
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ Αγ.Στέφανος 15-4-2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:  16242 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

Πληρ. Σερασκέρης Εμμαν. 

 

 

Προς: Tην Πρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου 
 

Θέμα: « Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Δημοτικός Οίκος 

Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» για το έτος 2019». 

 

ΣΧΕΤ: 1.  Το αριθ 193/2005 Π.Δ (ΦΕΚ 235/τΑ/28-9-2005) . 

           2. Η αριθ.  114/28-5-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

             ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1.Με το αριθ 193/2005 Π.Δ (ΦΕΚ 235/τΑ/28-9-2005) εγκρίθηκε η σύσταση 

Κοινοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ στην Κοινότητα Δροσιάς Νομού Αττικής. 

2.Με την 114/28-5-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 

τροποποίηση του άρθρου 5
ου

 ΠΟΡΟΙ  του ΠΔ/τος 193/2005 ώστε η ετήσια 

επιχορήγηση του Δήμου Διονύσου να ανέρχεται στο ποσό κατ ελάχιστο των 20.000 

ευρώ. 

3.Με την αριθ. 120/2016 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

επεστράφη αθεώρητο το αριθ. 346/2016 ΧΕΠ ποσού  50.000  ευρώ και αφορά στην 

καταβολή της ετήσιας επιχορήγησης του Δήμου στο Δημοτικό Ίδρυμα με την 

επωνυμία Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ 

«καθόσον η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο ΧΕΠ δαπάνη δεν είναι νόμιμη για το 

λόγο ότι για τον προσδιορισμό του ποσού της ετήσιας επιχορήγησης δεν 

εφαρμόσθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 5 ΠΟΡΟΙ του Π.Δ 193/2005 ΣΥΣΤΑΣΗ  

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 



ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, σύμφωνα με τις οποίες η ετήσια επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 

0,5% επί των τακτικών εσόδων της Κοινότητας Δροσιάς. Περαιτέρω δε, ούτε η με 

αριθ. 114/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, με την 

οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 5 του ΠΔ σύστασης 

του ως άνω Ιδρύματος ως προς το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης του Δήμου 

Διονύσου προς το Ν.Π έτσι ώστε αυτή να ανέρχεται κατ ελάχιστο στο ποσό των 

20.000,00 ευρώ, μπορεί να αποτελέσει νόμιμο έρεισμα για την καταβολή της 

ετήσιας επιχορήγησης, δεδομένου ότι της απόφασης αυτής δεν ακολούθησε η 

έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος για την ολοκλήρωση της 

τροποποίησης της ισχύουσας διάταξης του Π.Δ σύστασης που αφορά τους πόρους 

του Ιδρύματος. Ως εκ τούτου η τροποποίηση αυτή δεν έχει τελειωθεί, εξακολουθεί 

δε να βρίσκεται σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 5, όπως αυτή είναι γραμματικά 

διατυπωμένη στο Π.Δ 193/2005». 

 

Ως εκ τούτου η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου και μέχρις της ολοκλήρωσης της 

τροποποίησης του ΠΔ 193/2005 εξακολουθεί να ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% των 

τακτικών εσόδων της Κοινότητας Δροσιάς. 

Με το από 31-12-2010    έγγραφο του Δήμου Δροσιάς βεβαιώνεται ότι το ύψος των 

τακτικών εσόδων έτους 2010 του Δήμου Δροσιάς (τελευταίο προ της εφαρμογής 

του Ν. 3852/2010, έτος) ανέρχεται στο ποσό των   3.552.188,78 ευρώ.        

 Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του: 

1. Το  άρθρο 5 του αριθ. 193/2005 Π.Δ (ΦΕΚ 235/τΑ/28-9-2005) . 

2. Το σχετικό προαναφερθέν έγγραφο του Δήμου Δροσιάς 

  Να  εγκρίνει την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία « Δημοτικός Οίκος 

Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» για το έτος 2019  με το 

ποσό των  50.000,00 ευρώ   (άρθρο 5 «ΠΟΡΟ»Ι του ΠΔ 193/2005 –  κατ 

ελάχιστο ποσοστό  0,5% επι των τακτικών  εσόδων της  Κοινότητας 

Δροσιάς). 

H πίστωση θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6715.0015 του Προυπ/σμού οε 2019.  
 
                                                                                                          Ο Δήμαρχος 

                                                                                  

 

                                                                                                    Ζαμάνης Διονύσιος 

 

 

Συνημμένα: 

1 Το αριθ. 93/2005 Π.Δ. 


