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Έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ Γ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ»  οικονομικού έτους 2022. 

 

Στο Παλαιό Φάληρο, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, 
σήμερα 15 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο, 
ύστερα από την με αρ.πρωτ. 13438/10.06.2022πρόσκληση 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 Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 
μελών ήταν παρόντα 31 , ήτοι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ           ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1. Αθανσούλα-
Ρωμανιουδάκη Μ. 

2. Αλιμπέρτης Α. 
3. Αναγνωστόπουλος Α. 
4. Ανδρικοπούλου Β. 
5. Βασιλείου Γ. 
6. Βατίστας Μ. 
7. Βουλγαρέλλης Ι. 
8. Γαρδίκης Ν. 
9. Γιάκοβλεφ Ν. 
10. Δούμας Α. 
11. Ζάγκα Μ. 
12. Θανόπουλος Ι. 
13. Καρκατσέλης Δ. 
14. Κόκκαλης Μ. 
15. Κορόμηλος Α. 
16. Κουμεντάκος Μ. 
17. Κωττάκης Ε. 
18. Μεταξάς Σ. 

 

19. Μητρέλλος Δ. 
20. Μιχαηλίδης Μ. 
21. Μιχαλόπουλος Ν. 
22. Μπεφόν Α. 
23. Μπίτσικας Ι. 
24. Μπόγρης Δ. 
25. Πανταζής Α. 
26. Σίμος Ι. 
27. Τεντόμας Κ. 
28. Τρύφων Μ. 
29. Φιλιππόπουλος Ν. 
30. Χαρδαβέλλας Κ. 
31. Χρυσοβερίδης Ν. 

 
 
 

 
1. Αντωνιάδου Μ. 
2. Αρκουμάνης Ι. 
3. Ασημακόπουλος Γ. 
4. Βουλγαράκης Α. 
5. Γουλιέλμος Ι. 
6. Κατσένης Ν. 
7. Κουερίνης Ν. 
8. Λίτινα Α. 
9. Μιχαλοπούλου Μ. 
10. Παπακωστόπουλος Χ. 

 
 

 
 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  
και προσκλήθηκαν νόμιμα. 

 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ :   10ο 
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο με αρ.πρωτ.      
13432/10.06.2022 έγγραφο του Δημάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου, που έχει ως εξής:  
 
«Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για 
την Έγκριση 1ης αναμόρφωσης οικονομικού έτους 2022 του κληροδοτήματος «Π. Αθανασιάδη», 
(Νηρηίδων 18-20). 
 
Ο Παύλος Γρ. Αθανασιάδης κληροδότησε με διαθήκη: α) το με αρ. 4 γραφείο του πρώτου ορόφου της 
πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί της διασταυρώσεων των οδών Σταδίου 33 και Πεσματζόγλου 3 στην 
Αθήνα και β) διαμέρισμα του τρίτου ορόφου της πολυκατοικίας, μετά της υπ’αρ. 14 αποθήκης του 
υπογείου, που βρίσκεται επί της οδού Ομήρου αρ. 54 στην Αθήνα. 
 Με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, σχολαζουσών 
κληρονομιών και λοιπές  διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 32 του 
Ν.4223/2013, ορίζεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί εθνικών κληροδοτημάτων. 
 
Με τη με αρ. 178/2021 (ΑΔΑ: ΨΣ56ΩΞΕ-Ο9Π) απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε ο  προϋπολογισμός του 
κληροδοτήματος «Π. Αθανασιάδη» οικ. έτους 2022.  
 
Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ. 28376/18-7-2012 έγγραφο του Υπουργείου 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. Από το ανωτέρω 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. 
 Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον 
προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη τροποποίησης αυτού για την κάλυψη των 
αναγκών αυτών και προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. 
Επί του θέματος ελήφθη η με αρ. 163/2022 (ΑΔΑ: 67ΟΒΩΞΕ-ΥΞΕ) 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, του 
Ν. 4182/2013, τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, σχολαζουσών 
κληρονομιών και λοιπές  διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 32 του 
Ν.4223/2013, την με αρ. 178/2021 (ΑΔΑ: ΨΣ56ΩΞΕ-Ο9Π) απόφαση Δ.Σ. που αφορά στην έγκριση 
προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «Π. Αθανασιάδη» οικ. έτους 2022, την παρ. 1 του άρθρου 5 της 
Κ.Υ.Α. οικ. 38347/25-7-2018 (ΦΕΚ 3086/τ.Β’/2018), το με αρ.πρωτ. 28376/18-7-2012 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, τη με αρ. 163/2022 (ΑΔΑ: 67ΟΒΩΞΕ-ΥΞΕ) ΑΟΕ,  την εισήγηση της υπηρεσίας 
και μετά από διαλογικές συζητήσεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

  Εγκρίνει την 1η μερική Αναμόρφωση του κληροδοτήματος «Π. Αθανασιάδη»,  οικονομικού έτους 2022, 

όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  105/2022. 

 
Πριν από τη συζήτηση του θέματος αποχώρησαν οι  δημοτικοί  σύμβουλοι κ.κ. Τρύφων Μ. και Μεταξάς 
Σ. 
 

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, 
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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. 27/2018 (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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

http://www.palaiofaliro.gr/
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ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 

ΑΡ. ΑΝ/ΣΗΣ 

.: 

2022 

 1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Έσοδα 

ΑΑ ΚΑ Περιγραφή ΚΑ 
Αρχικό 

Ποσό 

Ποσό  

Μεταβολής 

Τελικό 

Ποσό 

 2.035,37 -39,92  1.995,45  1 3219.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα 

οικονομικά έτη ενοικίου κληροδοτήματος Σταδίου 33 

 169.695,43  13,82  169.709,25  2 3219.002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα 

οικονομικά έτη ενοικίου κληροδοτήματος Ομήρου 54 

 328,57  5,60  334,17  3 5113.001 X.Y. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ 5%ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4182/2013 ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΟΜΗΡΟΥ 54 

 132,41  0,93  133,34  4 5113.002 X.Y. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ 5%ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4182/2013 ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟΥ 33 

 127.671,43 -4.008,75  123.662,68  5 5119.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 

κάλυψη εν γένει δαπανών του κληροδοτρήματος Ομήρου 54 

 267,59  1.871,29  2.138,88  6 5119.002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 

κάλυψη εν γένει δαπανών του κληροδοτήματος Σταδίου 33 

Σύνολο Μεταβολών : -2.157,03 

Δαπάνες 

ΑΑ ΚΑ Περιγραφή ΚΑ 
Αρχικό 

Ποσό 

Ποσό  

Μεταβολής 

Τελικό 

Ποσό 

 2.500,00  1.550,00  4.050,00  1 00-6331.001 Λοιποί φόροι και τέλη (ΕΝΦΙΑ) κληροδφοτήματος Ομήρου 54) 

 300,00  445,64  745,64  2 00-6331.006 Λοιποί φόροι και τέλη (ΕΝΦΙΑ κληροδοτήματος Σταδίου 33) 

 328,57  5,60  334,17  3 00-6726.001 ΕΙΣΦΟΡΑ 5%ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4182/2013 ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ 

54(ΕΤΗ 2013-2021 

 132,41  0,93  133,34  4 00-6726.002 ΕΙΣΦΟΡΑ 5%ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4182/2013 ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 

33(ΕΤΗ 2013-2021 

 1.500,00 -100,00  1.400,00  5 00-6739.002 Απονομή χρηματικών βραβείων σε αριστούχους μαθητές όλων 

των τάξεων Γυμνασίου -Λυκείου Π. Φαλήρου (έξοδα εκτέλεσης 

σκοπού κληροδοτήματος ) σχολικού έτους 2019-2020 

 0,00  1.800,00  1.800,00  6 00-6739.005 Απονομή χρηματικών βραβείων σε αριστούχους μαθητές όλων 

των τάξεων Γυμνασίου -Λυκείου Π. Φαλήρου (έξοδα εκτέλεσης 

σκοπού κληροδοτήματος ) σχολικού έτους 2020-2021 

 500,00 -452,00  48,00  7 10-8115.001 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ κληροδότηματος Ομήρου 54 

 169.695,43  13,82  169.709,25  8 10-8511.001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

κληροδοτήματος Ομήρου 54 

Σελίδα 1 από 2   

ΑΔΑ: 6Η1ΙΩΞΕ-ΗΥΥ



 

24/05/2022 

 1 

2022 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦ.: 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 1.449,77 -79,84  1.369,93  9 10-8511.002 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 

 89.340,23 -5.106,75  84.233,48  10 9111.001 Αποθεματικό κληροδοτήματος Ομήρου 54 

 583,19 -234,43  348,76  11 9111.002 Αποθεματικό κληροδοτήματος Σταδίου 33 

Σύνολο Μεταβολών : -2.157,03 

Σελίδα 2 από 2   

ΑΔΑ: 6Η1ΙΩΞΕ-ΗΥΥ
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