
 

 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                  Άγιος Στέφανος   01-06-2018                                   

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      Αριθ. Πρωτ: 19324 

ΤΜΗΜΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

                               

ΠΡΟΣ: Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
Θ Ε Μ Α: «Τροποποίηση του άρθρου  7ου  της συστατικής πράξης  του 

N.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ». 
 

 

Με την αριθ. 202/27-10-2015 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε η 

τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή 

σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».(ΦΕΚ  

3141/τΒ/30-9-2016). 

 

Στο άρθρο 7ο «ΠΟΡΟΙ » της ανωτέρω απόφασης, αναφέρεται: 

α)Από τις επιχορηγήσεις του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 

περ.(α) και (β) του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει, η οποία ανέρχεται σε 

150.000 ευρώ ετησίως. 

β)Από προσόδους της σχολικής περιουσίας. 

γ)Από εκποιήσεις της σχολικής περιουσίας. 

δ)Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 

ε)Από κάθε άλλου νόμιμη πηγή. 

 

Με το αριθ. εισερχομένου πρωτοκόλλου 19324/1-6-18 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» ζητείται η επιπλέον ετήσια επιχορήγηση του νομικού 

προσώπου με €120.000 προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες για ηλεκτρικό 

ρεύμα όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απευθείας από το 

νομικό πρόσωπο. 

 

Έχοντας υπόψη: 

- Την εισήγηση 

- Τις διατάξεις των άρθρων 93, 239 και 240 Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ). 

- Τις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). 

- Την αριθ. 202/2015 απόφαση του Δ.Σ.  



- το αριθ. εισερχομένου πρωτοκόλλου 19324/1-6-18 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. με 

την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», 

 

 

 

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στη λήψη σχετικής απόφασης 

για: 

 

την τροποποίηση του άρθρου 7
ου

 «ΠΟΡΟΙ» και 10
ου

 «ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ» 

της αριθ. 202/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την 

συστατική πράξη του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» ως κατωτέρω: 

 

Αρθρο 7ο «ΠΟΡΟΙ»: 

α)Από τις επιχορηγήσεις του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 

περ.(α) και (β) του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει, η οποία ανέρχεται σε     

270.000 ευρώ ετησίως. 

β)Από προσόδους της σχολικής περιουσίας. 

γ)Από εκποιήσεις της σχολικής περιουσίας. 

δ)Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 

ε)Από κάθε άλλου νόμιμη πηγή. 

 

 

Άρθρο 10
ο
 ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:   

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται επιπλέον δαπάνη ποσού 

€120.000 σε βάρος του ΚΑ 00.6715.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου 

για το τρέχον έτος η οποία θα καλυφθεί με αναμόρφωση του και ποσού €270.000 

για τα επόμενα έτη. 

 

Kατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθ. 177/2011 απόφαση του Δ.Σ η 

οποία και εξακολουθεί να ισχύει. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση 

να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

                Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης 

                & Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 

             Δαρδαμάνης Βασίλειος 

 

                                       


