
 

               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Αριθ.Αποφ. 36/2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                     
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης προϋπ/σμού του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί  
Δήμου Παλαιού Φαλήρου» οικ. έτους 2022. 
 
      Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα 8 Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή 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), της με αρ. πρωτ. 18318/13-3-
2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. 
οικ.11974/25.02.2022, και βάσει  της παρ.6 άρθρο 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν.4555/18, ύστερα από την με 5242/04.03.2022 πρόσκληση του Προέδρου-
Δημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη. 

Ο Αντιπρόεδρος στη συνέχεια εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
  
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 1ης 
Μερικής Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Π. Φαλήρου» οικ. έτους 
2022 με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής (αιτιολογική έκθεση), όπως αυτά εμφανίζονται στους 
συνημμένους πίνακες. 
 
Επί του θέματος ελήφθη η με αρ. 10/2022 Απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ». 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 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. 387/2021 ΑΟΕ η οποία εγκρίθηκε με το με αρ. πρωτ. 8391/21.01.2022 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Δ/σης Αττικής και αφορά στον πρ/σμό του νομικού προσώπου οικ. έτους 2022 

 την υπ’αρ.10/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. 

 την ανωτέρω εισήγηση 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 
 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω επτά (7) μέλη:   

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                       ΑΠΟΝΤΕΣ   

1. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
      (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

2. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
3. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
5. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
6. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ  
7. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

1. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
      (ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 
2. ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

  
 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-75-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%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/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%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%CF%81%CE%BF/
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/
ΑΔΑ: 9ΡΝΔΩΞΕ-0ΘΝ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την 1η Μερική Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικοί 

Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου», με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής (αιτιολογική έκθεση), 

οικονομικού έτους 2022, όπως εμφανίζεται στα συνημμένα κείμενα που αποτελούν αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσης απόφασης. 

 
Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Ασημακόπουλος Γεώργιος. 
 
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. 27/2018 (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 απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  36/2022 
  
Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 77 ΝΟΜΟΣ 4555/2018 : Οι αποφάσεις της Ο.Ε. 
δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
δήμου (http://www.palaiofaliro.gr/) με ευθύνη του προέδρου. 
 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 δ). 
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  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
                        

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ  
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
 

  

javascript:void(0);
http://www.palaiofaliro.gr/
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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- 
        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
« ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ » 
  

Απόσπασμα  
  
Από τα πρακτικά της 2ης συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 
έτους  2022 

  
  
Αρ. απόφασης  10 

  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
1η μερική αναμόρφωση  
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022. 
 

  
Στο Παλαιό Φάληρο, στην έδρα του ΝΠΔΔ, επί της οδού Τερψιχόρης 88 & Πλειάδων 

(Α΄ όροφος), σήμερα την 1η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη ώρα 10.30 μ.μ. συνεδρίασε 
τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης, βάσει της ΠΝΠ ΦΕΚ 55/11-3-
2020 (άρθρο 10 παρ.1) η οποία κυρώθηκε με το αρ. 2 του Ν. 4682/20, του με αρ. πρωτ. 
18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της με αρ. εγκ. 
40/20930/31-3-2020 του ΥΠ.ΕΣ, της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ. 20764/07-11-2020 εγκυκλίου, 
ύστερα από την με αρ. πρωτ. 372/24.02.2022 πρόσκληση του Προέδρου του που 
επιδόθηκε σε κάθε μέλος του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 του 
Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 240 του ιδίου νόμου.  
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία,  καθώς από το σύνολο των 
εννέα  (9)  μελών ήταν παρόντες  εννέα  (9), ήτοι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΤΡΥΦΩΝ ΜΑΡΙΑ (Πρόεδρος )  
2. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

(Αντιπρόεδρος) 
3. ΜΑΧΑΙΡΑ ΣΟΦΙΑ 
4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
5. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 
6. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ  
7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
8. ΤΖΗΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
9. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (Αν. 

μέλος) 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 

   
 
   
ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Κ.Κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ. 
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ΘΕΜΑ: 1ο 
 

Ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της 1ης Μερικής Αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 ως κατωτέρω: 
 

Αιτιολογική έκθεση 1ης  Μερικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού των 

Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Παλαιού Φαλήρου οικονομικού έτους 2021. 
 
 
ΑΥΞΗΣΗ  ΕΣΟΔΩΝ: 

5119.00:  Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν 
γένει δαπανών του δήμου: αύξηση κατά 108.433,75 € από 285.000,00 € σε 393.433,75 € 
λόγω αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ 
 
5123:  Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 
ειδικευμένων δαπανών: αύξηση κατά 1.156,24 € από 00,00 € σε 1.156,24 € λόγω 
αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ 
 
5124:  Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ): αύξηση κατά 15.244,82 € από 00,00 € σε 
15.244,82 € λόγω αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. 
 
5129.00: Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα  για την 
κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου: αύξηση κατά 56.622,91 € από 00,00 € σε 
56.622,91 € λόγω αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ 
 
 
ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
 
0211: Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες: μείωση κατά 3.900,00 € από 4.400,00 
€ σε 500,00 € λόγω αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ 
 
0527: Τροφεία δημοτικών παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της 
ΚΥΑ 16065/2002/ΦΕΚ 497/Β΄): μείωση κατά 11.500,00 € από 107.000,00 € σε 95.500,00 
€ λόγω αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ 
 
5111.01:  Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών: μείωση κατά 10.696,37 € από 15.000,00 € σε 
4.303,63 € λόγω αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ 
 

ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

00-6121.01: Αντιμισθία παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου: Αύξηση της 
πίστωσης αυτής κατά 3.500,00 € από 00,00 € σε 3.500,00 € λόγω αναγκών της 
υπηρεσίας. 
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00-6122.01: Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου: Αύξηση της πίστωσης κατά 
2.500,00 € από 2.500,00 € σε 5.000,00 € λόγω αναγκών της υπηρεσίας. 
 
00-6142.05: Αμοιβές ορκωτών λογιστών συν: Αύξηση της πίστωσης αυτής κατά 1.200,00       
€ από 6.000,00 € σε 7.200,00 € λόγω αναγκών της υπηρεσίας. 
 
10-6021.03: Αποζημίωση συνταξιοδότησης: Αύξηση της πίστωσης αυτής κατά 10.000,00 
€ από 00,00 € σε 10.000,00 € λόγω αναγκών της υπηρεσίας. 
 
10-6262.01: Συντήρηση κι επισκευή καυστήρων: Αύξηση της πίστωσης αυτής κατά 
5.000,00 € από 00,00 € σε 5.000,00 € λόγω αναγκών της υπηρεσίας. 
 
10-6273.01: Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο): Αύξηση της πίστωσης 
αυτής κατά 45.000,00 € από 25.000,00 € σε 70.000,00 € λόγω αναγκών της υπηρεσίας. 
 
10-6461.01: Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων: Αύξηση της πίστωσης 
αυτής κατά 1.000,00 € από 1.500,00 € σε 2.500,00 € λόγω αναγκών της υπηρεσίας. 
 
10-6634.14: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2021 συν: Αύξηση της 
πίστωσης αυτής κατά 3.036,29 € από 7.000,00 € σε 10.036,29 € λόγω αναγκών της 
υπηρεσίας. 
 
10-7131.13: Προμήθεια συστήματος ωρομέτρησης εργαζομένων: Αύξηση της πίστωσης 
αυτής κατά 13.000,00€ από 2.000,00 € σε 15.000,00€ λόγω αναγκών της υπηρεσίας. 
 
10-7326.01: Δαπάνες εγκατάστασης φυσικού αερίου για τα Τμήματα των Δ.Π.Σ.: Αύξηση 
της πίστωσης αυτής κατά 30.000,00 € από 00,00 € σε 30.000,00 € λόγω αναγκών της 
υπηρεσίας. 
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ Κ.Α. 

10-6063.01: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (Μ.Α.Π): Δημιουργία του ΚΑ κατά 
15.000,00 € από 00,00 € σε 15.000,00 € λόγω αναγκών της υπηρεσίας. 
 
10-6614.02: Προμήθεια ταμπελών - πινακίδων: Δημιουργία του ΚΑ κατά 1.500,00 € από 
00,00 € σε 1.500,00 € λόγω αναγκών της υπηρεσίας. 
 
10-7134.05: Προμήθεια εφαρμογών για την διαχείριση των δομών του Ν.Π.Δ.Δ.: 
Δημιουργία του ΚΑ κατά 26.040,00 € από 00,00 € σε 26.040,00 € λόγω αναγκών της 
υπηρεσίας. 
 
ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  

00-8117: Λοιπά έξοδα . Μείωση της πίστωσης αυτής κατά 4.870,75 € από 5.000,00 € σε 
129,25 € λόγω μη άλλων υποχρεώσεων στον συγκεκριμένο Κ.Α. 
 
10-8117: Λοιπά έξοδα . Μείωση της πίστωσης αυτής κατά 5.825,62 € από 10.000,00 € 
σε 4.174,38 € λόγω μη άλλων υποχρεώσεων στον συγκεκριμένο Κ.Α. 
 
 

Το αποθεματικό δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων. 
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  Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- της διατάξεις του άρθ. 234  παρ. 3 σε συνδυασμό αυτών του άρθρου 
240 του Ν. 3463/06 ( ΔΚΚ )  

- της διατάξεις του άρθ. 161 του  Ν. 3463/06 ( ΔΚΚ ) 

- το με αρ. πρωτ. 12956/07 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής περί 
αναμορφώσεων προϋπολογισμών 

- της διατάξεις του άρθ. 23 παρ. 5 του Ν. 3536/07 

- το με αρ. πρωτ 8391/21-01-2022 έγγραφο του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης του 
προϋπολογισμού 2022 

- την ως άνω αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

- την εισήγηση της Προέδρου 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την έγκριση της 1ης Μερικής Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, 
ως ακολούθως: 
 
1η Μερική Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   5.241,91 

 

ΕΣΟΔΑ 

 ΑΥΞΗΣΗ 
ΕΣΟΔΩΝ  

  

   

1)   
5119.00                   

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 
από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν 
γένει δαπανών του δήμου 
Αύξηση των εσόδων κατά 108.433,75€ 
Αυξανόμενα από 285.000,00€ σε 
393.433,75€ 

108.433,75 

2)   
5123                   

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 
από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 
ειδικευμένων δαπανών 
Αύξηση των εσόδων κατά 1.156,24€ 
Αυξανόμενα από 00,00€ σε 1.156,24€ 

1.156,24 

3)   
5124                   

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 
από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ) 
Αύξηση των εσόδων κατά 15.244,82€ 
Αυξανόμενα από 00,00€ σε 
15.244,82€ 

15.244,82 

4) 5129.00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 
από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για 
την κάλυψη εν γένει δαπανών του 
δήμου  

56.622,91 
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Αύξηση των εσόδων κατά 56.622,91€                                                    
Αυξανόμενα από 00,00 σε 56.622,91€                                         

ΣΥΝΟΛΟ   181.457,72 

 

ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ   
   

1) 
0211 
 

Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 
 Μείωση αυτής πίστωσης αυτής κατά 
3.900,00 € 
Μειωμένου από 4.400,00 € σε 500,00 € 

-3.900,00 

2) 
0527 
 

Τροφεία δημοτικών παιδικών – 
βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 
της ΚΥΑ 16065/2002/ΦΕΚ 497/Β΄)  
Μείωση της πίστωσης αυτής κατά 
11.500,00 € 
Μειωμένου από 107.000,00€ σε 95.500,00€ 

-11.500,00 

3) 
5111.01 
 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 
τακτικά έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 
Μείωση της πίστωσης αυτής κατά 
10.696,37 € 
Μειωμένου από 15.000,00€ σε 4.303,63€ 

-10.696,37 

   
ΣΥΝΟΛΟ  -26.096,37 

 

ΑΥΞΗΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ   

1) 00-6121.01   Αντιμισθία παράστασης Προέδρου και 

Αντιπροέδρου  
                       Αύξηση πίστωσης κατά 3.500,00€ 
                           Αυξανομένης από 00,00 € σε 3.500,00 

 

3.500,00 

2) 00-6122.01    Αποζημίωση μελών Διοικητικού 

Συμβουλίου 
                       Αύξηση πίστωσης αυτής κατά 2.500,00 € 
                           Αυξανομένης από 2.500,00 € σε 5.000,00 

 

2.500,00 

3) 00-6142.05    Αμοιβές ορκωτών λογιστών συν. 

                       Αύξηση πίστωσης αυτής κατά 1.200,00 € 
                           Αυξανομένης από 6.000,00 € σε 7.200,00 

 
1.200,00 

4) 10-6021.03   Αποζημίωση συνταξιοδότησης 

                       Αύξηση πίστωσης αυτής κατά 10.000,00 € 
                           Αυξανομένης από 00,00 € σε 10.000,00 

 
10.000,00 

5) 10-6262.01  Συντήρηση κι επισκευή καυστήρων 

                       Αύξηση πίστωσης αυτής κατά 5.000,00 € 
                           Αυξανομένης από 00,00 € σε 5.000,00 

 
5.000,00 

6) 10-6273.01  Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή 

φωταέριο) 
                       Αύξηση πίστωσης αυτής κατά 45.000,00 € 

 
45.000,00 
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                           Αυξανομένης από 25.000,00 € σε 
70.000,00 
3) 10-6461.01    Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών 

καταστάσεων  
                       Αύξηση πίστωσης κατά 1.000,00 € 
                           Αυξανομένης από 1.500,00 € σε 2.500,00 

 

1.000,00 

4) 10-6634.14    Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού 2021 συν.  
                       Αύξηση πίστωσης κατά 3.036,29 € 
                           Αυξανομένης από 7.000,00 € σε 
10.036,29 

 

3.036,29 

5) 10-7131.13  Προμήθεια συστήματος ωρομέτρησης 
εργαζομένων 
                          Αύξηση της πίστωσης κατά 13.000,00€ 
Αυξανόμενης από 2.000,00 € σε 15.000,00€ 

 
  

13.000,00 

6) 10-7326.01  Δαπάνες εγκατάστασης φυσικού αερίου 
για τα Τμήματα των ΔΠΣ 
                          Αύξηση της πίστωσης κατά 30.000,00€ 
Αυξανόμενης από 00,00 € σε 30.000,00€ 

 
  

30.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  114.236,29 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ Κ.Α.   

1) 10-6063.01    Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος 

(Μ.Α.Π.)  
                       Δημιουργία του Κ.Α. αυτού κατά 15.000,00€ 

                            

 

               15.000,00 

2) 10-6614.02    Προμήθεια ταμπελών - πινακίδων  
                       Δημιουργία του Κ.Α. αυτού κατά 1.500,00€ 

                            

 
               1.500,00 

3) 10-7134.05    Προμήθεια εφαρμογών για την 

διαχείριση των δομών του Ν.Π.Δ.Δ. 
                       Δημιουργία του Κ.Α. αυτού κατά 26.040,00€ 

                            

 

               26.040,00 

ΣΥΝΟΛΟ  42.540,00 

 

ΜΕΙΩΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ   

1) 00-8117    Λοιπά έξοδα  
                       Μείωση της πίστωσης αυτής κατά 
4.870,75€ 
                           Μειωμένης από 5.000,00 € σε 129,25 

 

               4.870,75 

2) 10-8117    Λοιπά έξοδα  
                       Μειωμένης αυτής πίστωσης αυτής κατά 
5.825,62 € 
                           Μειωμένης από 10.000,00 € σε 4.174,38 

 

5.825,62 

ΣΥΝΟΛΟ  10.696,37 
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                      5.241,91 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ  
1. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 181.457,72 

2. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ -26.096,37 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 155.361,35 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.240,91 

 ΣΥΝΟΛΟ 160.603,26 
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ  

1.  ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ                      - 10.696,37 

2. ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 114.236,29 
3.  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ Κ.Α. 42.540,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 146.079,92 
 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 14.523,34 

 ΣΥΝΟΛΟ 160.603,26 
 
 
 

ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  14.523,34 

Το αποθεματικό δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων. 

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. 
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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 παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3861/2010: “Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. ”. 
 
Για την ανάρτηση της παρούσας ισχύει ο Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184/23.9.2020 τεύχος Α΄) «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίας (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το αρθ. 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 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.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  10/2022. 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως εξής: 
  
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

     ΜΑΡΙΑ ΤΡΥΦΩΝ                              1. Α. Αλιμπέρτης  
        3. Σ. Μαχαίρα 
        4. Μ. Μιχαλοπούλου 
        5. Μ. Ζάγκα  
        6. Μ. Αθανασούλα 
        7. Ε. Παναγιωτοπούλου 

        8. Α. Τζήκα 
        9. Σ. Καραχάλιου 
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  
  
  
  

ΜΑΡΙΑ ΤΡΥΦΩΝ 

ΑΔΑ: 9ΒΧ9ΟΛΘΜ-ΜΥΧ

ΑΔΑ: 9ΡΝΔΩΞΕ-0ΘΝ
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