
 

 

  
               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Αριθ.Αποφ.  343/2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                     
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Έγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης προϋπ/σμου του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί 

Σταθμοί  Δήμου Παλαιού Φαλήρου» οικ. έτους 2022. 

 

Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα, 31 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, μέσω της διαδικτυακής 

πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α' 

136/09.07.2022), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 27975/27.10.2022 πρόσκληση του Προέδρου-

Δημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75: «Λειτουργία της 

Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010). 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω  (6) έξι μέλη:   
 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
  

    
Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
 
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 
       
«Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Οικονομικής 
Επιτροπής τη λήψη απόφασης για την έγκριση της 4ης 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. 66/2022 Απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης».  
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  

 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 

 τις με αρ. 36/2022, 85/2022 & 193/2022 ΑΟΕ 

 την υπ’αρ. 66/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. 

 την ανωτέρω εισήγηση 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                     ΑΠΟΝΤΕΣ   

1. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

    (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

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

1. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 

2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
3. ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

Εγκρίνει την 4η Μερική Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Παλαιού Φαλήρου», με πλήρη αιτιολόγηση κάθε 
εγγραφής (αιτιολογική έκθεση), όπως εμφανίζεται στα συνημμένα κείμενα που αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης απόφασης. 
 
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 343/2022 
 
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 στ). 
Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4727/2020,  οι  πράξεις που είναι αναρτημένες στο Διαδίκτυο  γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους 
φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες: α) ως ηλεκτρονικά έγγραφα 
διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, β) ως έντυπα έγγραφα χωρίς 
περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των 
αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: 

  
Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                      ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 
 

 
 

      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

javascript:void(0);
http://www.palaiofaliro.gr/
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Αιτιολογική έκθεση 4ης  Μερικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού των 
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Παλαιού Φαλήρου οικονομικού έτους 2022. 

 
ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

 
00-6122.01: Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου: Αύξηση της πίστωσης 
αυτής κατά 3.000,00 € από 5.000,00 € σε 8.0000,00 € λόγω αναγκών της υπηρεσίας. 
 
10-6021.01: Τακτικές αποδοχές: Αύξηση της πίστωσης αυτής κατά 3.000,00 € από 
540.000,00 € σε 543.000,00 € λόγω αναγκών της υπηρεσίας. 
 
10-6061.02: Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων συν: Αύξηση της πίστωσης αυτής 
κατά 6.000,00 € από 18.335,03 € σε 24.335,03 € λόγω αναγκών της υπηρεσίας. 
 
10-6462.01: Δημοσίευση προκηρύξεων, ανακοινώσεων: Αύξηση της πίστωσης αυτής 
κατά 1.000,00 € από 1.000,00 € σε 2.000,00 € λόγω αναγκών της υπηρεσίας. 
 
10-6484.01: Προμήθεια Εποπτικού υλικού: Αύξηση της πίστωσης αυτής κατά 
5.000,00 € από 5.000,00 € σε 10.000,00 € λόγω αναγκών της υπηρεσίας. 
 
10-6621.01: Προμήθεια κουρτινών: Αύξηση της πίστωσης αυτής κατά 6.000,00 € από 
00,00 € σε 6.000,00 € λόγω αναγκών της υπηρεσίας. 
 
10-6621.03: Προμήθεια Ιματισμού: Αύξηση της πίστωσης αυτής κατά 12.000,00 € από 
3.000,00 € σε 15.000,00 € λόγω αναγκών της υπηρεσίας. 
 
10-6622.04: Προμήθεια παιχνιδιών: Αύξηση της πίστωσης αυτής κατά 6.000,00 € από 
6.000,00 € σε 12.000,00 € λόγω αναγκών της υπηρεσίας. 
 
10-7133.05: Προμήθεια επίπλων και σκευών: Αύξηση της πίστωσης αυτής κατά 
8.000,00 € από 4.000,00 € σε 12.000,00 € λόγω αναγκών της υπηρεσίας. 
 
 
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

00-6494.01: Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών: Δημιουργία της 
πίστωσης αυτής κατά 500,00 € από 00,00 € σε 500,00 € λόγω αναγκών της υπηρεσίας. 
 
10-6265.06: Συντήρηση κι επισκευή δικτύων Η/Υ περιφερειακών, λογισμικών κ.λ.π.: 
Δημιουργία της πίστωσης αυτής κατά 4.000,00 € από 00,00 € σε 4.000,00 € λόγω 
αναγκών της υπηρεσίας. 
 
10-6474.01: Δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων: Δημιουργία της 
πίστωσης αυτής κατά 2.000,00 € από 00,00 € σε 2.000,00 € λόγω αναγκών της 
υπηρεσίας. 
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10-6661.22: Προμήθεια υλικών για υλοποίηση αρχιτεκτονικών διαρρυθμίσεων σε 
Π.Σ.: Δημιουργία της πίστωσης αυτής κατά 24.800,00 € από 00,00 € σε 24.800,00 € 
λόγω αναγκών της υπηρεσίας. 
 
 
ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  

10-6481.29: : Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (2018) συν: Μείωση της πίστωσης αυτής 
κατά 81.300,00 € από 180.064,52 € σε 98.764,52€ λόγω αναγκών 
 

4η Μερική Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   20.609,70 

 

ΑΥΞΗΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ   

1) 00-6122.01  Αποζημίωση μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου  
                       Αύξηση πίστωσης κατά 3.000,00€ 
                           Αυξανομένης από 5.000,00 € σε 8.000,00 

 

3.000,00 

2) 10-6021.01  Τακτικές αποδοχές  
                       Αύξηση πίστωσης κατά 3.000,00€ 
                           Αυξανομένης από 540.000,00 € σε 
543.000,00 

 

3.000,00 

3) 10-6061.02  Προμήθεια γάλακτος 
εργαζομένων συν. 
                       Αύξηση πίστωσης κατά 6.000,00€ 
                           Αυξανομένης από 18.335,03 € σε 
24.335,03 

 

6.000,00 

4) 10-6462.01  Δημοσίευση προκηρύξεων, 
ανακοινώσεων  
                       Αύξηση πίστωσης κατά 1.000,00€ 
                           Αυξανομένης από 1.000,00 € σε 2.000,00 

 

1.000,00 

5) 10-6621.03 Προμήθεια κουρτινών 
                       Αύξηση πίστωσης κατά 6.000,00€ 
                           Αυξανομένης από 00,00 € σε 6.000,00 

 
6.000,00 

6) 10-6621.03 Προμήθεια εποπτικού υλικού 
                       Αύξηση πίστωσης κατά 5.000,00€ 
                           Αυξανομένης από 5.000,00 € σε 10.000,00 

 
5.000,00 

7) 10-6621.03 Προμήθεια ιματισμού  
                       Αύξηση πίστωσης κατά 12.000,00€ 
                           Αυξανομένης από 3.000,00 € σε 15.000,00 

 
12.000,00 

8) 10-6622.04 Προμήθεια παιχνιδιών  
                       Αύξηση πίστωσης κατά 6.000,00€ 

 
6.000,00 
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                           Αυξανομένης από 6.000,00 € σε 12.000,00 
9) 10-7133.05  Προμήθεια επίπλων και σκευών  
                       Αύξηση πίστωσης κατά 8.000,00€ 
                           Αυξανομένης από 4.000,00 € σε 12.000,00 

 
8.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  50.000,00 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ   

1) 00-6494.01   Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών 

επιμελητών 
                       Δημιουργία της πίστωσης αυτής κατά 
500,00€               

 

               500,00 

2) 10-6265.06    Συντήρηση κι επισκευή δικτύων Η/Υ, 

περιφερειακών, λογισμικών κ.λ.π.  
                       Δημιουργία αυτής πίστωσης αυτής κατά 
4.000,00 € 

 

4.000,00 

3) 10-6474.01    Δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων και 

εκδηλώσεων  
                       Δημιουργία αυτής πίστωσης αυτής κατά 
2.000,00 € 

 

2.000,00 

4) 10-6661.22    Προμήθεια υλικών για υλοποίηση 

αρχιτεκτονικών διαρρυθμίσεων σε Π.Σ.  
                       Δημιουργία αυτής πίστωσης αυτής κατά 
24.800,00 € 

 

24.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ  31.300,00 

 

ΜΕΙΩΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ   
1) 10-6481.29   Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2018 (συν.)  

                       Μείωση της πίστωσης αυτής κατά 
81.300,00€ 
                           Μειωμένης από 180.064,52 € σε 98.764,52 

 

               -81.300,00 

ΣΥΝΟΛΟ  -81.300,00 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                      

20.609,70 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ  
1.  ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ -81.300,00 

 ΣΥΝΟΛΟ -81.300,00 

ΑΔΑ: Ω59ΗΩΞΕ-9Ε2



2.  ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ                        
50.000,00 

3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 31.300,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 81.300,00 
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 00,00 

 
 

ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  20.609,70 

Το αποθεματικό δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων. 

 

ΑΔΑ: Ω59ΗΩΞΕ-9Ε2
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