,86  9.016.626,86  9.016.626,86 100,00  100,00  100,00

 23.193.005,63  20.103.157,50 38.148.134,75Σύνολα εσόδων
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 30/6/2020

%%%% ΠληρωθένταΕνταλθένταΤιμολ/νταΔεσμευθένταΠροϋπ/σμόςΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝΚ.Α.

5/35/13/12/1 54321

6 Έξοδα  21.899.680,19  18.331.853,88  7.819.010,15  7.452.695,60  7.332.784,45 83,71  35,70  33,48  93,78

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  9.597.439,09  9.439.612,09  4.051.373,18  4.030.149,13  4.030.149,13 98,36  42,21  41,99  99,48

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  1.456.938,88  1.071.189,74  378.073,09  337.134,17  337.134,17 73,52  25,95  23,14  89,17

62 Παροχές τρίτων  2.271.698,94  1.931.181,32  716.623,06  650.373,80  548.497,19 85,01  31,55  24,14  76,54

63 Φόροι - τέλη  171.250,00  26.703,93  19.154,46  18.682,46  17.481,46 15,59  11,19  10,21  91,27

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα  612.371,36  305.571,82  88.974,04  47.902,97  46.924,03 49,90  14,53  7,66  52,74

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων  2.149.604,86  1.352.875,34  464.047,29  269.835,47  253.980,87 62,94  21,59  11,82  54,73

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους  5.608.677,06  4.203.519,64  2.100.765,03  2.098.617,60  2.098.617,60 74,95  37,46  37,42  99,90

68 Λοιπά Έξοδα  31.700,00  1.200,00  0,00  0,00  0,00 3,79  0,00  0,00

7 Επενδύσεις  7.869.926,68  5.230.659,88  111.903,35  60.499,09  60.499,09 66,46  1,42  0,77  54,06

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  2.239.771,19  1.639.515,95  52.587,80  20.987,00  20.987,00 73,20  2,35  0,94  39,91

73 Έργα  5.610.155,49  3.591.143,93  59.315,55  39.512,09  39.512,09 64,01  1,06  0,70  66,61

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις  8.320.151,15  5.134.204,00  2.722.420,16  2.368.823,79  2.352.780,89 61,71  32,72  28,28  86,42

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.  1.114.471,06  1.112.319,42  1.110.955,91  757.372,12  742.675,50 99,81  99,68  66,64  66,85

82 Αποδόσεις  4.049.890,00  4.021.884,58  1.611.464,25  1.611.451,67  1.610.105,39 99,31  39,79  39,76  99,92

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

85 Προβλέψεις μη είσπραξης  3.155.790,09  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00

9 Αποθεματικό  58.376,73  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00

 9.746.064,43 9.882.018,48 10.653.333,66 28.696.717,76 38.148.134,75Σύνολα δαπανών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

Μεταβολή

%

Β' Τρίμηνο

2020

Προηγούμενο 

τρίμηνο

Τέλος 

Προηγούμενου

Έτους

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)  3.384.639,29  3.318.129,14  3.190.947,13 -3,83

1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)  3.269.059,40  3.203.572,09  3.078.446,38 -3,91

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)  5.279,04  11.605,89  11.605,89  0,00

3. Λοιπές απαιτήσεις (33)  110.300,85  102.951,16  100.894,86 -2,00

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)  9.019.801,79  9.637.024,90  10.369.766,91  7,60

1. Ταμείο (38.00)  0,00  700,00  600,00 -14,29

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)  9.019.801,79  9.636.324,90  10.369.166,91  7,60

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)  2.038.565,00  2.038.565,00  2.038.565,00  0,00

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)  70.117,79  70.117,79  70.117,79  0,00

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)  1.414.070,22  1.414.070,22  1.414.070,22  0,00

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)  554.376,99  554.376,99  554.376,99  0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)  0,00  0,00  0,00

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)  0,00  0,00  0,00

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)  0,00  0,00  0,00

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)  1.623.514,91  1.684.943,28  1.432.274,27 -15,00

1. Προμηθευτές (50)  1.060.612,56  1.178.212,82  916.474,49 -22,21

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)  34.834,39  7.186,08  15.111,29  110,29

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)  4.016,87  1.380,23  912,45 -33,89

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)  524.051,09  498.164,15  499.776,04  0,32

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)  1.908.728,38  1.908.728,38  1.908.728,38  0,00

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)  123.023,26  123.023,26  123.023,26  0,00

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)  1.231.328,13  1.231.328,13  1.231.328,13  0,00

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)  554.376,99  554.376,99  554.376,99  0,00

Σελίδα 3 από 3
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