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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αριθ.Αποφ. 358 /2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Έγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ 

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ». 

 

        Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα 30 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνεδρίασε 
τακτικά η Οικονομική Επιτροπή, με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
epresence.gov.gr,  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, τη  με αρ. πρωτ.  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 εγκύκλιο, ύστερα από την με 
αρ.πρωτ. 24391/26.11.2020 πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό 
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010). 
    Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ (8) μελών (αναφέρεται ότι το τακτικό 
μέλος ΛΙΤΙΝΑ ΑΙΚ. παραιτήθηκε και δεν υφίσταται αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού  
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΚΑΙ 
ΟΛΟΥΣ» ώστε να καλυφθεί η θέση του τακτικού μέλους και λόγω λήψης μέτρων περιορισμού διασποράς 
του covid-19 δεν είναι δυνατή η διενέργεια διαδικασίας εκλογής μέλους από την Οικονομική Επιτροπή) 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:   
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                  ΑΠΟΝΤΕΣ   

          
Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

      
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 
 

«Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων τη λήψη απόφασης για την Έγκριση της 4ης 
μερικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο 
Δήμου Π. Φαλήρου» 
 
Στην 4η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου οικ. Έτους 2020, 
πραγματοποιείται η Δημιουργία νέων πιστώσεων, μείωση και αύξηση των πιστώσεων για κάλυψη 
αναγκών του Νομικού Προσώπου ανάλογα με την αύξηση των εσόδων από Χρηματικό Υπόλοιπο και 
μείωση άλλων πιστώσεων. 
 
Επί του θέματος ελήφθη η με αρ. 31/2020 Απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ.». 
 
 
 

1. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ     1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
    (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)                    (ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 
2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     2. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
4. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    
5. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  
6. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ  
7. ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΟΥΜΑΣ (Αναπλ. μέλος)  

  

https://dimosnet.gr/blog/laws/404860/
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 
3 του Ν.4623/19)  

 τις διατάξεις των άρθρων 161, 234 και 240 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ. & Κ.) 

 το άρθ. 83β, 8 παρ. 3 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 

 το άρθ. 23 παρ. 5 του Ν.3536/07 

 την υπ’αρ. 179/2019 ΑΟΕ η οποία εγκρίθηκε με το με αρ. πρωτ. 134185/33758/17.02.2020 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Αττικής και αφορά στον πρ/σμό του νομικού προσώπου 
οικ. έτους 2020 

 την υπ’αρ. 61/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  

 την υπ’αρ. 116/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  

 την υπ’αρ. 252/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  

 την υπ’αρ. 31/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. 

 την εισήγηση της υπηρεσίας 
      και μετά από διαλογικές συζητήσεις 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
                                                            
Εγκρίνει την 4η μερική αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικό και 

Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου», με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, όπως εμφανίζεται στο 

συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

 
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 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/ αρ. πρωτ. 42203/13.08.2018 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 απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  358/2020 

 
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 το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): 
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», « Οι πράξεις που είναι 
αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 
του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
http://www.palaiofaliro.gr/
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διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση 
του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και 
κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.» 

 
 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ 

           ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 
ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΘΕΜΑ: 1Ο 
 
 

Μετονομασία του Κ.Α. 30-7326.02 σε « Παροχή Υπηρεσιών για την υποβοήθηση της 

Τ.Υ. για την ηλεκτρονική σχεδίαση και διαστασιολογική αποτύπωση της Νέας Πισίνας 

του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου – Φωτορεαλιστικές 

απεικονίσεις των εγκαταστάσεων » 

 
 
4H  ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟ.Α.ΚΕ. ΟΙΚ. 

ΕΤΟΥΣ 2020 
 

 
 
 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
 

 
 

10-7135.16 
 

 
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικής 
μπάρας 

 Αύξηση της πίστωσης με το ποσό των 0,00 €  
αυξανόμενης από € 0,00 σε € 2.000,00€ 

 
 
 

2.000,00 

 
 

15-6142.02 

 
Υπηρεσίες για την νοσηλευτική κάλυψη του 
Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου 
Αύξηση της πίστωσης με το ποσό των € 0,00 
αυξανόμενης από €0,00 σε € 500,00 
 

 
 
 
 
 

500,00 

 
15-6142.03 
 

 
Υπηρεσίες για την αθλητική κάλυψη του 
Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου 
 
Αύξηση της πίστωσης με το ποσό των € 0,00 
αυξανόμενης  από € 0,00 σε € 500,00 
 

 

 

500,00 

 
 
 
 
15-6471.05 

Δράσεις Χριστουγεννιάτικου περιεχομένου 
 
Αύξηση της πίστωσης με το ποσό των €0,00 
αυξανόμενης  από € 0,00 σε € 12.650,00 
 

 

 

12.650,00 

 
 
 
30-7326.03 

Παροχή Υπηρεσιών για την υποβοήθηση Τ.Υ. για 
ενεργειακή επιθεώρηση και κατηγοριοποίηση 
ενεργειακής απόδοσης της Νέας Πισίνας του 
Δημοτικού κολυμβητηρίου του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου 
Αύξηση της πίστωσης με το ποσό των €0,00 
αυξανόμενης  από € 0,00 σε € 20.000,00 
 
 

 

 

 

 

20.000,00 
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 ΣΥΝΟΛΟ 

 

35.650,00 

 
 
 
 
 
 

 

ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
 

 
 

10-6271 
 

 
Ύδρευση Δημοτικών κτιρίων κλπ 

 Αύξηση της πίστωσης με το ποσό των 15.000,00 €  
αυξανόμενης από € 47.000,00 σε €62.000,00€ 

 
 
 

15.000,00 

 
 

10-6273 

 
Φωτισμός και κίνηση( με ηλεκτρικό ή φωταέριο) 
για δικές τους υπηρεσίες 
Αύξηση της πίστωσης με το ποσό των € 11.000,00 
αυξανόμενης από € 187.500,00 σε € 198.500,00 
 

 
 
 
 
 

11.000,00 

 
10-6661.04 
 

Προμήθεια αντηλιακών μεμβράνων 
υαλοστασίου και σκιάστρων του Δημοτικού 
Αθλητικού Κέντρου 
 Αύξηση της πίστωσης με το ποσό των € 500,00 
αυξανόμενης  από € 3.000,00 σε € 3.500,00 
 

 

 

500,00 

 
 
 
30-6011.01 

Τακτικές αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός , δώρα εορτών , γενικά & ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 
Αύξηση της πίστωσης με το ποσό των € 500,00 
αυξανόμενης  από €13.500,00 σε € 14.000,00 
 

 

 

50,00 

                                                    
                                                         

 ΣΥΝΟΛΟ 

 

27.000,00 

 
 

 

ΜΕΙΩΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
 

 
 

10-6266.02 
 

Συντήρηση web πρωτόκολλο και ηλεκτρονική 
εγγράφων 
Μείωση της πίστωσης με το ποσό των -3.000,00€ 
μειωμένης από € 3.000,00 σε € 0,00 
 

 
 

 
-3.000,00 

 
 

20-6279.02 
 

 

Δαπάνες καθαριότητας κτιρίων 
Μείωση της πίστωσης με το ποσό των -59.500,00 € 
μειωμένης από € 60.000,00 σε € 500,00 

 
 

 
 

-59.500,00 

                                                                                                                                                      
ΣΥΝΟΛΟ 

 
        - 
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 62.500,00 
 
 
 
 
 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 
 

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 35.650,00 

2. ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 27.000,00 

3. ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ -62.500,00 

4. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 145,46 
  

ΣΥΝΟΛΟ 
 

295,46 
 
 
 
 
Α. ΕΣΟΔΑ 

 

0. Τακτικά 

 

1.044.047,80 

 

1. Έκτακτα 

 

15.480,00 

 

2. Έσοδα Π.Ο.Ε. που 
βεβαιώνονται για πρώτη φορά 

 

430,00 

 

3. Εισπράξεις από Δάνεια και 
Απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 

 

 
                                                 91.518,36 

 

4. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου 
και τρίτων και επιστροφές 
χρημάτων 

 

247.500,00 

 

5. Χρηματικό Υπόλοιπο 

 

133.816,57 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

1.532.792,73 

 

 

Β. ΕΞΟΔΑ 

 

6. Έξοδα χρήσης 

 

978.810,00 
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7. Επενδύσεις 

 

159.400,00 

 

8. Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές 
αποδόσεις και προβλέψεις 

 

394.437,27 

 

9. Αποθεματικό 

 

145,46 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

1.532.792,73 
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