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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  

 11..  ΝΝοομμοοθθεεττιικκόό  ΠΠλλααίίσσιιοο  //  ΠΠεερριιεεχχόόμμεεννοο  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ 

«Ο Κρατικός Προϋπολογισμός και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης καταρτίζονται σύμφωνα με τους δεσμευτικούς και ενδεικτικούς στόχους και τα 

ανώτατα όρια δαπανών, όπως κατά περίπτωση τίθενται στο εκάστοτε ισχύον Μ.Π.Δ.Σ.. 

Όπου έχουν εφαρμογή τα ανώτατα όρια δαπανών, οι δαπάνες των επιμέρους 

προϋπολογισμών των φορέων κατανέμονται εντός των ανωτάτων αυτών συνολικών ορίων.»  

[άρθ. 50 του Ν. 4270/2014(ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α'): Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις]. 

«Κατά την κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, εκτός από τις διατάξεις 

των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εντάσσονται στο 

συνολικό πλαίσιο επίτευξης του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου ή της πορείας 

προσαρμογής προς αυτόν. Η διαδικασία της κατάρτισης αρχίζει με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και με την 

οποία παρέχονται, μεταξύ άλλων, οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών. Το 

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ παρέχει γνώμη στους Υπουργούς 

Εσωτερικών και Οικονομικών επί των σχεδίων των προϋπολογισμών, διατυπώνοντας 

προτάσεις, προκειμένου αυτοί να είναι σύμφωνοι με τις γενικές αρχές για τη διαχείριση των 

οικονομικών του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 33 και να καταστούν ρεαλιστικοί. Επίσης, 

το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις των εσόδων που παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α. στον 

προϋπολογισμό τους και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους, όπου αυτό κρίνεται 

αναγκαίο και ιδίως όταν τα έσοδα εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά. Η 

διαδικασία ολοκληρώνεται με την κατάρτιση προϋπολογισμών που είναι τουλάχιστον 

ισοσκελισμένοι.»  (παρ. 1 άρθ. 64 του Ν. 4270/2014). 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 

http://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4270__14_fek_143__28-06-2014_teyxos_a_arxes_dhmosionomikhs_diaxeirishs_kai_epopteias_enswmatwsh_ths_odhgias_2011__85__ee_-_dhmosio_logistiko_kai_alles_diata3eis/
http://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4270__14_fek_143__28-06-2014_teyxos_a_arxes_dhmosionomikhs_diaxeirishs_kai_epopteias_enswmatwsh_ths_odhgias_2011__85__ee_-_dhmosio_logistiko_kai_alles_diata3eis/
http://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4270__14_fek_143__28-06-2014_teyxos_a_arxes_dhmosionomikhs_diaxeirishs_kai_epopteias_enswmatwsh_ths_odhgias_2011__85__ee_-_dhmosio_logistiko_kai_alles_diata3eis/
http://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-64-κατάρτιση-και-έγκριση-των-προϋπ/
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Στο άρθρο 155 του  Ν. 3463/2006 («Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» - ΦΕΚ 

114/08.06.2006 τεύχος Α')   περί του περιεχομένου και τύπου προϋπολογισμού των δήμων 

ορίζεται ότι στον προϋπολογισμό γράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες αυτών.  Στο 

άρθρο 266 – όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει - του Ν. 3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» -- ΦΕΚ 

87/07.06.2010 τεύχος Α') καθορίζονται οι διαδικασίες σύνταξης και ψήφισης αυτού από τα 

αρμόδια όργανα των δήμων. Με την με αρ.  7028/03.02.2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση 

(ΚΥΑ)  (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') – σε εφαρμογή του άρθ. 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 

167/23.07.2013 τεύχος Α') - καθορίζεται ο τύπος του προϋπολογισμού των δήμων και με 

την με αρ. ΚΥΑ οικ. 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/26.07.2021 τεύχος Β’) παρέχονται 

οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022. 

Οι ΟΤΑ οφείλουν να καταρτίζουν τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, 

σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4270/2014. 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 1 της προαναφερομένης ΚΥΑ, οι ΟΤΑ οφείλουν να 

καταρτίζουν τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς σύμφωνα με το άρθ. 64 του 

Ν. 4270/2014 – Κανόνας δημοσιονομικής θέσης άρθ. 35 του ιδίου νόμου [«Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» - ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014]. Βάσει της παρ. 2 της 

ίδιας ΚΥΑ, στον Π/Υ εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήμου, τα οποία 

αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους. Επιπλέον, εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού 

έτους (Κωδικός Αριθμός Εξόδων «85» - ύψος επισφαλειών) καθώς και το αποθεματικό (Κ.Α 

Εξόδων «91 »). 

Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο μέρη, εκ των οποίων το Μέρος I περιλαμβάνει 

τα έσοδα και το Μέρος II τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού 

(Παράρτημα 2 της ΚΥΑ 46735/23.07.2020).  

Ειδικότερα:  

Τα έσοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες: 

- Τακτικά έσοδα. 

- Έκτακτα έσοδα. 

- Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά. 

- Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000019013_N0000020790
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000019013_N0000020790
https://dimosnet.gr/blog/laws/382681/
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- Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων 

- Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης. 

 

Τα έξοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες: 

- Λειτουργικές δαπάνες χρήσης. 

- Επενδύσεις. 

- Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις. 

- Αποθεματικό. 

Κατά προτεραιότητα  εγγράφονται  οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την 

παρ. 1 του άρθρου 158 του ΚΔ&Κ, όπως αυτή αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε (με την 

παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012, με το άρθρο 9 του ν. 4350/2015) και ισχύει. Νέα 

έργα χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα εγγράφονται στον Π/Υ μόνο εφόσον 

στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηματοδότησή τους. Σε κάθε 

περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής  

χρηματοδότησής τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον Π/Υ, μόνο τα ποσά που 

εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται. 

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω χρηματοδοτούνται από επιχορηγήσεις, ανεξαρτήτως πηγής, 

στο σκέλος των εσόδων εγγράφονται αντίστοιχα μόνο τα ποσά που αναμένεται ότι θα 

αποδοθούν στο δήμο εντός του οικονομικού έτους. Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό 

Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2021 για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον 

υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης, η οποία απαιτείται να υποβάλλεται κατά τον έλεγχο 

νομιμότητας της απόφασης του προϋπολογισμού κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη 

περίπτωση της παρούσας παραγράφου (ΑΔΑ, ηλεκτρονική υποβολή κ.λπ.). 

Στο σκέλος των εσόδων το σύνολο των αποδόσεων που απορρέουν από ΚΑΠ ή από 

φόρους και τέλη εισπραττόμενα μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού 

ρεύματος ή από άλλου τύπου έσοδα, ανεξαρτήτως τυχόν κρατήσεων, κατασχέσεων, 

συμψηφισμού οφειλών ή απευθείας παρακράτησης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα των 

τοκοχρεωλυτικών δόσεων για συνομολογηθέν δάνειο. Οι ανωτέρω μειώσεις 

καταγράφονται ως πληρωμή εξόδων σε βάρος των Κ.Α. Εξόδων που αφορούν, με έκδοση 

αντίστοιχων τακτοποιητικών ενταλμάτων. 
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Επίσης στον  Π/Υ εγγράφονται υποχρεωτικά οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων 

που έχουν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και λοιπούς πιστωτικούς 

οργανισμούς. 

Τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2022 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι 

αναφερόμενων Ομάδων Ι. και ΙΙ. υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα 

εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα 

με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2020 σε συνδυασμό με την απόδοση των 

εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2021 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από 

το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2022 από την οικονομική επιτροπή. 

Τα στοιχεία αυτά, στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ, 

είναι διαθέσιμα στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού το σύνολο των εσόδων που αναφέρονται στις 

περ. Β1 και Β2 του άρθρου 3 («Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 

2022») της ΚΥΑ οικ. 55040/21.07.2021 και η κατηγορία δαπανών «85 Προβλέψεις μη 

είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη 

εντός του οικονομικού έτους» εκτιμώνται με τη μεθοδολογία που ορίζεται στην παράγραφο 

αυτή. Εκτιμήσεις που αποκλίνουν της μεθοδολογίας αυτής συνιστούν υπερεκτίμηση των 

εσόδων ή εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν. 

 2. Αρχές  δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

Οι δήμοι, ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού  

τηρούν τις γενικές αρχές του άρθ. 49 του Ν. 4270/2014:  

α) της ετήσιας διάρκειας (δηλαδή, 1/1 – 31/12 του ίδιου ημερολογιακού έτους)  

 β) της ενότητας και της καθολικότητας (δηλαδή, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες 

εγγράφονται και εμφανίζονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό).  

Ακόμη ακολουθούνται  οι εξής αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης του άρθ. 33 του ως άνω 

νόμου: 

 Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Δηλαδή  η διαχείριση της 

περιουσίας και των υποχρεώσεων πρέπει να διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την 

εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.  

Ειδικότερα, η αρχή αυτή εξειδικεύεται: 
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 στην αρχή της οικονομικότητας – διάθεση μέσων υλοποίησης πολιτικών έγκαιρα, 

στην ενδεδειγμένη ποιότητα και ποσότητα, με την ελάχιστη δημοσιονομική 

επιβάρυνση και με τη χρήση των αναγκαίων μόνο διοικητικών πόρων, 

 στην αρχή της αποδοτικότητας – τήρηση της βέλτιστης δυνατής σχέσης μεταξύ των 

χρησιμοποιούμενων μέσων και των επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων , 

 στην αρχή της αποτελεσματικότητας – έλεγχος της επίτευξης των συγκεκριμένων 

αντικειμενικών στόχων και των αποτελεσμάτων που έχουν εκ των προτέρων 

οριστεί.  

 Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας για τη διαχείριση των οικονομικών 

αποσκοπώντας στη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας των οικονομικών.  

 Αρχή της διαφάνειας. Δηλαδή διασφάλιση της έγκαιρης πληροφόρησης, 

οικονομικής ή άλλης φύσης για την αποτελεσματικότητα δημόσιου ελέγχου. 

 Αρχή της ειλικρίνειας. Δηλαδή κάθε πρόβλεψη να στηρίζεται σε πραγματικά 

στοιχεία, σε ανακοινωθείσες αποφάσεις  και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα 

και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις. 

Επιπρόσθετα κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, ισχύουν οι κανόνες του 

δημοσιονομικού σχεδιασμού του άρθρου 34, της δημοσιονομικής θέσης του άρθρου 35, 

του χρέους του άρθρου 36 και της πορείας προσαρμογής του άρθρου 37 του Ν. 

4270/2014. 

Στόχος των αρχών αυτών είναι η επίτευξη της ακριβέστερης και σαφέστερης 

απεικόνισης συνολικά των εσόδων και των δαπανών, η ευχερής εξαγωγή συμπερασμάτων 

για την οικονομική κατάσταση των φορέων, καθώς και αποτελεσματικότερος έλεγχος των 

συνθηκών υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται οι πόροι (βλ. ΥΠ.ΟΙΚ. 

2/55663/ΔΠΓΚ/16.07.2018 εγκ.). 

 Στην Ενότητα  5 του Μέρους Γ΄ της   με αρ.   πρωτ. 2/55663/ΔΠΓΚ/16.07.2018 

εγκυκλίου του ΥΠ. ΟΙΚ.  αναφέρεται ότι οι ΟΤΑ αποτελούν βασικό υποτομέα της Γενικής 

Κυβέρνησης, των οποίων το δημοσιονομικό αποτέλεσμα επηρεάζει καθοριστικά το 

αποτέλεσμά της. Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα προκύπτει ως διαφορά των εσόδων – 

εξόδων (ταμειακό ισοζύγιο), χωρίς τα έσοδα και τα έξοδα από χρηματοοικονομικές 

συναλλαγές, πλέον / μείον (+/-) τη μεταβολή του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων 

προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (τρίτους), εντός του οικονομικού έτους στο οποίο 

αναφέρεται ο προϋπολογισμός.                  
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 3. Στόχοι του προϋπολογισμού ο.ε. 2022 Δήμου Παλαιού Φαλήρου 

Η κατάρτιση του π/υ ο.ε. 2022 του δήμου Παλαιού Φαλήρου  πραγματοποιείται 

από τη Δημοτική Αρχή η οποία ανέλαβε καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2019  με  

δήμαρχο τον Ιωάννη Φωστηρόπουλο.  

Σκοπεύοντας  

 την ανάδειξη του δήμου  σε όλους τους τομείς,  

 την αξιοποίηση των  πλεονεκτημάτων της πόλης,  

 την ανάπτυξη μέσω της χρήσης των  δυνατοτήτων των ΤΠΕ και της αξιοποίησης 

των χρηματοδοτικών εργαλείων,  

 την υιοθέτηση των καλών πρακτικών και  

 την προώθηση  των καινοτόμων ιδεών  

σχεδιάζει και καταρτίζει τον προϋπολογισμό ο.ε. 2022 με γνώμονα την ορθή διαχείριση 

των πόρων του δήμου  για  τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας 

του δήμου στοχεύοντας στις ποιοτικότερες υπηρεσίες και στην επίλυση των τοπικών 

ζητημάτων. 

Βασικοί στόχοι είναι: 

 η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της πόλης  - συγκριτικό πλεονέκτημα το 

παραλιακό μέτωπο 

 η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας 

 η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

 η προώθηση καινοτόμων δράσεων και ιδεών  

 η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων και διεκδίκηση 

χρηματοδοτήσεων έργων 

 η προώθηση συνεργασιών και υποβολή κοινών προτάσεων υλοποίησης 

προγραμμάτων  

 η αστική ανάπλαση με έργα ανάδειξης της παραλίας, δημιουργίας υποδομών 

με σεβασμό στο Περιβάλλον, μείωσης της κυκλοφοριακής  συμφόρησης, 

πιστοποίησης κτιρίων, αξιοποίησης δημοτικών χώρων,  επέκτασης 

ηλεκτροφωτισμού με λαμπτήρες LED 

 η βελτίωση της καθαριότητας και η προστασία του Περιβάλλοντος με 

προτεραιότητα την ανακύκλωση 

 η ετοιμότητα έναντι των φυσικών καταστροφών – οργάνωση της Πολιτικής 

Προστασίας 
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 οι νέες τεχνολογίες να συμβάλλουν στην καλύτερη επικοινωνία, περισσότερη 

διαφάνεια & λογοδοσία, στην απλοποίηση & τυποποίηση των διαδικασιών 

(λ.χ. αιτήματα πολιτών, ψηφιακά πιστοποιητικά, ηλεκτρονικές πληρωμές, 

ηλεκτρονικά ραντεβού, κάρτα δημότη, ψηφιακές υπηρεσίες μέσω κινητής 

τηλεφωνίας, δίκτυο έξυπνου φωτισμού, wifi hotspots, αισθητήρες στους 

κάδους απορριμμάτων, GIS σε διάφορους τομείς) 

 η λειτουργία δομών Δια Βίου Μάθησης 

 η βελτίωση και επέκταση δομών δράσεων για τους μαθητές  

 η ενσωμάτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες  

 η κοινωνική συνοχή χωρίς διακρίσεις  

 η ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων για όλες τις κοινωνικές ομάδες –  η 

συνεργασία με διάφορους φορείς για αθλητικές διοργανώσεις μεγάλης 

εμβέλειας  

 η υλοποίηση προγραμμάτων για τα ζώα 

 η εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα ζωοφιλίας και περιβάλλοντος 

 η ενίσχυση του εθελοντισμού 

 η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των κοινωνικών υπηρεσιών  

 η ανάπτυξη συνεργασιών με για την ενίσχυση των δράσεων της κοινωνικής 

πολιτικής 

 η δημιουργία υποδομών για ΑΜΕΑ 

 η βελτίωση  και επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς ΑΜΕΑ 

 η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών 

 η διεύρυνση της πολιτιστικής δραστηριότητας 

 η θεσμοθέτηση πολιτιστικών δράσεων  

 η προβολή της πόλης ως τουριστικού προορισμού.
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 4. Οικονομικά στοιχεία 2014 – 2020 

Προϋπολογισμός όπως διαμορφώθηκε  (€) 

2014 37.016.012,15 

2015 37.234.416,71 

2016 42.389.922,47 

2017 41.531.994,38 

2018 38.270.251,60 

2019 36.851.812,32  

2020 40.919.221,48 

 

 

 

Σημειώνεται ότι από το 2014, στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του 

δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους.  Συγκεκριμένα, σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή 

μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον 

προϋπολογισμό, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πληρωθούν εντός του οικονομικού έτους που 

αυτός αναφέρεται. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω χρηματοδοτούνται από επιχορηγήσεις, 

ανεξαρτήτως πηγής, στο σκέλος των εσόδων εγγράφονται αντίστοιχα μόνο τα ποσά που 

αναμένεται ότι θα αποδοθούν στο δήμο εντός του οικονομικού έτους. (βλ. ΚΥΑ οικ. 

30842/31.07.2013). 
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Απολογιστικά στοιχεία 2014 - 2020 

 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
€ 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 
€ 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ  
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

€ 

2014 32.216.636,26 24.800.060,95 7.416.575,31 

2015 30.744.298,03 22.754.040,75 7.990.257,28 

2016 35.348.756,14 26.785.123,75 8.563.632,39 

2017 35.271.212,67 28.212.867,89 7.058.344,78 

2018 32.824.453,80 25.679.318,43 7.145.135,37 

2019 30.586.617,86 21.569.991,00 9.016.626,86 

2020 32.336.537,88 24.434.573,86 8.901.964,02 
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Στοιχεία μισθοδοσίας 2014 – 2020 (αντληθέντα από τους ισολογισμούς) 

ΕΤΟΣ ΑΤΟΜΑ   Μ.Ο. ΑΜΟΙΒΕΣ € 

2014 371 Μόνιμοι       220 7.469.162,04 

Α.Χ.               70 

ΣΜΕ                1 

Ο.Χ.               40 

Με ασφαλ.  

Μέτρα            34 

Μετακλητοί     4 

Δικηγόροι        2 

2015 373 Μόνιμοι       222 7.755.091,89 

Α.Χ.               74 

ΣΜΕ                1 

Ο.Χ.               43 

Με ασφαλ.  

Μέτρα            27 

Μετακλητοί     4 

Δικηγόροι        2 

2016 369 Μόνιμοι       218 6.866.724,48 

Α.Χ.               74 

ΣΜΕ                1 

Ο.Χ.               42 

Με ασφαλ.  

Μέτρα            28 

Μετακλητοί     4 

Δικηγόροι        2 

2017 381 Μόνιμοι       210 7.387.664,22 

Α.Χ.             116 

ΣΜΕ                0 

Ο.Χ.               45 

Με ασφαλ.  

Μέτρα              4 

Μετακλητοί      4 

Δικηγόροι        2 
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2018 365 Μόνιμοι       206 7.854.068,25 

Α.Χ.             112 

ΣΜΕ                1 

Ο.Χ.               38 

Με ασφαλ.  

Μέτρα              2 

Μετακλητοί     4 

Δικηγόροι        2 

2019 379 Μόνιμοι       248 7.815.388,16 

Α.Χ.             106 

ΣΜΕ                1 

Ο.Χ.               14 

Με ασφαλ.  

Μέτρα              2 

Μετακλητοί     4 

Δικηγόροι        2 

Πρακτική άσκηση 2 

2020 433 Μόνιμοι       230 8.598.602,51 

Α.Χ.             100 

ΣΜΕ                1 

Ο.Χ.               91 

Με ασφαλ.  

Μέτρα              3 

Μετακλητοί      5 

Δικηγόροι        2 

Πρακτική άσκηση 1 
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 5. Βήματα  σύνταξης προϋπολογισμού ο.ε. 2022 Δήμου Παλαιού Φαλήρου 

Ποσό: 39.845.000,00€ 

15/7/2021 Δημοτική Επιτροπή 

Διαβούλευσης 

Συζήτηση και διατύπωση 

γνώμης για τη σύνταξη των 

προσχεδίων Τ.Π. & Π/Υ ο.ε. 

2022 

30/9/2021 Εκτελεστική Επιτροπή Κατάρτιση και εισήγηση των 

προσχεδίων Τ.Π. & Π/Υ ο.ε. 

2022 / σχετ. οι με αρ. 2 & 3  

αποφάσεις  

1/10/2021 Οικονομική Επιτροπή  Έγκριση των σχεδίων Τ.Π. & 

Π/Υ ο.ε. 2022 / σχετ. οι με 

αρ. 309 & 310 αποφάσεις  

26481/21.10.2021 Γνώμη του Παρατηρητηρίου 

Οικονομικής Αυτοτέλειας 

του ΥΠ.ΕΣ.  

Αρ. πρωτ. 1893/10.10.2021 

29/11/2021 Οικονομική Επιτροπή  Έγκριση των σχεδίων Τ.Π. & 

Π/Υ ο.ε. 2022 / σχετ. οι με 

αρ.  383, 384 αποφάσεις  και  

του ΟΠΔ 2022 / σχετ. η με 

αρ. 385 απόφαση 

προς υποβολή στο δημοτικό 

συμβούλιο για τη ψήφισή 

τους 
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 6. Διατάξεις για τη διαδικασία σύνταξης και έγκρισης του προϋπολογισμού  

 παρ.4 άρθρο 2 ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β’): για 
την κατάρτιση του σχεδίου του Π/Υ από την οικονομική επιτροπή απαιτείται κατ' 
ελάχιστον η ύπαρξη τεχνικού προγράμματος 

 άρθρο 76 παρ.3 Ν.3852/2010: Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης πριν τη σύνταξη του προσχέδιου του προϋπολογισμού 

 (άρθρο 63δ & άρθρο 266 παρ 4 ν. 3852/2010,   παρ 4 άρθ. 77 ν. 4172/2013: Η 
Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των 
υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος Δράσης (το οποίο σε 
παράρτημά του περιλαμβάνει και το τεχνικό πρόγραμμα) και εισηγείται το 
προσχέδιο του προϋπολογισμού  προς την οικονομική επιτροπή .  

 παρ 5 άρθ. 77 ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του 
Ν.4555/18:  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση σχεδίου 
Προϋπολογισμού και αιτιολογικής έκθεσης.  

 παρ 5 άρθ. 77 ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του 
Ν.4555/18: η ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.  

 παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του 
Ν.4555/18: Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Η 
γνώμη του Παρατηρητηρίου, οι σχετικές οδηγίες του Υπ. Εσωτερικών και η 
αιτιολογική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που 
επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλονται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο 

 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.22/οικ. 46703/20.11.2013)(ΥΠ. ΕΣ. εγκ.53/οικ.45226/20.11.2014). 
(ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Εγκ. 41/39937/13.11.2015) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.23/38577/30.11.2016) 
(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.36/41080/29.11.2017): Σε περίπτωση που διαπιστωθούν 
παρεκκλίσεις, απαιτείται νέα Απόφαση οικονομικής επιτροπής η οποία 
υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του 
Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία 
παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του 
προϋπολογισμού  

 (άρθρο 266 & 267 Ν.3852/2010) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.22/οικ. 46703/20.11.2013)(ΥΠ. ΕΣ. 
εγκ.53/οικ.45226/20.11.2014) (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Εγκ. 41/39937/13.11.2015)  (ΥΠ.ΕΣ. 
εγκ.23/38577/30.11.2016) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.36/41080/29.11.2017):  Απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου, έως την 15η Νοεμβρίου, για την ψήφιση 
προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (του άρθρου 4 του ν. 
4111/2013) σε μία ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση.  

 Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης 
της οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των 
παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν.  

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/284162/
https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-76-δημοτική-επιτροπή-διαβούλευση/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-3852__10_fek_87__07-06-2010_teyxos_a_nea_arxitektonikh_ths_aytodioikhshs_kai_ths_apokentrwmenhs_dioikhshs_-_programma_kallikraths/
https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-77-προϋπολογισμός-δήμων/
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2019/07/eisigisi-ektelestikis-epitropis-stin-oikon-epitropi-gia-to-prosxedio-proupologismou-a63-ok.doc
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2019/07/eisigisi-ektelestikis-epitropis-stin-oikon-epitropi-gia-to-prosxedio-proupologismou-a63-ok.doc
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CF%89%CE%BD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-189-%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-189-%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9/
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2019/07/4555-apofasi-oikon.-epitr-gia-sintaxi-sxediou-proypologismou.doc
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2019/07/4555-apofasi-oikon.-epitr-gia-sintaxi-sxediou-proypologismou.doc
https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-77-προϋπολογισμός-δήμων/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-189-%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-189-%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-77-προϋπολογισμός-δήμων/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-189-%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-189-%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/υπ-εσ-εγκ-22οικ-4670320-11-2013/
https://dimosnet.gr/blog/laws/υπ-εσ-εγκ-53οικ-4522620-11-2014/
https://dimosnet.gr/blog/laws/υπ-εσ-δ-α-εγκ-413993713-11-2015/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-233857730-11-2016/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-364108029-11-2017/
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2019/07/4555-apofasi-oikon.-epitr-gia-sintaxi-sxediou-proypologismou-meta-to-parathrhthrio.doc
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-3852__10_fek_87__07-06-2010_teyxos_a_nea_arxitektonikh_ths_aytodioikhshs_kai_ths_apokentrwmenhs_dioikhshs_-_programma_kallikraths/
https://dimosnet.gr/blog/laws/υπ-εσ-εγκ-22οικ-4670320-11-2013/
https://dimosnet.gr/blog/laws/υπ-εσ-εγκ-53οικ-4522620-11-2014/
https://dimosnet.gr/blog/laws/υπ-εσ-εγκ-53οικ-4522620-11-2014/
https://dimosnet.gr/blog/laws/υπ-εσ-δ-α-εγκ-413993713-11-2015/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-233857730-11-2016/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-233857730-11-2016/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-364108029-11-2017/
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/apofasi-dhm-simvoul-gia-psifisi-proypologismou-1.doc
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/apofasi-dhm-simvoul-gia-psifisi-proypologismou-1.doc
https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-4-παρατηρητήριο-οικονομικής-αυτ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-4-παρατηρητήριο-οικονομικής-αυτ/
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 7. Κύριες εγγραφές εσόδων π/υ ο.ε. 2022  (σε €) 

ΤΑΚΤΙΚΑ (0) 14.680.643,45 

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (01) 201.440,38 

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ (011) 126.075,10 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (012) 

75.365,28 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (02) 100.160,00 

ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (021) 100.160,00 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (03) 5.426.100,00 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (031) 5.396.100,00 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)  (034) 30.000,00 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (04) 1.940.010,00 

ΈΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 Α.Ν. 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν. 547/1977) (041) 542.500,00 

ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (043) 20.200,00 

ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (044) 1.212.810,00 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ (045) 115.000,00 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (046) 49.500,00 

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (05) 546.000,00 

ΦΟΡΟΙ (051) 545.000,00 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ (052) 1.000,00 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (06) 6.316.093,07 

ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
(061) 

6.316.093,07 

 

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (07) 150.840,00 

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (071) 150.840,00 

ΕΚΤΑΚΤΑ (1) 5.648.191,21 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (11) 8.500,00 

ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ (112) 8.500,00 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (12) 815.218,00 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (121) 815.218,00 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (13) 4.650.674,15 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
(131) 

541.420,00 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ (132) 4.109.254,15 

ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ (14) 25.638,72 
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ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ (142) 25.638,72 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ (15) 137.030,00 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ (151) 137.030,00 

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (16) 11.130,34 

ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ (162) 10.000,00 

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (169) 1.130,34 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ (2) 

2.009.500,00 

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ (21) 1.968.500,00 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 
ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ (211) 

1.968.500,00 

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ (22) 41.000,00 

ΈΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 
ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ (221) 

41.000,00 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. (3) 4.598.034,42 

ΕΙΣΠΡAΞΕΙΣ ΑΠO  ΔΑΝΕΙΑ (31) 1.379.499,66 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 
(32) 

3.218.534,76 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  (321) 

2.074.677,66 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (322) 

1.143.857,10 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (4) 4.524.842,00 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ (41) 4.209.190,00 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (411) 702.000,00 

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ (412) 794.090,00 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (413) 2.490.100,00 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (414) 223.000,00 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (42) 6.500,00 

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η΄ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) (43) 309.152,00 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (5) 8.383.788,92 
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 8. Κύριες εγγραφές εξόδων  π/υ  ο.ε. 2022 ανά υπηρεσία  

 

 

 

ΕΕΞΞΟΟΔΔΑΑ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ::    55..665577..110088,,6699€€  

 Αποδοχές – εισφορές  

 Δαπάνες επιμόρφωσης 

 Αμοιβές νομικών, συμβολαιογράφων 

 Αμοιβές μισθώσεων έργου 

 Αμοιβές μισθώσεων έργου σχολικών καθαριστριών 

 Αμοιβές ιατρού εργασίας – τεχνικού ασφαλείας 

 Υπηρεσίες GDPR 

 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ) 

 Ταχυδρομικά τέλη και courier 

 Τηλεφωνικά τέλη 

 Φόροι τόκων , χαρτόσημο, ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος  κλπ φόροι 

 Οδοιπορικά 

 Έξοδα ενημέρωσης & προβολής, τιμητικές διακρίσεις 

 Δαπάνες εθνικών εορτών 

 Συνδρομές σε συνδέσμους διαδικτύου 

 Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά 

 Συνδρομές: ΕΔΥΠΠΥ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΣΥΔΝΑ, ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, ΠΟΥ, ΔΙΚΤΥΟ 17 

στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 Προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής για άπορους δημότες 

 Δαπάνες συσσιτίων σε άπορους δημότες  

 Δικαστικά έξοδα 

 Έξοδα συμβολαιογραφικών & δικαστικών επιμελητών, μεταγραφής στο 

Υποθηκοφυλακείο & εγγραφής στο Κτηματολόγιο  

 Αποδόσεις στα ΝΠΔΔ 

 Επιχορηγήσεις ΝΠΔΔ & Σ.Ε. 

 Εισφορά ΠΑΜ-ΠΣΕΑ παρελθόντων ετών 

 Εισφορές ΟΑΕΔ 

8.1   ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (00) 

12.376.544,43€ 
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 Χρηματικά βοηθήματα σε απόρους  

 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων 

 

 ΠΟΕ: 6.719.435,74€ 

 

 

 

***** 
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ΕΕΞΞΟΟΔΔΑΑ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ::    33..004422..116655,,0000€€  

 Αποδοχές -  εισφορές 

 Μισθώματα  

 Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ 

 Προμήθεια γάλακτος & ΜΑΠ 

 Αμοιβή ορκωτού λογιστή 

 Μηχανογραφικές υπηρεσίες 

 Παροχή υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου 

 Εργασία μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης πρακτικών ΔΣ 

 Εργασία βιβλιοδέτησης 

 Συντηρήσεις διαδικτυακών εφαρμογών (e-thelontis, NOIAZOMAI, σύστημα 

παρουσιών) 

 Φύλαξη κτιρίων 

 Δικαιώματα τρίτων (ΕΛΤΑ) 

 Ασφάλιστρα 

 Εργασίες συντήρησης κτιρίων, Η-Μ εγκ/σεων, αυτ/των, μηχ/των, συστήματος 

σειράς προτεραιότητας , πυροσβεστήρων, επίπλων & εξοπλισμού, κλιματιστικών, 

Η/Υ, δικτύου Η/Υ, εφαρμογών Η/Υ, συναγερμού, τηλεφων. κέντρου  

 Δαπάνες ύδρευσης-φωτισμού, παροχές ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ/βλάβες 

 Τέλη κυκλοφορίας/ΚΤΕΟ 

 Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων, φρεατίων 

 Προμήθεια καυσίμων 

 Προμήθεια βιβλίων 

 Προμήθεια γραφικής ύλης , εντύπων, μελανιών 

 Προμήθεια ταμπελών, χαρτιού, αναλωσ. μηχανογραφικού εξοπλισμού 

 Προμήθεια rapid test 

 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 

 Προμήθεια αντηλιακών  μεμβρανών 

 Προμήθεια υλικών υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 

 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 

8.2   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (10) 

3.191.015,00€ 
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 Προμήθεια υλικών φαρμακείου 

 Προμήθεια σημαιών 

 

ΕΕΠΠΕΕΝΝΔΔΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ::  4477..550000,,0000  €€  

 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού 

 Προμήθεια επίπλων & σκευών 

 Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών 

 Προμήθεια εφαρμογών – προγραμμάτων πληροφορικής 

 Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού 

 Προμήθεια συστήματος κυλιόμενης αρχειοθέτησης 

 Συντήρηση Δημαρχείου 

 Μελέτη ριζικής ανακαίνισης διατηρητέου κτιρίου Θ. ΔΙΠΛΑΡΑΚΟΥ και προσθήκης 

κατ’ επέκταση νέου κτιρίου 

 

 ΠΟΕ: 101.350,00€ 

 

 

 

 

***** 
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ΕΕΞΞΟΟΔΔΑΑ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ::  22..338866..440099,,6622€€  

 Αποδοχές -  εισφορές 

 Μισθώματα  

 Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ 

 Αποδοχές σχολικών καθαριστριών  

 Προμήθεια γάλακτος & ΜΑΠ 

 Δαπάνες εμβολιασμού προσωπικού 

 Δαπάνες εκπ/σης προσωπικού για πρώτες βοήθειες 

 Εκπόνηση Προφίλ Υγείας (ΕΔΔΥΠΥ) 

 Φύλαξη κτιρίων 

 Πιστοποίηση υπηρεσιών  

 Δημιουργία σχεδίου στρατηγικής προς τη μετάβαση του δήμου σε τουριστικό 

προορισμό 

 Πιστοποιήσεις και έλεγχοι παιδικών χαρών, παιδότοπων 

 Τεχνική υποστήριξη του γραφείου ανελκυστήρων 

 Συντήρηση παιδικών χαρών 

 Προστασία λουομένων 

 Ενοικίαση χημικών τουαλετών 

 Ασφάλιστρα 

 Συντήρηση ανελκυστήρων 

 Συντήρηση & επισκευή Η/Μ, οχημάτων, μηχ/των, επίπλων & σκευών  ΚΑΠΗ, Δημοτ. 

Ιατρείων, Πνευματικών Κέντρων κ.ά.  

 Συντήρηση καυστήρων σχολείων 

 Συντήρηση πυροσβεστήρων 

 Συντήρηση κλιματιστικών 

 Υποστήριξη για το λογισμικό των βιβλιοθηκών 

 Δαπάνες ύδρευσης-φωτισμού 

 Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων, φρεατίων, χημικών τουαλετών 

 Δαπάνες εκκένωσης & απόφραξης βόθρων 

 Νέες παροχές ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ/ βλάβες 

 Τέλη κυκλοφορίας/ΚΤΕΟ 

8.3   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (15) 

4.749.400,64€ 
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 Καύσιμα οχημάτων 

 Δαπάνες για το πρόγραμμα  SMART BEAR (μισθ. οχημ., καύσιμα, οδοιπορικά, 

ραδιοφ.-τηλεοπτ. Αναπαραγ. Spot, πρόσληψη προσωπικού, ενημέρωση ωφελουμ., 

κ.ά.) 

 Δαπάνες για εκδρομές μελών ΚΑΠΗ 

 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

 Αθλητικές δραστηριότητες (ποδηλατικός γύρος, λαμπαδηδρομία, φαληρικός 

αγώνας, μαθητικοί αγώνες στίβου, μαθητικό φεστιβάλ μουσικής-χορού-θεάτρου, 

μαθητικό καρναβάλι, φεστιβάλ χορωδιών ΚΑΠΗ) 

 Κοινωνικές δραστηριότητες (αιμοδοσία, θερινό πρόγραμμα ημερήσιας 

δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, ημερίδα για τον εθελοντισμό & βράβευση, 

εκδηλώσεις  των δημοτικών ιατρείων, βράβευση αριστούχων μαθητών, εκδηλώσεις 

των ΚΑΠΗ, εκδηλώσεις προώθησης εθελοντισμού, «Ταιριάζουμε στο Φάληρο», 

εκδηλώσεις για παιδιά και εκπαιδευτικού περιεχομένου, «Το δέντρο της αγάπης») 

 Προμήθεια βιβλίων/εντύπων 

 Προμήθεια αντηλιακών μεμβρανών 

 Προμήθεια υλικών πιδάκων 

 Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων 

 Προμήθεια υλικών φαρμακείου 

 Προμήθεια αναλωσίμων (ηλεκτρόδια μιας χρήσης ψηφιακών καρδιογράφων για 

ενήλικες ) για τις ανάγκες του προγράμματος SMARTBEAR 

 Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων 

 Προμήθεια κατ/κών ειδών ΚΑΠΗ 

 Προμήθεια λευκών ειδών 

ΕΕΠΠΕΕΝΝΔΔΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ::  22..222255..339911,,0022€€ 

 Προμήθεια ιατρικών μηχ/των & εργαλείων 

 Προμήθεια κλιματιστικών 

 Προμήθεια μηχ/κού εξοπλισμού νέου κλειστού σταδίου 

 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το πρόγραμμα smart bear 

 Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων 

 Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού υπαίθριων γηπέδων 

 Προμήθεια στεγάστρων σε σχολικά συγκροτήματα 

 Προμήθεια εξοπλισμού πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης σχολ. Συγκροτ. 
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 Προμήθεια ανταλλακτικών με τοποθέτηση για τη συντήρηση οργάνων άθλησης 

ενηλίκων 

 Συστήματα επιτήρησης και ασφάλειας 

 Ανέγερση νέου σχολικού κτιρίου 

 Κατασκευή κτιρίου «Δια βίου μάθησης/εκπαίδευσης επί της οδού Έλλης» 

 Επισκευή βοηθητικών χώρων στις αθλητικές εγκαταστάσεις γηπέδου ποδοσφαίρου 

"Σ.Αγγελόπουλος"  

 Νέα πισίνα και ενεργειακή αναβάθμιση σε χώρο παρακείμενο του Δημοτικού 

κολυμβητηρίου Παλαιού Φαλήρου 

 Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων 

 Συντήρηση & επισκευή παιδικών χαρών, αθλοπαιδιών & αυλειων χώρων σχολ. 

Συγκροτ. 

 Ανακαίνιση Πολιτιστικού κέντρου "Φλοίσβος" και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου 

 Ενίσχυση φέροντος οργανισμού των κτιριακών υποδομών κατόπιν προσεισμικών 

ελέγχων 

 Επείγουσες παρεμβάσεις εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης & Η/Μ στους αύλειους 

χώρους 2ου & 8ου δημοτ. σχολ.  

 Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών, αθλοπαιδιών και αύλειων χώρων 

σχολικών συγκροτημάτων 

 Επισκευή ανοικτών γηπέδων αθλοπαιδιών και εξομάλυνση δαπέδων αύλειων 

χώρων στα σχολικά συγκροτήματα 

 Αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων στα σχολικά συγκροτήματα 

 ΠΟΕ: 137.600,00€ 

 

 

 

 

***** 
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ΕΕΞΞΟΟΔΔΑΑ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ::    99..009977..333311,,1155€€  

 Αποδοχές -  εισφορές 

 Μισθώματα  

 Προμήθεια γάλακτος & ΜΑΠ 

 Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού για πρώτες βοήθειες 

 Δαπάνες επιμόρφωσης για πιστοποίηση οδηγών 

 Δαπάνες μετεκπαίδευσης προσωπικού για την καλύτερη αντιμετώπιση των 

αναγκών της υπηρεσίας 

 Ανάπτυξη υποδομών με δυνατότητα ελέγχου καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων 

κατανάλωσης και λοιπών πόρων 

 Πιστοποιήσεις οχημάτων 

 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ – εναλλ. Προμηθ.) 

 Δαπάνες φωτισμού 

 Ασφάλιστρα οχημάτων  

 Καθαρισμός και συντήρηση συστήματος βορβοσυλλέκτη  

 Συντήρηση & αποκατάσταση ευκρίνειας εξοπλισμού οδικού δικτύου 

 Πλύσιμο –γρασάρισμα αυτοκινήτων 

 Leasing μεταφορικών μέσων 

 Επισκευή εξοπλισμού ΦΟΠ ειδικού σκοπού / προμήθεια 

 Συντήρηση απινιδωτών 

 Συντήρηση, επισκευή & αποκατάσταση λειτουργικότητας φθαρμένων φωτιστικών 

σωμάτων οδικού φωτισμού 

 Συντήρηση και αποκατάσταση λειτουργικότητας βυθιζόμενων κάδων 

απορριμμάτων 

 Δαπάνες ύδρευσης - φωτισμού 

 Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων 

 Νέες παροχές ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ 

 Τέλη κυκλοφορίας / ΚΤΕΟ 

 Προμήθεια εντύπων 

 Προμήθεια χημικού υλικού  

 Προμήθεια ειδών καθ/τας (σκούπες, σακούλες) 

8.4   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (20) 

10.786.638,56€ 
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 Προμήθεια λιπαντικών 

 Καύσιμα – φυσικό αέριο  

 Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων 

 Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων 

 Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων 

 Υλικά φαρμακείου 

 Προμήθεια λαμπτήρων κλπ 

 Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 

 Εισφορά στον ΕΔΣΝΑ / χρήση μεταφόρτωσης Σχιστού  

ΕΕΠΠΕΕΝΝΔΔΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ::  771122..770000,,0000€€  

 Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων 

 Προμήθεια λοιπού μηχ/κού εξοπλισμού 

 Προμήθεια επίπλων & σκευών  

 Εφαρμογή εντοπισμού γεωγραφικών και τεχνικών δεδομένων εξοπλισμού οδών 

 Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας 

 Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού 

 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 

 Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού 

 Εξοπλισμός ελέγχου, καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων κατανάλωσης ισχύος  

 Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφάλειας 

 Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης οχημάτων καθ/τας & υπέργειου χώρου 

γραφείων & χώρου πρασίνου & παιδικής χαράς στο ΟΤ 381 (συνεχ.) 

 Κατασκευή αγωγών και φρεατίων ομβρίων  

 Ανάπτυξη και επέκταση δημοτικού φωτισμού  

 

 ΠΟΕ: 976.607,41€ 

*****
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ΕΕΞΞΟΟΔΔΑΑ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ::    11..880000..444433,,22€€  

 Αποδοχές -  εισφορές 

 Προμήθεια γάλακτος & ΜΑΠ 

 Παροχή υπηρεσιών για το έργο PRODESA 

 Πιστοποιήσεις οχημάτων 

 Υπηρεσίες υποστήριξης στα πλαίσια δημιουργίας Αναπτυξιακού προγράμματος και 

δικτύωσης υπηρεσιών προγραμματισμού χρηματοδοτήσεων με ΠΕΔ, ΚΕΔΕ, ΕΕΤΑΑ  

 Μίσθωση μηχανημάτων 

 Ασφάλιστρα οχημάτων 

 Συντήρηση πινακίδων οδοσήμανσης και εξοπλισμού οδών 

 Διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων  

 Καθαρισμός και αποκατάσταση τοιχίων κοινοχρήστων χώρων, καθρεπτών και 

πινακίδων από συνθήματα και γκράφιτι 

 Συντήρηση αυτοκινήτων  

 Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση εργαλείων & μηχ/των τεχνιτών 

 Συντήρηση plotter και scanner Τ.Υ. 

 Συντήρηση & επισκευή ηχητικών συστημάτων  

 Συντήρηση κλιματιστικών 

 Συντήρηση υφιστάμενων εφαρμογών – προγραμμάτων Τ.Υ. 

 Τέλη κυκλοφορίας/ ΚΤΕΟ 

 Προμήθεια βιβλίων/φωτοτυπιών/περιοδικών 

 Καύσιμα 

 Προμήθεια ξυλείας / χρωμάτων / κουφωμάτων αλουμινίου & υαλοπινάκων / 

σιδηρουργικών / οικοδομικών υλικών / ειδών κιγκαλερίας 

 Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων / Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων 

 Προμήθεια εορταστικού στολισμού οδών 

 Προμήθεια ειδών οδοσήμανσης, κιονίσκων, οριοδεικτών, προστατευτικών 

εμποδίων πεζοδρομίων 

 Προμήθεια έτοιμου ψυχρού συσκευασμένου ασφαλτομίγματος 

 

 

 

8.5   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  (30) 

2.574.839,58€ 

 



27 

 

ΕΕΠΠΕΕΝΝΔΔΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ::  668800..889966,,3388€€  

 Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού 

 Προμήθεια τεντών 

 Προμήθεια «μπαλονιών» σε ανοικτούς αθλητικούς χώρους 

 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διαμόρφωση της παραλίας 

 Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης οχημάτων στο ΦΛΟΙΣΒΟ 

 Κατασκευή αγωγών και συνδέσεων με το αποχετευτικό δίκτυο σε διάφορα σημεία 

του δήμου 

 Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις – κατασκευή αγωγών και φρεατίων ομβρίων σε 

διάφορα σημεία του δήμου 

 Επισκευή και συντήρηση φρεατίων σε δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους 

χώρους 

 Πεζοδρομήσεις και διαμορφώσεις οδών ήπιας κυκλοφορίας σε επιλεγμένα σημεία 

της πόλης 

 Ανακατασκευή / κατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων  και συντήρηση οδικού 

δικτύου 

 Διαμόρφωση κόμβου οδών Χρονοπούλου – Εθελοντών 

 Δημιουργία ποδηλατοδρόμου κατά μήκος της παραλιακής Λεωφ. Ποσειδώνος από 

Δέλτα Φαλήρου έως τον Άλιμο 

 Κατεπείγουσες σποραδικές επεμβάσεις σε τμήματα κοινόχρηστων χώρων  

 Επισκευή και συντήρηση εμπορικών οδών 

 Ανακατασκευή τριγώνου πρασίνου στη συμβολή των οδών Ιάσονος – Αγ. 

Αναργύρων – Ζησιμοπούλου  

 Ανακατασκευή φθαρμένων και επικίνδυνων πεζοδρομίων  

 Ανακατασκευή φθαρμένων & επικίνδυνων πεζοδρομίων με κατασκευή ραμπών 

ΑΜΕΑ και επισκευή λιθόστρωτων οδών 

 Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ομβρίων υδάτων  

 Μελέτη ΣΒΑΚ 

 Ενεργειακή επιθεώρηση και κατηγοριοποίηση ενεργειακής απόδοσης  δημοσίων 

κτιρίων 

 ΠΟΕ: 93.500,00€ 
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ΕΕΞΞΟΟΔΔΑΑ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ::  11..442211..001199,,9922€€  

 Αποδοχές -  εισφορές 

 Προμήθεια γάλακτος & ΜΑΠ 

 Εργασία κλαδέματος υψηλών και επικίνδυνων δέντρων 

 Σίτιση αδέσποτων ζώων 

 Καταπολέμηση κουνουπιών στο ρέμα Πικροδάφνης και στα φρεάτια ομβρίων 

 Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων 

 Εργασία πρόληψης και περιορισμού ασθενειών σε δέντρα 

 Φύλαξη υπαίθριων δημοτικών χώρων  

 Εργασία διαχείρισης γεωπληροφορικής βάσης δεδομένων 

 Ύδρευση πλατειών 

 Μίσθωση μηχανημάτων κηπουρών 

 Ασφάλιστρα οχημάτων 

 Συντήρηση πρασίνου 

 Συντήρηση αυτόματου ποτίσματος 

 Αφάνιση πρεμνών 

 Εργασία φυτοτεχνικών διαμορφώσεων 

 Εργασία εγκατάστασης αυτόματης άρδευσης 

 Συντήρηση νησίδας Λ. Αμφιθέας  

 Πλύσιμο-γρασάρισμα οχημάτων 

 Προμήθεια ανταλλακτικών εργαλείων & μηχ/των κηπουρών 

 Δαπάνες απόφραξης και εκκένωσης βόθρου στο Πάρκο Φλοίσβου 

 Νέες παροχές ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ / βλάβες 

 Τέλη κυκλοφορίας /ΚΤΕΟ 

 Διοργάνωση εκδηλώσεων για την ημέρα Περιβάλλοντος/ προμήθεια υλικών 

 Προμήθεια βιβλίων/εντύπων 

 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 

 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων σκύλων 

 Προμήθεια δοχείων σίτισης αδέσποτων ζώων 

 Καύσιμα 

 Λιπαντικά 

8.6   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  (35) 

1.563.419,92€ 
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 Προμήθεια υλικών υδραυλικών εγκ/σεων 

 Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων 

 Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων 

 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 

  

ΕΕΠΠΕΕΝΝΔΔΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ::  110000..000000,,0000€€  

 Προμήθεια βαν-ημιφορτηγών 

 Προμήθεια εργαλείων κηπουρών 

 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αντλιοστασίων 

 Υδροδότηση πάρκων Παλαιού Φαλήρου από τις δημοτικές γεωτρήσεις 

 Κατασκευή νησίδας πρασίνου στη συμβολή των οδών Ακριτών-Τηλεμάχου-Αργειων 

 Επισκευή κεντρικής πλατείας «Εθνικής Αντιστάσεως» 

 Επισκευή δαπέδου και εξοπλισμού εξωτερικού διαδρόμου Πάρκου Φλοίσβου 

 Μελέτη διαχείρισης  Πάρκου 

 

 

 ΠΟΕ: 42.400,00€ 

 

 

 

*****
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ΕΕΞΞΟΟΔΔΑΑ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ::  227799..999999,,4488€€  

 Αποδοχές -  εισφορές 

 Προμήθεια γάλακτος & ΜΑΠ 

 Ασφάλιστρα  

 Συντήρηση ψυκτικού μηχ/τος νεκροταφείου 

 Υποστήριξη συστήματος διαχείρισης κοιμητηρίου 

 Καθαρισμός φρεατίων, δεξαμενών 

 Τέλη κυκλοφορίας  

 Προμήθεια βιβλίων /εντύπων 

 Καύσιμα 

 Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων 

 

ΕΕΠΠΕΕΝΝΔΔΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ::  223399..220000,,0000€€  

 Προμήθεια μηχ/των έργου και λοιπού εξοπλισμού 

 Προμήθεια εργαλείων νεκροταφείου 

 Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού 

 Κατασκευή κτιρίου εντευκτηρίου του δημοτικού νεκροταφείου 

 Ανακατασκευή διαδρόμων κοιμητηρίου, χώρου φύλαξης οστών, αποθηκών και 

χώρων υγιεινής, μαντρότοιχου και χώρου φύτευσης στο δημοτικό νεκροταφείο 

 Μελέτη ανακατασκευής κτιριοδομικών εγκαταστάσεων και ανάπλασης περιβαλλοντικού 

χώρου δημοτικού κοιμητηρίου με δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και βελτιστοποίησης 

του μικροκλίματος  

 

 ΠΟΕ: 58.087,48€ 

 

*****

8.7   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (45) 

577.286,96€ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (60) : 319.500,00€ 

ΕΕΞΞΟΟΔΔΑΑ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  

 Δαπάνες για τα ΚΔΑΠ (αποδοχές-εισφορές ΙΔΟΧ, αμοιβές αναδόχων για παροχή 

υπηρεσιών (Διαμόρφωση και σχεδιασμός παιδαγωγικού προγράμματος, Αμοιβές 

και έξοδα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, Παρακολούθηση του φακέλου της 

δράσης " Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής", Συμβουλευτική 

υποστήριξη για την προετοιμασία και την κατάθεση του φακέλου για την υποβολή 

αίτησης συμμετοχής στη δράση: "Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής 

ζωής", Υπηρεσίες για πρόσβαση σε  εκπαιδευτική διαδικτυακή πλατφόρμα, 

Πρόγραμμα ψηφιακής ζωγραφικής Animation), Έξοδα χριστουγεννιάτικων 

εκδηλώσεων,  Έξοδα αποκριάτικων εκδηλώσεων, Έξοδα  καλοκαιρινών 

εκδηλώσεων, Δράσεις ρομποτικής, Δράσεις για μοντέρνους χορούς, Προμήθεια 

γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων-εκπαιδευτικού υλικού, Προμήθεια 

εποπτικού υλικού, Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, Προμήθεια αθλητικού 

υλικού, Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού). 

 

ΕΕΠΠΕΕΝΝΔΔΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 Προμήθεια Η/Υ – εκτυπωτών για ΚΔΑΠ 

 Προμήθεια εξοπλισμού, κλιματιστικών για τα ΚΔΑΠ 

 Υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Π. Φαλήρου» 

 

ΠΟΕ:  20.000,00€ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (61): 210.000,00€ 

ΕΕΠΠΕΕΝΝΔΔΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 Επισκευή γυμναστηρίου σχολ. Συγκροτήματος ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ  (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) 

 

 

 

8.8   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ  

3.908.149,22€ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ   (64): 3.378.649,22€ 

ΕΕΠΠΕΕΝΝΔΔΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 Υλοποίηση έργων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού μηχ/των 

έργου, 2 μονάδες αυτοφερόμενου εξοπλισμού καθ/τας πεζοδρομίων, Προμήθεια 

χορτοκοπτικού μηχ/τος υδραυλικής μετάδοσης ισχύος, υψηλής στρεμματικής 

απόδοσης με συλλέκτη υπολείμματος, Προμήθεια αυτοκινούμενων αναρροφητικών 

σαρώθρων (τύπου compact) με κάδο συγκέντρωσης απορριμμάτων χωρητικότητας 

500-650 lit και συνοδευτικό εξοπλισμό αποχιονισμού σε ένα εξ αυτών,  Προμήθεια 

λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρ/κων υλικών και αλεξικέραυνων για 

σχολικά κτίρια, Λοιπός εξοπλισμός εκπαιδευτηρίων (Η/Υ-Εργαστηριακός εξοπλισμός 

-έπιπλα /συσκευές/όργανα ), Ανάπτυξη δικτύου μεταφοράς και παροχής δεδομένων 

(wifi-NarrowBand-loT,κ.α.), Προμήθεια εξοπλισμού πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης 

σχολικών συγκροτημάτων, Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων 

αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, Προμήθεια 

απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού 

εξοπλισμού, Δημιουργία ψηφ/κης πλατφόρμας διαχείρισης κι ελέγχου εφαρμογών 

τύπου έξυπνης πόλης) 

 Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων μέσω της προμήθειας & εγκατάστασης 

υπόγειων κάδων απορριμμάτων 

 Υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων εγκεκριμένης μελέτης 

πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Π. Φαλήρου 

 Ενεργειακή επιθεώρηση & κατηγοριοποίηση ενεργειακής απόδοσης Δημοσίων 

κτιρίων του Δήμου Π. Φαλήρου, 

 Επικαιροποίηση και ταυτοποίηση εγκεκριμένων τεχνικών δεδομένων με 

υφιστάμενες υποδομές σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων, 

 Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και λοιπού ηλ/κου εξοπλισμού, 

 Εκπόνηση κτιριοδομικών, περιβαλλοντικών και συγκοινωνιακών μελετών για την 

κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στο Φλοίσβο. 

***

8.9   ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (9) 

117.705,69€ 
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 99. Αναφορές στην με αριθμ. πρωτ. 1893/10.10.2021 γνώμη του 

Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας  των Ο.Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ. επί του 

σχεδίου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Παλαιού Φαλήρου   

 

Η Οικονομική Επιτροπή με την με αρ. 310/1.10.2021 απόφασή της (ΑΔΑ: ΩΚΣΙΩΞΕ-ΘΨΧ) 

ενέκρινε το σχέδιο Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και την 11.10.2022 ενσωματώθηκε στη 

βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπ. Εσωτερικών. Στις 21-10-2021 μας κοινοποιήθηκε η 

με αριθμ. πρωτ. 1893/19.10.2021  γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας 

των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών επί του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου 

(αρ.πρωτ. εισερχ. 26481/21.10.2021), σύμφωνα με την οποία:  

  Ο Προϋπολογισμός είναι τουλάχιστον  ισοσκελισμένος. 

 Οι οδηγίες που δόθηκαν με την υπ’αρ. 55040/21.06.2021 ΚΥΑ δεν τηρήθηκαν στα 

παρακάτω  δύο σημεία: 

ΕΣΟΔΑ 

- ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων»   πρέπει να μειωθεί 

κατά 96.900,00€ (από 517.020,00€   σε 420.120,00€) 

- ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα 

παρελθόντα έτη – ΚΑΕ 8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων»  πρέπει να μειωθεί κατά 50.787,48€  (από 446.181,61€  σε  

395.394,13€).  

Στη συνέχεια έγιναν οι αναγκαίες  προσαρμογές και διαφοροποιήσεις επί του 

σχεδίου του προϋπολογισμού ο.ε. 2022 του Δήμου μας προκειμένου να διαμορφωθεί 

σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου, λαμβάνοντας  και τα πλήρη στοιχεία 

των υπηρεσιών  μετά τη ψήφιση του προσχεδίου.  

Μήνας αναφοράς: Ιούνιος 2021. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΔΕΥΤΕΡΟ  

Κ Α Τ Α Ρ Τ I Σ Η 
 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ    Ε Τ Ο Υ Σ   2 0 2 2 
 
    Τα οικονομικά μεγέθη του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, που εμφανίζονται στον κατωτέρω 
πίνακα, προβλέπουν :    
 
 
    ΕΣΟΔΑ  από :   Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ)  
                                                       ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα,  
                                                       νομοθετημένα έσοδα, ΣΑΤΑ, ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
                                                       ΕΣΠΑ και λοιπές χρηματοδοτήσεις. 
   
    ΕΞΟΔΑ  από :   Υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος  
                                                        έτους 2021, μισθοδοσία προσωπικού,  
                                                        προμήθειες, επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ.  
                                                       του δήμου, λειτουργικές ανάγκες και  
                                                        διάφορες άλλες δαπάνες που  
                                                        προσεγγίζουν την αναγκαιότητα της  

πραγματοποίησης των, με στόχο την ανάπτυξη,  
την αξιοποίηση των πόρων, την αποδοτικότητα,  
την αποτελεσματικότητα και την οικονομικότητα 

 
    Με τα δεδομένα αυτά, τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ του προϋπολογισμού 2022 (με στοιχεία του 
μήνα αναφοράς που συντάχθηκε το σχέδιο του πρ/σμού 2022, ήτοι Ιουνίου 2021) εμφανίζονται 
στον κατωτέρω πίνακα. 
 
 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 

    

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

ΜΕΧΡΙ 30.06.2021 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2022 

 ΑΡΧΙΚΟΣ σε € ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 

30.06.2021 σε € 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ σε € 

ΕΣΟΔΑ 37.394.295,00 41.267.791,93 39.845.000,00 

    

ΕΞΟΔΑ 37.093.722,02 41.078.355,97 39.727.294,31 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 300.472,98 189.435,26 117.705,69 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

37.394.295,00 41.267.791,93 39.845.000.00 
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             2.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022  

 

         Ο νέος προϋπολογισμός σε σύγκριση με αυτόν του έτους 2021 προβλέπει:  

 

Α. ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:  

         Τα προϋπολογισθέντα έσοδα του οικονομικού έτους 2022 εκτιμάται να ανέλθουν στο ποσό των 
39.845.000,00€ έναντι ποσού 41.267.791,93€ (διαμορφ.)  του οικονομικού έτους 2021 κατανεμημένα 
ως κάτωθι:   

                                                                                                       

ΕΣΟΔΑ 

 

            

 

 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 
ΕΩΣ 30.06.21 σε € 

ΠΡΑΓΜΑΤΟ- 
ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 

ΕΩΣ 30.06.21 σε € 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
2022 σε € 

 
Α 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

11.982.897,14 
7.432.194,63 

19.415.091,77 

4.794.802,21 
3.399.920,96 
8.194.723,17 

11.176.277,65 
7.547.543,46 

18.723.821,11 

 
Β 
 

ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΤΑΜΕΙΑΚ. ΥΠΟΛ. 
ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

8.409.234.92 
8.901.964,02 
4.541.501.22 

21.852.700,16 

1.473.425,00 
8.901.964,02 
2.009.606,75 

12.384.995,77 

8.212.547,97 
8.383.788,92 
4.524.842,00 

21.131.178,89 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
Α+Β 

 
41.267.791,93 

 
20.579.718,94 

 
39.845.000,00 

Από τα πιο πάνω στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ προκύπτει ότι τα έσοδα του έτους 2022 θα είναι 

μειωμένα από τα αντίστοιχα του έτους 2021 κατά το ποσό του 1.422.791,93 €. 

    Παρά την περιστολή των θεσμοθετημένων πόρων και την αντικειμενική αδυναμία των πολιτών να 

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους λόγω των δύσκολων καταστάσεων που βιώνει η Χώρα μας 

ύστερα μάλιστα από τις επιπτώσεις της πανδημίας του covid-19, ο δήμος μας με προγραμματισμό, 

οργάνωση, ορθολογική οικονομική διαχείριση, αξιολογώντας τις ανάγκες και τις δαπάνες 

ικανοποίησης αυτών επιτυγχάνει να έχει πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο της τάξης των 

8.901.964,02 € στις 30.6.2021 με πρόβλεψη χρηματικού υπολοίπου την 31.12.2021 σε ευρώ 

8.383.788,92 €.     

2021 2022 



 

36 

 

36 

 

     Β. ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

          Τα έξοδα του οικονομικού έτους 2022 εκτιμάται να ανέλθουν στο ποσό των 39.845.000,00€ 

έναντι ποσού των 41.267.791,93€ (διαμορφ.) του οικονομικού έτους 2021,  κατανεμημένα ως 

κάτωθι :  

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΕΞΟΔΑ 

 
Κ.Α. 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΕΞΟΔΩΝ 
 

2021 2022 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
2021/2022 

(%) 

ΔΙΑΜΟΡΦΩ-
ΘΕΝΤΑ 

30/06/21 σε € 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 
30/06/21  σε € 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ σε 
€ 

6 Λειτουργικά 
Μισθοί – 

μισθώματα κτιρίων 
Προμήθειες  

Καύσιμα- 
Εργοδοτικές 

εισφορές κ.λπ. 

23.935.410,70 8.049.425,75 23.883.777,06 -0,215 

7 Επενδύσεις  
Αγορές – Έργα – 

Μελέτες κ.λπ. 

8.255.658,50 414.457,54 7.694.536,62 -7,29 

8 Π. Ο. Ε.  
Και 

Αποδόσεις 

8.887.287,47 3.059.438,65 8.148.980,63 -9,06 

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 

189.435,26 - 117.705,69  

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 

41.267.791,93 11.523.321,94 39.845.000,00 -3,57 

Από τα πιο πάνω στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι τα έξοδα του οικονομικού έτους 2022   θα είναι 

μειωμένα  από τα αντίστοιχα του έτους 2021 κατά το ποσό των  1.422.791,93€ που αντιστοιχεί σε 

κατά προσέγγιση ποσοστό της τάξεως του  3,57%.  

                                                     

                                                    3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 

 
   Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, θα αναλυθούν τα οικονομικά μεγέθη του προϋπολογισμού, 
καθώς και η υλοποίηση των προγραμμάτων και των στόχων του προϋπολογισμού έτους 2022 όπως 
παρουσιάζονται στους πίνακες.  
   ΕΣΟΔΑ – ΣΥΝΟΛΟ βεβαιωθέντων ετών 2021 – 2022. 
   Ανταποδοτικά τέλη. 
   Δημοτικά τέλη. 
   Εξέλιξη και σύνθεση τακτικών εσόδων. 
   Έξοδα – ανεξόφλητες δαπάνες Π.Ο.Ε. 
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Α : ΕΣΟΔΑ 

    
Ο αρχικός προϋπολογισμός των εσόδων του έτους 2021 ανήρχετο σε 37.394.295,00 €, 

διαμορφώθηκε μέχρι την 30/06/2021 σε 41.267.791,93 €. Κατά το χρονικό διάστημα από 
01/01/2021 μέχρι 30/06/2021 βεβαιώθηκαν 24.203.867,32 € και εισπράχθηκαν 20.579.718,94€ . 
         Πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι ουδέποτε πραγματοποιούνται, για διάφορους τυπικούς 
και ουσιαστικούς λόγους στο σύνολό τους, οι προβλεπόμενες στο προϋπολογισμό εισπράξεις. Παρά 
ταύτα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να τονιστεί ότι κατά το τρέχον έτος επετεύχθη σύγκλιση σε 
μεγαλύτερο ποσοστό με τα προϋπολογισθέντα. 
         Συγκριτικά με την  χρονική περίοδο έτους 2021 όπου τα τελικά βεβαιωθέντα έσοδα του Δήμου 
μας μέχρι την 30/06/2021 ανήλθαν σε 24.203.867,32  € και τα εισπραχθέντα ανήλθαν σε 
20.579.718,94 €   το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020 ανήλθαν τα τελικά  βεβαιωθέντα σε 
23.192.088,73€ και τα  εισπραχθέντα σε  20.103.049,16 €, άρα η αύξηση  των τελικών 
βεβαιωθέντων εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 1.011.778,59 €  και η αύξηση των  εισπραχθέντων 
εσόδων ανέρχεται στο ποσό 476.669,78 € . 

Ειδικά τα έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών αναγκών (Κ.Α.Π.) το 

2020 εισπράξαμε 6.664.303,51.€ και το εξάμηνο του 2020 εισπράξαμε 3.117.467,58 € ενώ το 

εξάμηνο του 2021 εισπράξαμε 3.117.467,58 €.  Σημειώνεται ότι από 1.1.21 έως 30.6.21 εισπράξαμε 

Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων 153.080,00 € , για κάλυψη καταβολής 

μισθωμάτων δημόσιων σχολικών μονάδων 20.049,97 €  ενώ για κάλυψη αποζημίωσης σε σχολικούς 

τροχονόμους εισπράξαμε 12.000,00 €. Ειδικά από τα έσοδα του Π.Δ.Ε. (ΣΑΤΑ) το 2020 είχαμε 

εισπράξει 450.120,00 € και το εξάμηνο  του 2020 εισπράξαμε 105.030,00 €, ενώ το αντίστοιχο 

εξάμηνο του 2021 εισπράξαμε 105.030,00 €.  Επιπλέον εισπράξαμε 312.959,29 € έσοδα 

νεκροταφείου το εξάμηνο  του 2020, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021 εισπράξαμε 

365.135,24€, πραγματική αύξηση των εσόδων που ανέρχεται στο ποσό των 52.175,95 €. Επίσης, 

εισπράξαμε έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα τρέχουσας χρήσεως το εξάμηνο  του 

2021  1.971.438,55 € ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020 εισπράξαμε 2.041.401,45 €, πραγματική 

μείωση των εσόδων να ανέρχεται στο ποσό των 69.962.90 €. Επιπλέον το α΄ εξάμηνο του 2020 

λάβαμε έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω της πανδημίας covid-19  

ύψους 421.144,76 € ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2021 λάβαμε έκτακτη 

επιχορήγηση ύψους 202.600,00 €. Τέλος κατά το α΄ εξάμηνο του έτους 2021 λάβαμε επιχορήγηση 

για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους ύψους 172.908,23 € και για κάλυψη ειδικών 

σκοπών ( αμοιβές προσωπικού καθ/τας σχολικών μονάδων ) επιχορήγηση ύψους 144.480,00 €.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΩΝ 2020 – 2021 
σε € 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΣΟΔΩΝ 

ΕΤΟΣ 2020  
(ΕΩΣ 30/06/20) 

ΕΤΟΣ 2021 
( ΕΩΣ 30/06/21) 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ 12.380.606,72 9.292.670,77 13.285.714,53 9.668.148,17 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

 
9.016.626,86 

 
9.016.626,86 

 
8.901.964,02 

 
8.901.964,02 

ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΑ 1.794.855,15 1.793.751,53 2.016.172,39 2.009.606,75 

ΣΥΝΟΛΟ 23.192.088,73 20.103.049,16 24.203.850,94 20.579.718,94 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΩΝ 2021-2022 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  ΕΤΩΝ 2021 – 2022 

 

ΕΞΟΔΑ 
σε € 

 
 
 

2021 2022 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ  ΕΩΣ 
30/06/2021 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 

- 461.607,41 

ΜΙΣΘΟΙ – ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 1.829.607,69 4.413.581,33 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 0 155.000,00 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 210.265,97 2.203.091,66 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ 55.620,00 662.700,00 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 858,60 28.000,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΗ 105.535,33 200.000,00 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΔΣΝΑ (Νοέμβριος – 
Δεκέμβριος 2020) 

380.989,35 - 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΔΣΝΑ 2021 456.118,75 380.990,00 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΔΣΝΑ 2022 - 1.696.668,16 

ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 
ΣΧΙΣΤΟΥ 

3.237,29 20.000,00 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ + ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 

368.249,38 515.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 3.410.482,36 10.736.638,56 

 
 
 
 
 

2021 2022 

 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΣΕ € 
30/6/2021 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΕ € 

ΔΕΗ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ 3.385.541.23 7.461.443,46 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΠΟΕ)    496.024,22    520.000,00 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.501.645,38 3.400.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 7.383.210,83                 11.381.443,46 
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    Τα έσοδα του 2022 έχουν προϋπολογισθεί χωρίς αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών και 

έτσι οι δημότες του Παλ. Φαλήρου εξακολουθούν να πληρώνουν από τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη 

από τους δημότες των άλλων συγκρίσιμων με εμάς δήμων του λεκανοπεδίου Αττικής όπως 

προκύπτει από τον παρατιθέμενο πίνακα.   

 

 

 

 

      

 

ΤΕΛΗ 2005 2006 2007 2008  2009 - 2019 2020 2021 

 

2022 

 

Δ.Τ. ΟΙΚΙΕΣ 1,02 € 1,02 € 1,07 € 1,11 € 1,21 € 1,18 € 1,18 € 1,18 € 

Δ.Τ. ΚΑΤΑΣΤ 2,82 € 2,82 € 2,96 € 3,07 € 3,53 € 3,45 € 3,45 € 3,45 € 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ----- ----- 2,96 € 3,07 € 3,53 € 3,45 € 3,45 € 3,45 € 

 

ΕΤΗ 
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ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 2012 2013 2014-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  

ΟΤΑ 
ΟΙΚ 
ΣΥΝΤ 

ΕΠΑΓ 
ΣΥΝΤ 

ΟΙΚ 
ΣΥΝΤ 

ΕΠΑΓ 
ΣΥΝΤ 

ΟΙΚ 
ΣΥΝΤ 

ΕΠΑΓ 
ΣΥΝΤ 

ΟΙΚ 
ΣΥΝΤ 

ΕΠΑΓ 
ΣΥΝΤ 

ΟΙΚ 
ΣΥΝΤ 

ΕΠΑΓ 
ΣΥΝΤ 

ΟΙΚ 
ΣΥΝΤ 

ΕΠΑΓ 
ΣΥΝΤ 

ΟΙΚ 
ΣΥΝΤ 

ΕΠΑΓ 
ΣΥΝΤ 

ΟΙΚ 
ΣΥΝΤ 

ΕΠΑΓ 
ΣΥΝΤ 

ΟΙΚ 
ΣΥΝΤ 

ΕΠΑΓ 
ΣΥΝΤ 

ΟΙΚ 
ΣΥΝΤ 

ΕΠΑΓ 
ΣΥΝΤ 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 
 

2,20 

 

6,52 

 

2,20 

 

6,52 

 

2,20 

 

6,52 

 

2,20 

 

6,52 

 

2,00 

 

6,52 

 

1,52 

 

5,87 

 

1,52 

 

5,87 

 

1,52 

 

5,87 

 

1,52 

 

5,87 

 

1,52 

 

5,87 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ 
 

2,20 

 

6,52 

 

2,20 

 

6,52 

 

2,20 

 

6,52 

 

2,20 

 

6,52 

 

2,00 

 

6,52 

 

1,52 

 

5,87 

 

1,52 

 

5,87 

 

1,52 

 

4,63 

 

1,52 

 

4,63 

 

1,52 

 

4,63 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ 
 

1,52 

 

3,81 

 

1,52 

 

3,81 

 

1,52 

 

3,81 

 

1,52 

 

3,81 

 

1,52 

 

3,81 

 

1,52 

 

3,81 

 

1,52 

 

3,81 

 

1,52 

 

3,81 

 

1,52 

 

3,81 

 

1,52 

 

3,81 

 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1,45 4,90 1,45 4,90 1,45 
 

4,90 

 

1,45 
 

4,90 

 

1,45 4,90 
 

1,45 

 

4,90 
 

1,45 

 

4,90 
 

1,30 

 

4,41 
 

1,30 

 

4,41 
 

1,30 

 

4,41 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 1,76 4,32 1,76 4,32 1,68 1,76 1,68 1,76 1,83 4,23 1,83 

 

4,23 
 

1,83 

 

4,23 
 

1,83 

 

4,23 
 

1,83 

 

4,23 
 

1,83 

 

4,23 
 

 

ΔΗΜΟΣ 

Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 
1,55 

 

4,65 
 

1,55 4,65 1,55 4,65 1,55 4,65 1,55 4,65 1,55 

 

4,65 
 

1,55 

 

4,65 
 

1,55 

 

4,65 
 

1,55 

 

4,65 
 

1,40 

 

4,20 
 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1,29 4,50 1,29 4,50 1,29 4,50 1,30 
 

4,50 

 

1,23 4,32 1,23 4,32 1,23 4,32 1,14 4,15 1,14 4,15 1,14 4,15 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
1,27 3,09 

 

1,27 
 

3,09 1,27 3,09 1,27 

 

3,09 
 

1,21 2,94 

 

1,13 
 

2,73 

 

1,13 
 

2,73 

 

1,13 
 

2,73 

 

1,13 
 

2,73 

 

1,13 
 

2,73 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ 1,25 3,20 1,25 3,20 1,25 3,20 1,25 3,20 1,25 3,20 1,25 3,20 1,25 3,20 1,25 3,20 1,25 3,20 1,25 3,20 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ 

ΦΑΛΗΡΟΥ 
1,21 3,53 1,21 3,53 1,21 3,53 1,21 3,53 1,21 3,53 1,21 3,53 1,21 3,53 1,18 3,45 1,18 3,45 1,18 3,45 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2,11 5,88 
 

2,11 

 

5,88 2,11 5,88 2,11 5,88 2,11 5,88 
 

2,11 

 

5,88 
 

2,05 

 

5,70 1,85 5,16 1,76 4,90 1,67 4,65 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-

ΤΑΥΡΟΥ 
1,02 4,56 1,02 4,56 1,02 4,56 

 

 

 

 
  1,02 4,70 1,02 4,70 1,02 4,70 1,02 4,70 1,02 4,70 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

 
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΩΝ 2020 - 2021 

 
 
 

 
ΕΤΟΣ 

ΠΡΟΣΟΔΟΙ        
ΑΠΟ 

ΑΚΙΝΗΤΗ & 
KINHTH        

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 
 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ      
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ &   

ΠΑΡΟΧΗ             
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

Κ.Α.Π. 

 
ΛΟΙΠΑ              

ΤΑΚΤΙΚΑ             
ΕΣΟΔΑ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΑΚΤΙΚΩΝ       
ΕΣΟΔΩΝ 

 

2020 

 

 

294.236,40 

 

5.421.623,23 

 

2.567.839,42 

 

6.723.751,72 

 

149.195,83 

 

 

15.156.646,60 

2021 ΕΩΣ 

30/6/21 

 

33.308,66 

 

1.971.438,55 

 

1.099.446,63 

 

3.149.517,55 

 

6.384.83 

 

6.260.096,22 
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Β. ΕΞΟΔΑ 
 

        
   Ο αρχικός προϋπολογισμός των εξόδων του έτους 2021 ανήρχετο στο ποσό των 
37.394.295,00€ και διαμορφώθηκε την 30.06.2021 στο ποσό 41.267.791,93€.    Σημειώνεται 
ότι στο οικονομικό έτος 2022 μεταφέρονται και πρόκειται να πληρωθούν δαπάνες ύψους 
1.087.650,00€ σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών του δήμου όπως 
αναλύεται κατωτέρω. 
 
 

ΕΞΟΔΑ 
σε € 

 
 

ΚΑ 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΕΞΟΔΩΝ 

 
2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ- 
ΓΙΣΘΕΝΤΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩ- 
ΘΕΝΤΑ 

30.06.21 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 
30.06.21 

     

 
 

6 

Λειτουργικά 
Μισθοί – μισθώματα κτιρίων 

– προμήθειες – καύσιμα – 
εργοδοτικές εισφορές κ.λπ. 

22.582.648,36 23.935.410,70 8.049.425,75 

 
7 

Επενδύσεις – αγορές – έργα – 
μελέτες κ.λπ. 

7.494.351,88 8.255.658,50 414.457,54 

 
8 

Π.Ο.Ε. 
Αποδόσεις και προβλέψεις 

7.016.821,78 8.887.287,47 3.059.438,65 

 
9 

 
Αποθεματικό  

300.472,98 189.435,26 - 

 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

37.394.295,00 41.267.791,93 11.523.321,94 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ 
KATA THN 31.12.2021 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ σε € 

1  
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΕ 
 

880.000,00 

2 ΕΞΟΔΑ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΠΟΕ 
 

68.500,00 

3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 
 

 

4 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

45.650,00 

5 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΕ 
 

93.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.087.650,00 
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4.ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022 
 
 

Α. ΕΣΟΔΑ 
 

         Τα συνολικά έσοδα του έτους 2022 προβλέπεται, εφόσον υλοποιηθούν κατά 100%, να 
φθάσουν τα  39.845.000,00  €  και αναλύονται κατά βασικές κατηγορίες ως ακολούθως :  
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

 

Α/Α 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
30/06/2021 

ΠΡΑΓΜ/ΣΕΙΣ 
30/06/2021 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
2022 

 
1 

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.321.111,80 6.260.096,22 14.680.643,45 

 
 

2 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (πλην 
Επιχορηγήσεων για 

λειτουργικές δαπάνες και 
έργα) 

101.153,29 87.989,21 182.299,06 

 
3 

 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Π. Ο. Ε. 3.278.443,87 59.909,11 4.598.034,42 

 
4 

ΕΣΟΔΑ Π Ο Ε 
Που βεβαιώνονται για 

πρώτη φορά. 
2.237.723,37 1.912.871,43 2.009.500,00 

 
5 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 
2.016.172,39 2.009.606,75 4.524.842,00 

6 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

προηγούμενου έτους 
8.901.964,02 8.901.964,02 8.383.788,92 

7 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 
1.347.282,20 1.347.282,20 5.465.892,15 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ 24.203.850,94 20.579.718,94 39.845.000,00 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
 
 

1. Τακτικά Έσοδα. 
 
         Τακτικά έσοδα τα οποία το 2022 προβλέπεται να φθάσουν στο ποσό των 
14.680.643,45 € προέρχονται από: 
- Μισθώματα ακινήτων, κουβουκλίων περιπτέρων, τέλη από εμποροπανηγύρεις:  

201.440,38 € 
- Τόκους  100.160,00 € 
- Ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 5.426.100,00 € 
- Έσοδα από το δημοτικό νεκροταφείο 542.500,00 €  
- Έσοδα από εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών  20.200,00€ 
- Έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας  1.212.810,00 € 
- Τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών  115.000,00 € 
- Λοιπά τέλη και δικαιώματα, (τέλη χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών κλπ 

κοινόχρηστων χώρων)   και από τέλη διαφήμισης  49.500,00 € 
- Φόρους και εισφορές, (φόρος ηλεκτρ/μενων χώρων και εισφορές μελών ΚΑΠΗ):  

546.000,00 € 
- Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες  6.316.093,07 €,  
- Λοιπά τακτικά έσοδα, (παράβολα αδειών, τέλη διαφήμισης κατ.Δ΄): 15.840,00 €. 

 
2. Έκτακτα έσοδα. 
 

Τα έκτακτα έσοδα προβλέπεται να φθάσουν στο ποσό των 5.648.191,21 € και   
προέρχονται από:  
Επιχορηγήσεις από Εθνικούς πόρους 371.490,00 € 
Λοιπές επιχορηγήσεις 143.728,00 € 

- Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(Σ.Α.Τ.Α): 
420.120,00 €  

- Επιχορηγήσεις για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων:  121.300,00 € 
- Επενδύσεις και έργα:   4.109.254,15 .€  
- Δωρεές-κληροδοσίες:  25.638,72 € 
- Προσαυξήσεις, πρόστιμα και παράβολα: 137.030,00 € 
- Λοιπά έκτακτα έσοδα (εκθεσιακοί χώροι, συνδέσεις με δίκτυο ακαθάρτων): 

11.130,34 €  
- Εκποίηση οχημάτων  (άρθρου 10 Ν 2880/2001) & άλλων κινητών : 8.500,00 € 
- Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών: 300.00,00.€  

 
 

3. Έσοδα Π. Ο. Ε.  
 
         Τα έσοδα από Π. Ο. Ε. εκτιμήθηκαν στο συνολικό ποσό των 2.009.500,00 € και 
προέρχονται από:  
 

 Α) ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ :  1.968.500,00 .€ :  
- Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 1.500.000,00 € 
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- Τακτικά έσοδα από Δ.Φ. :  130.000,00 € 
- Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας:  250.000,00 .€ 
- Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών:  29.000,00 € 
- Τακτικά έσοδα από τέλος φωτισμού : 1.000,00 € 
- Τακτικά έσοδα από εταιρεία ανακύκλωσης :  2.500,00 € 
- Τακτικά έσοδα από κατάληψη κοιν.χώρων κουβουκλίων : 1.000,00 € 
- Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα : 5.000,00 € 
- Τακτικά έσοδα από εταιρείες διανομής αερίου : 50.000,00 € 

 
Β) ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 
Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για 
πρώτη φορά: 41.000,00 € : 

 Έκτακτα γενικά έσοδα : 25.000,00 € : 
- Πρόστιμο ΚΟΚ του Ν.Δ. 805/71 και του ΑΝ 170/67 άρθρο 31, Ν.2130/93: 10.000,00€ 
- Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (αρ. 2 Ν.1647/86): 

15.000,00 € 

 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα : 16.000,00 € : 
- Παραβάσεις ΚΟΚ μέσω εντελλόμενων: 15.000,00 € 
- Παραβάσεις μετακίνησης cοωιδ-19 : 1.000,00 € 
 

Γ) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 
 
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη :  4.598.034,42 .€ : 
        Αναπτυξιακά επενδυτικά δάνεια ( πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ) : 1.379.499,66 € 

 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη 
τακτικά έσοδα: 2.074.677,66 € ενδεικτικά αναφέρονται : 

- Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 621.443,46 € 
- Δημοτικός φόρος: 104.867,08 € 
- Τέλος ακίνητης περιουσίας: 160.972,33 € 
- Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών: 281.361,07 € 
-  Λοιπά έσοδα: 906.033,72 € (Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, Μισθώματα & 

Αποζημιώσεις χρήσεις μισθωμάτων, Τέλη Διαφήμισης και Πιν. Κατ/των, Μισθ. 
Κοιν/στων χώρων διαφ/κων μέσων - άρθρο 3 Ν.2946/2001, Έσοδα από δικαιώματα 
παραχώρησης οικογενειακών τάφων, τέλη αποχέτευσης) 

 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη 
έκτακτα έσοδα: 1.143.857,10  € ενδεικτικά αναφέρεται: 

- Έκτακτα γενικά έσοδα : 1.143.526,89 € (ενοίκιο διαμερ. οδού ΟΜΗΡΟΥ, πρόστιμα)  
 

4. Ταμιακά διαθέσιμα. 
 
        Το ταμειακό υπόλοιπο που θα μεταφερθεί στο 2022 ανέρχεται σε 8.383.788,92 €. 
 
5. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων – επιστροφές χρημάτων. 
 
         Οι εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων υπολογίσθηκαν με βάση τα στοιχεία 
των προβλέψεων της μισθοδοσίας του προσωπικού και διαφόρων άλλων δαπανών και 
θα φθάσουν στο ποσό των 4.524.842,00 €  το οποίο προέρχεται από συνταξιοδοτικές 
εισφορές: εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης: 
690.000,00 €, εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας: 12.000,00 €, φόρους και λοιπές 



 

46 

 

46 

επιβαρύνσεις: φόροι  μισθωτών υπηρεσιών, φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, 
Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων: 
469.090,00 €, φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.: 325.000,00 €, 
ασφαλιστικές εισφορές: εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία: 
2.490.100,00 €, λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων: κρατήσεις στις αποδοχές για την 
εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ.: 150.000,00 €, λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων: 
73.000.00€ επιστροφές χρημάτων: 6.500,00 € και έσοδα προς απόδοση σε τρίτους 
309.152,00 €. 
 

 
Β. ΕΞΟΔΑ 

 
 
    Τα συνολικά έξοδα του έτους 2022 έχουν προϋπολογισθεί στο ποσό των 39.845.000,00€ 
εφόσον υλοποιηθούν κατά 100% και είναι κατανεμημένα στους φορείς κόστους που 
εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

σε € 
 

 
ΚΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 
ΕΩΣ 30.06.21 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 
30.06.21 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
2022 

 
00 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

11.895.756,21 3.851.931,75 12.376.544,43 

 
10 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

3.233.874,67 1.262.714,76 3.191.015,00 

 
 

15 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

3.583.750,54 1.277.063,48 4.749.400,64 

 
20 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

12.534.540,40 3.410.482,36 10.786.638,56 

 
30 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3.813.075,42 724.505,91 2.574.839,58 

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

1.462.258,93 455.748,33 1.563.419,92 

 
45 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

745.769,48 102.604,90 577.286,96 

 
 

60-64 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ( Έργα και 

δράσεις 
Χρηματοδοτούμενα από 

ΠΔΕ) 

3.809.331,02 438.270,45 3.908.149,22 

  9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 189.435,26 - 117.705,69 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 

41.267.791,93 11.523.321,94 39.845.000,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
σε € 

 
 

ΚΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 
ΕΩΣ 30.06.21 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 
30.06.21 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
2022 

60 (- 6056)  Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

10.959.071,00 4.522.794,99 10.975.168,00 

6056 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ 
ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ) 

133.809,06 79.200,00 130.078,57 

 
61-62 

Αμοιβές και παροχές 
τρίτων 

4.312.999,18 838.256,96 3.245.789,74 

63-64 Φόροι – τέλη, και λοιπά 
γενικά έξοδα 

919.170,34 39.209,86 864.658,00 

65 Τοκοχρεολύσια δανείων 
επενδύσεων 

0 0 0 

66 Προμήθειες – αναλώσεις 
υλικών 

1.932.862,96 246.733,04 2.419.541,66 

67-68 Μεταβιβάσεις σε 
τρίτους, λοιπά έξοδα 

5.677.498,16 2.323.230,90 6.248.541,09 

81 Πληρωμές για 
υποχρεώσεις ΠΟΕ 

1.719.137,48 1.231.820,84 1.087.650,00 

82-85 Λοιπές αποδόσεις και 
προβλέψεις 

7.168.149,99 1.827.617,81 7.061.330,63 

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    

71 Αγορές – προμήθειες 
παγίων 

1.344.047,10 98.927,42 879.563,75 

73-74 Έργα - μελέτες 6.831.611,40 315.530,12 6.844.972,87 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συμμετοχές σε 
επιχορηγήσεις) 

80.000,00 - 0 

91 Αποθεματικό 189.435,26 - 117.705,69 

 ΣΥΝΟΛΑ 41.267.791,93 11.523.321,94 39.875.000,00 

 
 

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 
 

    Οι πιστώσεις που αναγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2022 έχουν αξιολογηθεί 
να καλύψουν τις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες δαπάνες που εμπίπτουν στους 
σκοπούς του δήμου και στο νόμο, λόγω της κρατούσης για την ενέργεια των δαπανών 
Αρχής της Νομιμότητας των Δαπανών, καθώς ο προϋπολογισμός  δεν θέτει κανόνες 
δικαίου αλλά σκοπεί στην εφαρμογή των κείμενων νόμων.  
 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ 
 
    Οι πρωτογενείς δαπάνες για το έτος 2021 αφορούν :  
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    Τη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού του δήμου όπου περιλαμβάνονται οι μισθοί, 
επιδόματα & λοιπές παροχές, αντιμισθία δημάρχου – αντιδημάρχων, αποδοχές ειδικών 
συνεργατών, μισθοδοσία προσωπικού ορισμένου χρόνου, αμοιβές μισθώσεων έργων κ.λπ.  
 
    Τις επιχορηγήσεις φορέων ν.π.δ.δ. του δήμου οι οποίες προβλέπονται να ανέλθουν στο 
ποσό των 2.230.000,00€ κατά το έτος 2022 (βάσει των συστατικών πράξεων με τις 
τροποποιήσεις αυτών).  
    Οι επιχορηγήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν την οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει 
από την εφαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής επειδή η επιχορήγηση στα νομικά 
πρόσωπα δήμου Παλ. Φαλήρου, προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας 
του προσωπικού όταν τα ίδια έσοδα δεν επαρκούν για την πληρωμή του συνόλου των 
υποχρεώσεών τους.  
    Σημειώνεται ότι η επιχορήγηση των δημοτικών παιδικών σταθμών που θα πρέπει να 
καλύπτεται από τους πόρους του κρατικού προϋπολογισμού «Υπουργείου Υγείας 
Πρόνοιας» Ν. 2880/01 άρθρο 26 παρ. 6, δεν επαρκεί και καλύπτεται και από επιχορήγηση 
του δήμου.  
 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ από 1.500,00€ σε κάθε Σχολική Επιτροπή 
Οι επιχορηγήσεις αυτές προορίζονται για την κάλυψη των διοικητικών λειτουργικών 
αναγκών  των σχολικών επιτροπών. 
Με το άρθρο 38 παρ. 1Α εδ. ν του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) δίνεται η δυνατότητα 
παροχής χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, 
περιλαμβανομένων και των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης 
που λαμβάνουν, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, δαπανών εξοπλισμού και 
συντήρησης των σχολικών μονάδων.  
 
    Τις καταναλωτικές δαπάνες στις οποίες περιλαμβάνονται :  
    Α) Οι λειτουργικές δαπάνες για ασφάλιστρα – μισθώματα κτιρίων – ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΕΥΔΑΠ – 
τέλη κυκλοφορίας – δημόσιες σχέσεις – υποχρεωτικές εισφορές υπέρ συνδέσμων – 
εργοδοτικές εισφορές κ.λπ. 
    Β) Οι προμήθειες για γραφική ύλη – ανταλλακτικά – υλικά καθαριότητας – ιματισμό – 
καύσιμα – λιπαντικά κ.λπ. 
 
    Τις αποδόσεις σε τρίτους δημόσιο – ασφαλιστικά ταμεία των παρακρατηθέντων φόρων 
και εισφορών.  
  
    Τις δαπάνες του τεχνικού προγράμματος του έτους 2022 που αποσκοπούν στην 
υλοποίηση των συνεχιζόμενων έργων έτους 2021 και των έργων έτους 2022 στους τομείς 
που αναγράφονται στο τεχνικό πρόγραμμα με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη όλης της 
περιφέρειας του δήμου.  
    Για την κάλυψη των δαπανών αυτών προβλέπεται να διατεθούν οι κάτωθι πιστώσεις :  
    Για συνεχιζόμενα έργα έτους 2021 ύψους 30.881.600,00€ με αναλογία δαπάνης στο έτος 
2022 ύψους  2.635.523,31€.   
    Για έργα έτους 2022 ύψους 10.446.630,61€ (βάσει πρ/σμού έργων) με αναλογία δαπάνης 
στο έτος 2022 ύψους  2.088.800,00€. 
    Ήτοι συνολικές πιστώσεις ύψους 41.328.230,6€ που θα καλυφθούν από ίδιους πόρους, 

ΣΑΤΑ, επιχορηγούμενα προγράμματα κ.λπ. με αναλογία δαπάνης για το έτος 2022 ύψους 

4.724.323,31€.  
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ -  ΕΞΟΔΩΝ 
Κατά το έτος 2022 έχουν προβλεφθεί να διαμορφωθούν ως κάτωθι : 

 

ΕΣΟΔΑ 

Κωδικοί Αριθμοί Έσοδα από εισπράξεις Προϋπολογισμός σε € 

0 Τακτικά έσοδα 14.680.643,45 

1 (πλην 12 & 13) 
Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για 
λειτουργικές δαπάνες και έργα) 

182.299,06 

2 
Έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για 
πρώτη φορά. 

2.009.500,00 

3 
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα 
κατά τα παρελθόντα έτη 

4.598.034,42 

4 
Εισπράξεις υπέρ δημοσίου, ασφαλιστικών φορέων 
και τρίτων και επιστροφές χρημάτων 

4.524.842,00 
 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 8.383.788,92 

12 & 13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα                       5.465.892,15 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ 39.845.000,00 

 
ΕΞΟΔΑ 

 
Κωδικοί Αριθμοί 

 
Έξοδα και πληρωμές 

 
Προϋπολογισμός σε € 

60 (- 6056) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10.975.168,00 

6056 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΕΑ 130.078,57 

61-62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 3.245.789,74 

 
63-64 

Φόροι - τέλη 
Λοιπά γενικά έξοδα 

864.658,00 

652 Τοκοχρεολύσια δανείων και επενδύσεων 0 

66 Προμήθειες – αναλώσεις υλικών 2.419.541,66 

67-68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους 6.248.541,09 

81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 1.087.650,00 

82-85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 7.061.330,63 

 Επενδύσεις  

71 Αγορές και προμήθειες παγίων 879.563,75 

73-74 Έργα – Μελέτες 6.814.972,87 

 Αποθεματικό  

91 Αποθεματικό 117.705,69 

 Σύνολο εξόδων και πληρωμών 39.845.000,00 
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. Ε. «Μισθώματα κτιρίων» 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 
 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2021 

Υπηρεσία Είδος 
ιδιοκτήτη 

Δ/νση 
μισθίου 

 
Μ2 

Σύμβαση 
Ναι/όχι 

Έναρξη Λήξη Μήνες Ενοίκιο Σύνολο 

          

 
Δημοτικά 
Ιατρεία 

 
Ιδιώτης 

Α. Αλεξάνδρου 
77 

 
260,17 

 
Ναι 

1.9.20 31.8.25  
12 

1.250,00  
15.000,00 

 
Παιδεία 
Πρόνοια 

 
Ιδιώτης 

Α. Αλεξάνδρου 
75 

 
216,00 

 
Ναι 

 
10.7.09 

 
09.7.21 

 
12 

 
1.598,13 

 
19.177,56 

 
ΚΕΠ 

 
Ιδιώτης 

Α. Αλεξάνδρου 
75 

 
140,00 

 
Ναι 

 
1.7.10 

 
30.6.22 

 
12 

 
1.536,74 

 
18.440,88 

ΚΕΠ  Αγ. 
Βαρβάρας 

Ιδιώτης Αγ. Βαρβάρας 
47 

150,87 Ναι 19.2.20 18.2.25 12 985,00 11.820,00 

Δημοτική 
Βιβλιοθήκη 

Χριστ. 
Ίδρυμα 

Νεότητας 

 
Τρίτωνος 

118 

 
269,00 

 
Ναι 

 
1.6.06 

 
31.5.22 

 
12 

 
2.119,11 

 
25.429,32 

Πνευματικό 
Κέντρο 
Κοψαχείλας 

 
Ιδιώτης 

 
Φλέμινγκ 7 

91,05  
Ναι 

 
1.1.20 

31.12.25 
 

 
12 

 
600,00 

 
7.200,00 

Πνευματικό 
Κέντρο 
Αγίας 
Βαρβάρας 

 
Ιδιώτης 

 
Αγίας 
Βαρβάρας 24 

 
 

328,00 

 
Ναι 

 
 

1.9.11 

 
 
31.8.23 

 
 

12 

 
 

1.842,91 

 
 

22.114,92 

Πολιτιστικό 
Κέντρο 
Λητούς 

 
Ιδιώτης 

 
Λητούς 4 

125,00  
Ναι 

1.2.10  
31.1.22 

 
12 

 
605,07 

 
7.260,84 

Πολιτιστικό 
Κέντρο 

 
Ιδιώτης 

Ηχούς 
26 

 
103,48 

 
Ναι 

 
7.4.10 

 
6.4.22 

 
12 

 
838,35 

 
10.060,20 

Κοινωνικό 
Παντοπωλείο 
 

 
Ιδιώτης 

Χρονοπούλου 
86 

105,25  
Ναι 

1.6.21 31.5.25  
12 

 
610,00 

 
7.320,00 

 
Α. ΚΑΠΗ 

 
Ιδιώτης 

Πανδρόσου 
43 

 
150,00 

 
Ναι 

 
1.5.21 

 
30.4.26 

 
12 

880,00  
10.560,00 

 
Β. ΚΑΠΗ 

 
Ιδιώτης 

Α. Βαρβάρας   
220,00 

 
Ναι 

1.12.20 30.11.25  
12 

1.420,00 17.040,00 

 
Γ. ΚΑΠΗ 

 
Ιδιώτης 

Σειρήνων 
1-3 

 
139,55 

 
Ναι 

 
15.7.10 

 
14.7.22 

 
12 

 
1.013,90 

 
12.166,80 

Σχολείο αποδ. 
Ελληνοπαίδων  

 
Ιδιώτης 

Τύρινθος 3-5  
1.200 

 
Ναι 

 
3.9.14 

2.9.26  
12 

 
5.027.98 

60.335,76 

Κέντρο 
φιλοξενίας – 
Ψυχαγωγίας 
μικρών 
παιδιών 
 
 

 
Κληροδότημα- 

Ζάννειο  
Ίδρυμα 

παιδικής 
προστασίας και 

αγωγής 

Διαγόρα 4-6 391,59 Ναι 1.12.16 30.11.19 
Παράταση  
30.11.22 

   12 2.400,00 28.800,00 
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Πειραιώς- 
Εκάλη 

Κέντρο 
φιλοξενίας – 
Ψυχαγωγίας 
μικρών 
παιδιών 

Ιδιώτης Γλαύκου 18 276,42 Ναι 27.5.20 11.6.23 
παράταση 

12 600,00 7.200,00 

Αποθήκη  Ιδιώτης Άτλαντος 34 154 Ναι 1.4.19 31.3.21 12 540,00 6.480,00 

Αποθήκη Ιδιώτης Σολωμού 19 103,50 Ναι 1.9.20 31.8.25 12 430,00 5.160,00 

ΣΥΝΟΛΟ         291.566,28 

 
Στον π/υ ο.ε. 2021  είχε εγγραφεί το ποσό των 294.474,62.€, προκύπτει μείωση 2.908,34€. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
 

ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

2020 2021 2022 

 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 
30/06/2021 

 
Προβλέψεις 

    

Μόνιμο προσωπικό 4.071.940,76 1.981.650,84 5.026.500,00 

Αορίστου και     
Ορισμένου Χρόνου προσωπικό 
&      
Stage με προσωρινά εκτελεστή 
απόφαση ως αορίστου 

2.228.160,28 **1.391.812,69 2.969.473,00 

Μισθώσεις  Έργου (με 
προσωρινά εκτελεστή απόφαση 
+ σύμβαση Ιατρού 
ΚΑΠΗ,Τεχνικού ασφαλείας και  
Ιατρού ασφαλείας 

16.791,65 16.935,00 26.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6.316.892,69 3.390.398,53 8.021.973,00 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
2020 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
2021 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΈΩΣ 30.06.2021 
2022 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

 
ΕΦΚΑ 

431.838,22 218.200,28 610.500,00 

 
ΙΚΑ 

799.618,00 502.822,40 878.570,00 

 
* ΤΑΔΚΥ 

110.737,46 54.700,47 236.000,00 

 
ΤΥΔΚΥ 

170.735,77 85.166,23 298.150,00 

 
ΛΟΙΠΩΝ 

84.773,01 36.961,01 104.050,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.597.702,46 897.850,39 2.127.270,00 



 

52 

 

52 

 
 
 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 

σε € 
ΕΩΣ 30.06.21 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
σε € 

ΕΩΣ 30.06.21  

 
ΠΡΟΤΑΣΗ σε € 

2022 

     

 
00 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

2.800,00 - 2.500,00 

 
10 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΠ 

12.600,00 1.518,31 12.500,00 

 
15 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

9.900,00 1.732.52 9.200,00 

 
20 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

352.600,00 147.591,19 360.000,00 

 
30 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

48.500,00 19.090,93 47.500,00 

 
35 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

30.850,00 12.230,48 28.350,00 

 
45 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 

5.750,00 1.622,00 5.750,00 

 
 

 
ΣΥΝΟΛΑ 

463.000,00 183.785,43 465.800,00 

 
 
 

Από τα παραπάνω προκύπτει  ότι η υπερωριακή αποζημίωση είναι  αυξημένη  για το οικ. 
έτος 2022 κατά 2.800,00  ευρώ.  
 

 
 

 


