
 

               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Αριθ.Αποφ. 194/2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                     
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης προϋπ/σμου του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικό και Αθλητικό 

Κέντρο  Δήμου Παλαιού Φαλήρου» οικ. έτους 2022. 

Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα, 5 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, 
ύστερα από την με αρ. πρωτ. 15092/30.06.2022 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 πέντε (5) μέλη:   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Αντιπρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
 

Στη συνέχεια εισηγούμενος το  2ο  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 2ης Μερικής Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο 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. 24/2022 Απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης».  
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 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. 386/2021 ΑΟΕ η οποία εγκρίθηκε με το με αρ. πρωτ. 1107/31.01.2022 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Δ/σης Αττικής και αφορά στον πρ/σμό του νομικού προσώπου οικ. έτους 2022 

 τη με αρ. 35/2022 ΑΟΕ 

 την υπ’αρ.  24/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. 

 την εισήγηση της υπηρεσίας  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                     ΑΠΟΝΤΕΣ   

1. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

      (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

2. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
3. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

5. ΚΟΡΟΜΗΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (αναπλ.μέλος) 
 

1. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 

2. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
3. ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
5.    ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 

 
 

ΑΔΑ: ΨΕ8ΒΩΞΕ-2ΩΒ



 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την 2η Μερική Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο 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  194/2022 
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 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΚΟΡΟΜΗΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
 

  

   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦ.: 

2022 

28/06/2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

2H ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Έσοδα 

ΑΑ ΚΑ Περιγραφή ΚΑ 
Αρχικό 

Ποσό 

Ποσό  

Μεταβολής 

Τελικό 

Ποσό 

 248.727,80  13.431,39  262.159,19  1 0718.02 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν,1828/89) 

Σύνολο Μεταβολών :  13.431,39 

Δαπάνες 

ΑΑ ΚΑ Περιγραφή ΚΑ 
Αρχικό 

Ποσό 

Ποσό  

Μεταβολής 

Τελικό 

Ποσό 

 5.000,00  3.000,00  8.000,00  1 00-6053.01 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ) 

 500,00 -500,00  0,00  2 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια 

και σεμινάρια 

 26.100,00  6.000,00  32.100,00  3 00-6117.01 ΑΜΟΙΒΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 

 10.500,00 -10.500,00  0,00  4 00-6142.15 Λογισμικό παρακαλούθησης δεδομένων-σύστημα 

κυβερνοασφάλειας 

 5.500,00 -2.524,00  2.976,00  5 00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΠΟ.Α.ΚΕ. 

 1.000,00 -1.000,00  0,00  6 00-6433.03 'Εξοδα φιλοξενίας 

 3.000,00 -3.000,00  0,00  7 00-6433.05 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 

φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 

 24.800,00 -9.800,00  15.000,00  8 10-6142.07 Παροχή υπηρεσιών για την υποβοήθηση της Τ.Υ. για την 

ηλεκτρονική σχεδίαση & διαστασιολογική αποτύπωση της νέας 

πισίνας του ΔΑΚ Π.Φ.- φωτορεαλιστικές απεικονίσεις των 

εγκαταστάσεων 

 0,00  900,00  900,00  9 10-6142.08 Συντήρηση ιστοσελίδας ( τεχν. υποστήριξη & φιλοξενία) 

 5.000,00  3.000,00  8.000,00  10 10-6264.04 Συντήρηση σαρώθρων πισίνας (συμπερ.ανταλ.) 

 24.800,00 -15.000,00  9.800,00  11 10-6264.05 Εργασία συντηρήσεως και προμήθεια και τοποθέτηση ανταλ/κών 

για τη συντηρηση εξοπλισμών 

 2.000,00 -1.000,00  1.000,00  12 10-6265.01 Συντήρηση πυροσβεστήρων 

 300.350,00  94.500,00  394.850,00  13 10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους 

υπηρεσίες 

 5.000,00 -2.000,00  3.000,00  14 10-6276.01 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 

 3.000,00  500,00  3.500,00  15 10-6615.01 Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 

 15.000,00 -10.000,00  5.000,00  16 10-6661.01 Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων 

 1.000,00 -1.000,00  0,00  17 10-7131.06 Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και 

ωρομέτρησης για το  προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. 

 2.000,00 -2.000,00  0,00  18 10-7133.01 Προμήθεια επίπλων και σκευών 

 1.500,00 -1.000,00  500,00  19 10-7135.01 Προμήθεια πυροσβεστήρων & λοιπού εξοπλισμού πυρόσβεσης / 

πυρανίχνευσης 

 10.000,00 -6.000,00  4.000,00  20 10-7135.02 Προμήθεια ειδών αθλητισμού 

 4.000,00 -2.000,00  2.000,00  21 10-7135.06 Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού 

 3.000,00 -1.300,00  1.700,00  22 10-7135.16 Προμήθειακαι εγκατάσταση  ηλεκτρομηχανικής μπάρας 

 15.000,00 -10.000,00  5.000,00  23 10-7331.01 Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων 

 218.000,00 -15.000,00  203.000,00  24 15-6021.01 Τακτικές αποδοχές και έξοδα κίνησης υπαλλήλων αορίστου 

χρόνου (μισθοί,δώρα και τακτικά επιδόματα) 

Σελίδα 1 από 2   
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2022 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦ.: 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 12.400,00 -6.200,00  6.200,00  25 15-6142.05 Προμήθεια πλατφόρμας διαχείρησης δομών 

 3.000,00 -3.000,00  0,00  26 15-6142.06 Συντήρηση αθλητικού εξοπλισμού 

 0,00  16.000,00  16.000,00  27 15-6235.01 Ενοικίαση μεταλλικών κερκίδων - εξέδρων & λοιπού εξοπλισμού 

 0,00  2.450,00  2.450,00  28 15-6236.02 Μίσθωση χημικών τουαλετών 

 0,00  1.000,00  1.000,00  29 15-6261.01 Συντήρηση B.M.S. του Αθλητικού Κέντρου 

 1.000,00 -1.000,00  0,00  30 15-6265.01 Συντήρηση μουσικών οργάνων 

 30.000,00  75.000,00  105.000,00  31 15-6471.01 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

 4.500,00 -4.500,00  0,00  32 15-6471.02 Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων 

 1.500,00 -1.500,00  0,00  33 15-6473 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 

 3.000,00 -2.000,00  1.000,00  34 15-7135.01 Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού 

 28.000,00 -28.000,00  0,00  35 15-7135.03 Προμήθεια εξοπλισμού για το κολυμβητήριο(βατήρες-πάγκοι 

καθήμενων) 

 1.000,00 -1.000,00  0,00  36 15-7135.04 Προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα 

 37.200,00 -37.200,00  0,00  37 20-6279.02 Δαπάνες καθαριότητας κτιρίων 

 0,00  27.200,00  27.200,00  38 30-6117.01 Παροχή Υπηρεσιών για την υποβοήθηση της Τ.Υ. για Ενεργειακή 

Επιθεώρηση & κατηγοριοποίηση ενεργειακής απόδοσης της Νέας 

Πισίνας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Π.Φαλήρου 

 37.200,00 -37.200,00  0,00  39 30-7326.03 Παροχή Υπηρεσιών για την υποβοήθηση της Τ.Υ. για Ενεργειακή 

Επιθεώρηση & κατηγοριοποίηση ενεργειακής απόδοσης της Νέας 

Πισίνας του Δημουτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Π.Φαλήρου 

 14.930,04 -14.326,00  604,04  40 9111 Αποθεματικό 

 1.498,65  13.431,39  14.930,04  41 9111 Αποθεματικό 

Σύνολο Μεταβολών :  13.431,39 

Σελίδα 2 από 2   

ΑΔΑ: ΨΕ8ΒΩΞΕ-2ΩΒ
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