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Προς:Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 
 

Θέμα: «Έγκριση της αριθ. 31/19-4-2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ» με θέμα 
«Καθορισμός καταβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς(τροφεία) για το σχολικό 

έτος 2019-2020 των φιλοξενούμενων νηπίων στα Παραρτήματα των Παiδικών –

Βρεφονηπιακών Σταθμών». 

 
ΣΧΕΤ.: 1. Τα άρθρα 234, 236 και 240 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ). 

 2. Το υπ’ αριθ.95/18-6-2019/ 18-6-2019 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. Η ΕΣΤΙΑ. 

3. Το άρθρο 5 της αριθ. 41087/29-11-2017 ΚΥΑ(ΦΕΚ 4249/τΒ/5-12-2017). 

 

 Στην παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)ορίζονται τα εξής:«1. Οι 

διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής 

υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την ταμειακή 

υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα 

ιδρύματα». 

Στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.1 

του άρθρου 236 του Ν.3463/06 ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου. 

Στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 

234 του Ν.3463/06 οι οποίες αναφέρονται στα ιδρύματα, ισχύουν και για τα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

Στην παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006 ορίζονται τα εξής: 

«3. Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον 

προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την 

επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και 

δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, 

απαιτείται προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι 

αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, μέσα δέκα (10) 



ημέρες, αφότου περιήλθε στο ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου». 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 Οικονομική Συμμετοχή της αριθ. 41087/29-11-2017 

ΚΥΑ 

  
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου, μετά από πλήρως τεκμηριωμένη 
σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, ή το Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον 
πρόκειται περί Σταθμού εντός υπηρεσίας του Δήμου, μπορεί να ορίζει κριτήρια 
επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των 
φιλοξενουμένων παιδιών, σύμφωνα με την οικονομική τους δυνατότητα και σε 
κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από την ιδιότητα των γονέων ως κατοίκων, δημοτών 
ή ετεροδημοτών. Στην περίπτωση επιβολής οικονομικής συμμετοχής, αυτή πρέπει 
να είναι εύλογη και συμβολική, και να γνωστοποιείται με ανάρτηση πριν την 
έναρξη του χρονικού διαστήματος υποβολής των αιτήσεων για εγγραφή. Με την 
ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζονται 
οι περιπτώσεις απαλλαγής καταβολής τροφείων ή η πιθανή μείωση αυτών. Οι 
αιτήσεις απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού των τροφείων εξετάζονται από ειδική 
Επιτροπή Επαναξιολόγησης και η απόφαση πρέπει να τεκμαίρεται πλήρως.» 
  

 To N.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ», με το αριθ. 951/18-6-2019 έγγραφό του 

απέστειλε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αριθ. 31/19-4-2019 απόφαση του Δ.Σ 

του Ν.Π.Δ.Δ με θέμα «Καθορισμός καταβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς 

(τροφεία) για το σχολικό έτος 2019-2020 των φιλοξενούμενων νηπίων στα 

Παραρτήματα των Παiδικών –Βρεφονηπιακών Σταθμών».  

 Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την 

απόφαση του Δ.Σ του ΝΠΔΔ «Η ΕΣΤΙΑ», αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

 

                                                                                                  Με Ε.Δ. 

                                                                                  O Aντιδήμαρχος Διοίκησης & 

                                                                                    Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 

 

                                                                                        Δαρδαμάνης Βασίλειος 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

Η αριθ. 31/19-4-2019 απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ». 


