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Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 12ης τακτικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου έτους 2021
Περίληψη
Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του
προϋπολογισμού για το β τρίμηνο, οικονομικού
έτους 2021.

Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα 4 Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε τακτικά το
Δημοτικό Συμβούλιο, με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, βάσει της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του» (άρθρο 10 παρ. 1), της με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του
Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων
νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID19», της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.46819/24.07.2021, ύστερα από την με αρ.πρωτ. 19805/30.07.2021 πρόσκληση του
Προέδρου, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως ισχύει, και του άρθρου 9 του
Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ.
Διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα (βάσει του άρθρου 69 παρ.2 του Ν.3852/2010 και της με αρ.
583/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της με αρ. Α4324/2019 απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά), πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 μελών ήταν παρόντα 28, ήτοι:
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Αλιμπέρτης Α.
Ανδικοπούλου Β.
Αρκουμάνης Ι.
Ασημακόπουλος Γ.
Βασιλείου Γ.
Βατίστας Μ.
Βουλγαράκης Α.
Γαρδίκης Ν.
Γιάκοβλεφ Ν.
Γουλιέλμος Ι.
Δούμας Α.
Ζάγκα Μ.
Θανόπουλος Ι.
Κορόμηλος Α.
Κουερίνης Ν.
Κουμεντάκος Μ.
Κωττάκης Ε.
Μεταξάς Σ.
Μιχαηλίδης Μ.
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ΑΠΟΝΤΕΣ
Μιχαλοπούλου Μ.
Μπίτσικας Ι.
Μπόγρης Δ.
Πανταζής Α.
Παπακωστόπουλος Χ.
Σίμος Ι.
Τρύφων Μ.
Φιλιππόπουλος Ν.
Χαρδαβέλλας Κ.
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ΑθανασούλαΡωμανιουδάκη Μ.
Αναγνωστόπουλος Α.
Αντωνιάδου Μ.
Βουλγαρέλλης Ι.
Κατσένης Ν.
Λίτινα Α.
Μαυρακάκης Σ.
Μητρέλλος Δ.
Μιχαλόπουλος Ν.
Μπεφόν Α.
Πιτούλης Δ.
Τεντόμας Κ.
Χρυσοβερίδης Ν.

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
και προσκλήθηκαν νόμιμα.

ΘΕΜΑ : 4ο
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Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο με αρ.πρωτ.
19792/30.07.2021 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 την Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το β τρίμηνο, οικονομικού
έτους 2021.
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.
Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε:
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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
κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.
Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται:
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Α. 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.
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης των Οικονομικών Υπηρεσιών υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή, όπως
ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, την τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης του
προϋπολογισμού, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το
διάστημα 01/04/2021 – 30/06/2021.
Με την υπ’αρ. 239/18.12.2020 απόφαση του Δ.Σ. (68Ε1ΩΞΕ-Υ84) ψηφίστηκε ο πρ/σμός οικ. έτους 2021,
που εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 20406/22.02.2021 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 5504/23.02.2021).
Με τη με αρ. 46/2021 ΑΔΣ εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α
τρίμηνο οικονομικού έτους 2021.
Επί του θέματος ελήφθη η με αρ. 252/2021 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, τις
διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/06 ,την υπ’αρ. 239/18.12.2020 απόφαση του Δ.Σ. (68Ε1ΩΞΕ-Υ84)
ψηφίστηκε ο πρ/σμός οικ. έτους 2021, που εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 20406/22.02.2021 απόφαση του
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 5504/23.02.2021), την εισήγηση της
Προϊσταμένης της Δ/νσης των Οικονομικών Υπηρεσιών με τα έσοδα-έξοδα β΄ τριμήνου για τον έλεγχο
υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2021, 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 46/2021 ΑΔΣ , τη με αρ. 252/2021
ΑΟΕ, την εισήγηση της υπηρεσίας και μετά από διαλογικές συζητήσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(21 Υπέρ – 4 Κατά : Βασιλείου Γ., Γαρδίκης Ν., Θανόπουλος Ι., Σίμος Ι.)
Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το β τρίμηνο οικονομικού έτους 2021, ως
το συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 101/2021.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δούμας Α. δήλωσε παρών.
Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αρκουμάνης Ιω. και Μπίτσικας
Ιω.
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.

ΑΔΑ: 9ΠΑΥΩΞΕ-Ρ9Ω
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 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 και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΕΥΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑ: 9ΠΑΥΩΞΕ-Ρ9Ω

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΟΓΩΝ Β' ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2021
ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2021 - 30/6/2021

Κ.Α.
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Πξνϋπ/ζκόο

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ ΔΟΓΩΝ
Σαθηηθά Έζνδα
Ππόζοδοι από ακίνηηη πεπιοςζία
Ππόζοδοι από κινηηή πεπιοςζία
Έζοδα από ανηαποδοηικόηηηα, ηέλη και δικαιώμαηα
Έζοδα από λοιπά ηέλη - δικαιώμαηα και παποσή ςπηπεζίυν
Φόποι και ειζθοπέρ
Έζοδα από επισοπηγήζειρ
Λοιπά ηακηικά έζοδα
Έθηαθηα Έζνδα
Έζοδα από ηην εκποίηζη κινηηήρ και ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ
Επισοπηγήζειρ για κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών
Επισοπηγήζειρ για επενδςηικέρ δαπάνερ
Δυπεέρ - κληπονομιέρ - κληποδοζίερ
Πποζαςξήζειρ - ππόζηιμα - παπάβολα
Λοιπά έκηακηα έζοδα
Έζνδα παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ
Τακηικά έζοδα
Έκηακηα έζοδα
Δηζπξάμεηο από δάλεηα θαη απαηηήζεηο από Π.Ο.Δ.
Ειζππάξειρ από δάνεια
Ειζππακηέα ςπόλοιπα πποηγούμενυν οικονομικών εηών
Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ
Ειζππάξειρ ςπέπ ηος δημοζίος και ηπίηυν
Επιζηποθέρ σπημάηυν
Έζοδα ππορ απόδοζη ζε ηπίηοςρ (νομικά ή θςζικά ππόζυπα)
Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεγνύκελνπ Έηνπο
ύλνια εζόδσλ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΑΜΔΙΑΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
ΔΛΔΝΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΠΔ1 Γ/ΚΟΤ – Α΄

Βεβαησζέληα

1
15.307.759,42
156.334,17
126.640,00
5.436.200,00
2.402.111,00
709.006,47
6.315.797,78
161.670,00
7.188.969,84
2.000,00
1.146.159,63
5.822.879,41
25.638,72
179.022,08
13.270,00
2.010.443,31
1.958.859,47
51.583,84
3.317.154,12
0,00
3.317.154,12
4.541.501,22
4.209.390,00
22.959,22
309.152,00
8.901.964,02
41.267.791,93

2
6.321.111,80
44.947,01
2.000,20
1.976.930,98
896.288,05
245.043,18
3.149.517,55
6.384,83
1.448.435,49
215,76
667.037,63
680.244,57
9.009,44
89.110,84
2.817,25
2.237.723,37
2.144.433,95
93.289,42
3.278.443,87
0,00
3.278.443,87
2.016.172,39
1.836.264,16
26.828,23
153.080,00
8.901.964,02
24.203.850,94

%
2/1
41,29
28,75
1,58
36,37
37,31
34,56
49,87
3,95
20,15
10,79
58,20
11,68
35,14
49,78
21,23
111,30
109,47
180,85
98,83
98,83
44,39
43,62
116,85
49,52
100,00

Δηζπξαρζέληα
3
6.260.096,22
31.308,80
1.999,86
1.971.438,55
854.414,16
245.032,47
3.149.517,55
6.384,83
1.435.271,41
0,00
667.037,63
680.244,57
9.009,44
76.162,52
2.817,25
1.912.871,43
1.884.447,39
28.424,04
59.909,11
0,00
59.909,11
2.009.606,75
1.836.264,16
20.262,59
153.080,00
8.901.964,02
20.579.718,94

%

%

3/1
40,89
20,03
1,58
36,27
35,57
34,56
49,87
3,95
19,96
0,00
58,20
11,68
35,14
42,54
21,23
95,15
96,20
55,10
1,81

3/2
99,03
69,66
99,98
99,72
95,33
100,00
100,00
100,00
99,09
0,00
100,00
100,00
100,00
85,47
100,00
85,48
87,88
30,47
1,83

1,81
44,25
43,62
88,25
49,52
100,00

1,83
99,67
100,00
75,53
100,00
100,00

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ Γ/ΝΗ Ο.Τ.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΡΚΟΤΛΑ
ΠΔ1 Γ/ΚΟΤ – Α΄
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ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΑΠΑΝΩΝ Β' ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2021
ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2021 - 30/6/2021
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6
60
61
62
63
64
65
66
67
68
7
71
73
74
75
8
81
82
83
85
9

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ ΔΞΟΓΩΝ
Έμνδα
Αμοιβέρ και έξοδα πποζυπικού
Αμοιβέρ αιπεηών και ηπίηυν
Παποσέρ ηπίηυν
Φόποι - ηέλη
Λοιπά Γενικά Έξοδα
Πληπυμέρ για ηην εξςπηπέηηζη δημοζίαρ πίζηευρ
Δαπάνερ ππομήθειαρ αναλώζιμυν
Πληπυμέρ - Μεηαβιβάζειρ ζε ηπίηοςρ
Λοιπά Έξοδα
Δπελδύζεηο
Αγοπέρ κηιπίυν, ηεσνικών έπγυν και ππομήθειερ παγίυν
Έπγα
Μελέηερ, έπεςνερ, πειπαμαηικέρ επγαζίερ κλπ
Τίηλοι παγίαρ επένδςζηρ (ζςμμεηοσέρ ζε επισειπήζειρ)
Πιεξσκέο Π.Ο.Δ., απνδόζεηο θαη πξνβιέςεηο
Πληπυμέρ Π.Ο.Ε.
Αποδόζειρ
Επισοπηγούμενερ Πληπυμέρ Υποσπεώζευν Π.Ο.Ε.
Πποβλέτειρ μη είζππαξηρ
Απνζεκαηηθό
ύλνια δαπαλώλ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΑΜΔΙΑΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
ΔΛΔΝΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΠΔ1 Γ/ΚΟΤ – Α΄

Πξνϋπ/ζκόο

Γεζκεπζέληα

%

Σηκνι/ληα

%

Δληαιζέληα

Πιεξσζέληα

%

%

1

2

2/1

3

3/1

4

5

5/1

5/3

23.935.410,70
11.092.880,06
1.904.141,12
2.408.858,06
161.600,00
757.570,34
0,00
1.932.862,96
5.645.798,16
31.700,00
8.255.658,50
1.344.047,10
6.670.811,40
160.800,00
80.000,00
8.887.287,47
1.719.137,48
4.246.390,00
0,00
2.921.759,99
189.435,26
41.267.791,93

20.322.469,27
10.947.765,06
1.511.106,76
1.743.342,33
50.118,50
307.000,55
0,00
1.411.649,57
4.349.857,28
1.629,22
4.322.793,76
614.209,74
3.708.584,02
0,00
0,00
5.132.105,93
1.719.137,48
3.412.968,45
0,00
0,00
0,00
29.777.368,96

84,91
98,69
79,36
72,37
31,01
40,52
73,03
77,05
5,14
52,36
45,70
55,59
0,00
0,00
57,75
100,00
80,37
0,00
0,00

8.784.580,13
4.633.673,59
615.927,20
524.513,60
7.769,14
133.314,29
0,00
479.875,79
2.389.077,30
429,22
537.004,51
157.968,50
379.036,01
0,00
0,00
3.542.229,44
1.713.907,81
1.828.321,63
0,00
0,00
0,00
12.863.814,08

36,70
41,77
32,35
21,77
4,81
17,60
24,83
42,32
1,35
6,50
11,75
5,68
0,00
0,00
39,86
99,70
43,06
0,00
0,00

8.226.950,54
4.601.994,99
476.657,23
424.835,97
6.819,14
50.178,64
0,00
283.416,61
2.382.618,74
429,22
414.519,54
98.989,42
315.530,12
0,00
0,00
3.116.241,24
1.287.919,61
1.828.321,63
0,00
0,00
0,00
11.757.711,32

8.049.425,75
4.601.994,99
448.627,03
389.629,93
6.819,14
32.390,72
0,00
246.733,04
2.322.801,68
429,22
414.457,54
98.927,42
315.530,12
0,00
0,00
3.059.438,65
1.231.820,84
1.827.617,81
0,00
0,00
0,00
11.523.321,94

33,63
41,49
23,56
16,17
4,22
4,28

91,63
99,32
72,84
74,28
87,77
24,30

12,77
41,14
1,35
5,02
7,36
4,73
0,00
0,00
34,42
71,65
43,04

51,42
97,23
100,00
77,18
62,62
83,25

86,37
71,87
99,96

0,00
0,00

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ Γ/ΝΗ Ο.Τ.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΤΡΚΟΤΛΑ
ΠΔ1 Γ/ΚΟΤ – Α΄
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
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ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ
ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ Β' ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2021
Σέινο
Πξνεγνύκελνπ
Έηνπο
ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
Α.
ΑΠΑΙΣΗΔΙ (30 + 33)
1.
Απαιηήζειρ από θόποςρ, ηέλη κλπ (30 - 30.10)
2.
Απαιηήζειρ από Ελληνικό Δημόζιο (30.10)
3.
Λοιπέρ απαιηήζειρ (33)
Β.
ΓΙΑΘΔΙΜΑ (38)
1.
Ταμείο (38.00)
2.
Καηαθέζειρ ότευρ και πποθεζμίαρ (38.03 + 38.04)
Γ.
ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (36)
1.
Έξοδα επόμενυν σπήζευν (36.00)
2.
Έζοδα σπήζευρ ειζππακηέα (36.01)
3.
Λοιποί μεηαβαηικοί λογαπιαζμοί ενεπγηηικού (36 - 36.00 - 36.01)
ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ
Α.
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ (45 + 52 + 53.17)
1.
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζε ηξάπεδεο (45)
2.
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ζε ηξάπεδεο (52 + 53.17)
Β.
ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)
1.
Πξνκεζεπηέο (50)
3.
Τπνρξεώζεηο από θόξνπο ηέιε (54)
4.
Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί (55)
5.
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο (53 - 53.17)
Γ.
ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (56)
1.
Έζοδα επόμενυν σπήζευν (56.00)
2.
Έξοδα σπήζευρ δοςλεςμένα (πληπυηέα) (56.01)
3.
Λοιποί μεηαβαηικοί λογαπιαζμοί παθηηικού (56 - 56.00 - 56.01)

Πξνεγνύκελν
ηξίκελν

1
3.569.502,10
3.306.631,93
0,00
262.870,17
8.898.533,89
0,00
8.898.533,89
2.253.605,58
122.341,56
1.562.409,19
568.854,83
1
0,00
0,00
0,00
1.922.283,21
1.737.695,12
80.350,97
3.585,68
100.651,44
1.460.340,02
9.858,33
881.626,86
568.854,83

2
3.821.524,16
3.730.292,05
1.270,17
89.961,94
9.729.325,03
0,00
9.729.325,03
2.253.605,58
122.341,56
1.562.409,19
568.854,83
2
0,00
0,00
0,00
1.698.836,74
1.654.862,50
7.712,17
144,25
36.117,82
1.460.340,02
9.858,33
881.626,86
568.854,83

Β' Σξίκελν
2021
3
3.720.291,94
3.629.422,70
907,30
89.961,94
9.129.647,87
0,00
9.129.647,87
2.253.605,58
122.341,56
1.562.409,19
568.854,83
3
0,00
0,00
0,00
1.376.774,73
1.309.320,17
24.734,04
526,15
42.194,37
1.460.340,02
9.858,33
881.626,86
568.854,83

Μεηαβνιή
%
3/2
-2,65
-2,70
-28,57
0,00
-6,16
-6,16
0,00
0,00
0,00
0,00
3/2

-18,96
-20,88
220,71
264,75
16,82
0,00
0,00
0,00
0,00
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