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ΠΡΟΣ: Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
Θ Ε Μ Α: «Τροποποίηση των άρθρων 5

ου
 και 8

ου
 της συστατικής 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Κοινωνική 

Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ». 
 

 

Με την αριθ. 50/19-4-2016 aαπόφαση του Δημοτικού συμβουλίου που 

δημοσιεύθηκε στο αριθ. 2385/τΒ/3-8-2016 ΦΕΚ, εγκρίθηκε η τροποποίηση των 

άρθρων 5 «ΠΟΡΟΙ» και 8 «ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ» ως κατωτέρω: 

 

Στο άρθρο 5 «ΠΟΡΟΙ»της ανωτέρω απόφασης, αναφέρεται: 

· Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Διονύσου ανερχόμενη στο ποσό των 

1.200.000 ευρώ. 

· Οι Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το Κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο 

οργανισμό, Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο 

είτε προς το Δήμο για λογαριασμό του. 

· Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 

· Οι εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων από το νομικό πρόσωπο 

πραγμάτων , υπηρεσιών εκδηλώσεων κ.λ.π. 

· Πρόσοδοι από την υπηρεσία του, καθώς και από τη συμμετοχή του σε 

προγράμματα. 

· Κάθε είδους κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων που 

συγχωνεύονται και που μεταβιβάζονται στο Νομικό Πρόσωπο( παρ.5 άρθρο103 

Ν.3852/10). 

 

Στο άρθρο 8
ο
  «ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ» αναφέρεται: 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου για το τρέχον έτος ύψους 800.000,00€ καθώς 

και για τα επόμενα έτη η οποία θα καλυφθεί για το έτος 2012 από σχετική πίστωση 

που θα εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. 00.6715.002. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση 

να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 



Με το υπ’ αριθ. 19330/1-6-2018 έγγραφο του Δημάρχου Διονύσου ζητείται η 

μείωση της ετήσιας επιχορήγησης του Ν.Π.ΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ‘Η ΕΣΤΙΑ’» από το Δήμο κατά 

€200.000, δεδομένης της χρηστής οικονομικής διαχείρισης που δημιουργεί μεγάλα 

χρηματικά υπόλοιπα στο νομικό πρόσωπο και προκειμένου να καλυφθεί η 

ζητούμενη από τα ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου» (αρ.πρωτ. 19324/01.06.2018) και «Σχολική 

Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου» (αρ. 

πρωτ. 19325/01.06.2018) αύξηση της επιχορήγησης τους από το Δήμο κατά 

€200.000 συνολικά, ενώ υπογραμμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο 

ενός έτους θα επανεξεταστεί το ύψος των επιχορηγήσεων όλων των ΝΠΔΔ του 

Δήμου.  

 

Έχοντας υπόψη: 

- Την εισήγηση 

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

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

- Την αριθ. 50/19-4-2016 απόφαση του Δ.Σ. 

- το υπ’ αριθ. 19330/1-6-2018 έγγραφο του Δημάρχου Διονύσου 

 

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στη λήψη σχετικής απόφασης για: 

την τροποποίηση των άρθρων 5
ου

 «ΠΟΡΟΙ» και 8
ο 

«ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ» της 

συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ‘Η ΕΣΤΙΑ’» ως κατωτέρω: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΟΡΟΙ 

· Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Διονύσου ανερχόμενη στο ποσό των 1.000.000 

ευρώ. 

· Οι Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το Κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο 

οργανισμό, Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το Νομικό Πρόσωπο 

είτε προς το Δήμο για λογαριασμό του. 

· Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες. 

· Οι εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων από το νομικό πρόσωπο 

πραγμάτων, υπηρεσιών εκδηλώσεων κ.λ.π. 

· Πρόσοδοι από την υπηρεσία του, καθώς και από τη συμμετοχή του σε 

προγράμματα. 

· Κάθε είδους κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων που 

συγχωνεύονται και που μεταβιβάζονται στο Νομικό Πρόσωπο (παρ.5 άρθρο 103 

Ν.3852/10). 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ. 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Δήμου Διονύσου ο.ε 2018 και για τα επόμενα έτη, ύψους 

1.000.000,00€ . 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας, η παρούσα απόφαση 

να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 



Η προγενέστερη 50/19-4-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παύει να 

ισχύει. 

 

 

                                                Με Ε.Δ                                                          

                                                                     Ο Aντιδήμαρχος Διοίκησης & 

                                                                        Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 

                                                                       Δαρδαμάνης Βασίλειος 

                                       


