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Αριθ.Αποφ. 223/2021

Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης προυπ/σμού του Ν.Π.Δ.Δ
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ», οικονομικού έτους
2021.
Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα 15 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη 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,
την
ΚΥΑ
Δ1α/Γ.Π.οικ.35169/05.06.2021
και
την
με
αρ.
πρωτ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/164/οικ.11266/08.06.2021 εγκ. 47 ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την με 15072/11.06.2021
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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω οκτώ (8) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
5. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
7. ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (αναπλ. μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

«Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων τη λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης

μερικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο
Δήμου Π. Φαλήρου».

Στη 2η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου οικ. Έτους 2021,
εγγράφεται νέος ΚΑ και 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. 17/2021 Απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης».
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
 την υπ’αρ. 372/2020 ΑΟΕ η οποία εγκρίθηκε με το με αρ. πρωτ. 23954/01.03.2021 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Δ/σης Αττικής και αφορά στον πρ/σμό του νομικού προσώπου οικ. έτους 2021
 την με αρ. 89/2021 ΑΟΕ
 την υπ’αρ. 17/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.
 την ανωτέρω εισήγηση
και έπειτα από διαλογικές συζητήσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την 2η μερική αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 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 223/2021
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 78 του Ν. 4727/2020, οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο Διαδίκτυο 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 η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως:
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Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (αναπλ. μέλος)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
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2Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟ.Α.ΚΕ. ΟΙΚ.
ΕΤΟΥΣ 2021
Α. ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

1)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΕΣΟΔΟΥ
1322.01

Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ από 0,00 σε 334.304,00

ΣΥΝΟΛΟ

334.304,00

334.304,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
1.
2.
3.
4.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΟΔΟΥ
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΟΥ
ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΟΥ

1.551,01
334.304,00
-

ΣΥΝΟΛΟ

Β. ΕΞΟΔΑ
ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Εργασία συντηρήσεως και προμήθεια και

335.855,01
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10-6262.16

10-6273

τοποθέτηση αντ/κών για τη συντήρηση
ηλεκτρονικών και χημικών εξοπλισμών και
εγκ/σεων
Αύξηση της πίστωσης με το ποσό των 1.808,33 €
αυξανόμενης από € 24.800,00 σε € 26.608,33€
Φωτισμός και κίνηση( με ηλεκτρισμό ή
φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
Αύξηση της πίστωσης με το ποσό των 20.500,00 €
αυξανόμενης από € 142.200,00 σε € 162.700,00€

1.808,33

20.500,00

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Αύξηση της πίστωσης με το ποσό των 55.000,00€
15-6471.01

αυξανόμενης από € 50.000,00 σε € 105.000,00
55.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

77.308,33

ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

00-6117.01

00-6142.06

10-6276.06

AMΟΙΒΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ
Μείωση της πίστωσης με το ποσό των -50.000,00€
μειωμένης από € 73.100,00 σε 23.100,00€
Αμοιβή για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος του ΠΟ.Α.ΚΕ.(2021-2024)
Μείωση της πίστωσης με το ποσό των -9.800,00 €
μειωμένης από € 24.800,00 σε € 15.000,00

-50.000,00

-9.800,00

Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (2019-2021)
Μείωση της πίστωσης με το ποσό των -2.000,00€
μειωμένης από € 2.000,00 σε € 0,00
-2.000,00

10-6615.03

Προμήθεια επετειακού ημερολογίου για τα 200
χρόνια ( 1821-2021)
Μείωση της πίστωσης με το ποσό των € -500,00
μειωμένης από € 5.000,00 σε € 4.500,00
-500,00
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10-6633.09

10-6661.01

10-8115

Προμήθεια απολυμαντικών ( χημικά κλπ) ΣΥΝ
Μείωση της πίστωσης με το ποσό των € -11.200,00
μειωμένης από € 17.700,00 σε € 6.500,00

-11.200,00

Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση εγκ/σεων
Μείωση της πίστωσης με το ποσό των € -7.000,00
μειωμένης από € 15.000,00 σε € 8.000,00

-7.000,00

Διάφορα έξοδα
Μείωση της πίστωσης με το ποσό των € -282,32
μειωμένης από € 57.471,03 σε € 57.188,71
-282,32

15-6021.01

20-6279.02

Τακτικές αποδοχές και έξοδα κίνησης
υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου( μισθοί )
Μείωση της πίστωσης με το ποσό των € -30.000,00
μειωμένης από € 172.000,00 σε € 142.000,00

-30.000,00

Δαπάνες καθαριότητας κτιρίων
Μείωση της πίστωσης με το ποσό των € -4.000,00
μειωμένης από € 5.000,00 σε € 1.000,00
-4.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

- 114.782,32

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού
10-6634.02

15-6063.01

15-6235.01

Αύξηση της πίστωσης με το ποσό των 5.000,00€
αυξανόμενης από € 0,00 σε € 5.000,00

5.000,00

Παροχή ΜΑΠ –Αποτίμηση σε χρήμα ( Ν.
4735/2020 αρθρ.60)
Αύξηση της πίστωσης με το ποσό των 6.000,00€
αυξανόμενης από € 0,00 σε € 6.000,00

6.000,00

Ενοικίαση μεταλλικών κερκίδων – εξεδρών και
λοιπού εξοπλισμού
Αύξηση της πίστωσης με το ποσό των 15.000,00€
αυξανόμενης από € 0,00 σε € 15.000,00
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15.000,00

15-6236.02

Μίσθωση χημικών τουαλετών
Αύξηση της πίστωσης με το ποσό των 4.000,00€
αυξανόμενης από € 0,00 σε € 4.000,00

4.000,00

15-6278.01
Υπηρεσίες φύλαξης πολιτιστικών εκδηλώσεων
Αύξηση της πίστωσης με το ποσό των 5.000,00€
αυξανόμενης από € 0,00 σε € 5.000,00
20-6063.01

30-6063.02

61-7331.01

Παροχή ΜΑΠ –Αποτίμηση σε χρήμα ( Ν.
4735/2020 αρθρ.60)
Αύξηση της πίστωσης με το ποσό των 1.400,00€
αυξανόμενης από € 0,00 σε € 1.400,00
Παροχή ΜΑΠ –Αποτίμηση σε χρήμα ( Ν.
4735/2020 αρθρ.60)
Αύξηση της πίστωσης με το ποσό των 1.900,00€
αυξανόμενης από € 0,00 σε € 1.900,00
Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση
αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ στα πλαίσια
του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Αύξηση της πίστωσης με το ποσό των 334.304,00€
αυξανόμενης από € 0,00 σε € 334.304,00

ΣΥΝΟΛΟ

5.000,00

1.400,00

1.900,00

334.304,00

372.604,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
1.
2.
3.
4.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

77.308,33
372.604,00
-114782,32
725,00

335.855,01

Α. ΕΣΟΔΑ
0. Τακτικά

1.088.327,80

ΑΔΑ: 90ΗΑΩΞΕ-ΦΟ3

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

20.000,00

500,00

3. Εισπράξεις από Δάνεια και
Απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.
91.518,36
4. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου
και τρίτων και επιστροφές
χρημάτων

246.000,00

5. Χρηματικό Υπόλοιπο

121.913,99

ΣΥΝΟΛΟ

1.567.851,29

Β. ΕΞΟΔΑ

6. Έξοδα χρήσης

1.022.825,00

7. Επενδύσεις

146.000,00

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

397.518,36

9. Αποθεματικό
ΣΥΝΟΛΟ

725,00
1.567.851,29

