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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..22η/2014..  

της ..24/11/2014.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..226/2014.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..24ης/11/2014.. της ..22ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την .24η Νοεµβρίου 2014.. ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..18:00.. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου 
επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. .. 36853/19-11-2014.. πρόσκληση που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» 
και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 1ο: «Oρισµός µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού ιδρύµατος µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα µε το όνοµα ∆ηµοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ». 
ΘΕΜΑ 2ο: «΄Εγκριση της αριθ. 96/20-10-2014 απόφασης του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ». 
 

� ΘΕΜΑ 3ο: «΄Εγκριση της αριθ. 76/9-9-2014 απόφασης του ∆.Σ του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ  περί Κατάρτισης και 
ψήφισης του προυπολογισµού του ΝΠ ο.ε 2015 και ετησίου προγράµµατος δράσης». 

 
ΘΕΜΑ 4ο:  « Ορισµός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Ε.Σ. (Εδαφικός Όµιλος Ευρωπαϊκής 
Συνεργασίας) ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ».      
ΘΕΜΑ 5ο: «΄Εγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισµό µελών της επιτροπής εκτίµησης τιµής 
εκκίνησης (άρθρα 7 κ 9 του Π.∆ 270/81) και συγκρότησή της για το υπόλοιπο του έτους 2014». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Ορισµός µελών του ∆.Σ. από την πλευρά της µειοψηφίας ως µέλη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής όταν αυτή επιλαµβάνεται επί θεµάτων υπαλλήλων (Ν.3584/2007) ‘όπως τροποποιήθηκε µε 
την παρ.4 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 
4018/2011». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος έτους 2014 ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Επιπρόσθετη τοποθέτηση σήµανσης και στις δύο κατευθύνσεις επί της Λ. Ανοίξεως στην 
περιοχή του πάρκου µε το γήπεδο µπάσκετ και την παιδική χαρά στη ∆.Κ ΄Ανοιξης προκειµένου να 
πραγµατοποιείται ασφαλώς η διέλευση πεζών».      
ΘΕΜΑ 9ο:  «΄Eγκριση 1ου ΑΠΕ  (τακτοποιητικού) του έργου «Ανακατασκευή γεφυριού οδού Νιόβης ∆.Κ 
΄Ανοιξης». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Αποκατάσταση της ελεύθερης προσπέλασης και κοινής χρήσης των πεζοδροµίων σε οδούς 
της ∆.Κ ∆ροσιάς». 
ΘΕΜΑ 11ο: «΄Εγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας) προµηθειών και παροχής υπηρεσιών». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Παραγραφή οφειλών ∆ήµου ετών 2007-2008 λόγω παρέλευσης 5ετίας». 
ΘΕΜΑ 13ο«Μείωση µισθώµατος περιπτέρου ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας από 1-1-2015».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Τροποποίηση σύµβασης για τη συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων µάρκας XEROX». 
ΘΕΜΑ 15ο: « Συµπλήρωση απόφασης 204/14 περί Ορισµού ∆ηµοτικών Συµβούλων ως µελών του 
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας». 
ΘΕΜΑ 16ο: «΄Εγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας) προµηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2014». 
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ΘΕΜΑ 17ο: «Κατανοµή πιστώσεων του ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων  
Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (Αρ. χρηµ. εντολής 27859/14), καθαρού ποσού 33.245,34€». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας χριστουγεννιάτικων ειδών φωταγωγήσεων». 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδοµένου       
ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..30.. ήτοι: 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σηµερινή 
Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. 
Κασαπάκης Μιχαήλ καθώς και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιονύσου Μπάσης Αναστάσιος. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αφάρας Γεώργιος, ∆αρδαµάνης Βασίλειος, Αλεξανδρής ∆ηµήτριος, Ρηγοπούλου Βασιλική, 
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα και Καγιαλή Ελπίς απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε κατά τη διάρκεια του 3ου  θέµατος της συζήτησης. 
• Ο ∆.Σ. κ. Ράικος ∆ηµήτριος απουσίαζε κατά τη διάρκεια του 7ου  θέµατος της συζήτησης. 
• Ο ∆.Σ. κ. Τσουδερός Ιωάννης απουσίαζε κατά τη διάρκεια των 12ου , 14ου και 15ου  θεµάτων της 
συζήτησης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης απουσίαζε κατά τη διάρκεια των 2ου , 8ου , 9ου , 10ου και 11ου  θεµάτων 
της συζήτησης. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Πρόεδρος. 
2.  ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
3.  ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
4. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
5.  ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
6.  ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
7. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
8.  ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
9. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
10. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
11. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
12. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
13. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ     
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

14. ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
15. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
16. ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
17. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
18. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
19. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
20. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
21. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
22. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
23. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
24. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
26. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
27. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
28. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
29. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙ∆ΩΝ. 
30. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
2. ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
3. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
4. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
5. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ. 
6. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
7. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
8. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ). 
9. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
10. ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
11. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
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• Η ∆.Σ. κ. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη απουσίαζε κατά τη διάρκεια του 4ου  θέµατος της συζήτησης. 
 
Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Στασινοπούλου Αναστασία, Αγγέλικα Παρασκευή (Πάρη) και Τσουδερός Ιωάννης 
προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. 

• Οι ∆.Σ. κ.  Υφαντής Ηλίας και Φωτάκης Ιωάννης προσήλθαν  στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του 3ου  
θέµατος συζήτησης. 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης, Κρητικός Αθανάσιος, Καλαφατέλης Ιωάννης, Κοντάκης Κυριάκος και 
Ίσσαρης Γρηγόριος  αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του 3ου θέµατος συζήτησης. 

• Η  ∆.Σ. κ. Ζώτου Βασιλική  αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του 7ου  θέµατος συζήτησης 
• Η ∆.Σ. κ. Αγγέλικα-Παρασκευή (Πάρη) αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του 11ου  
θέµατος συζήτησης. 

 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κυριακούλη Ελευθερία υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση των 
πρακτικών. 

� Το 1ο και 16ο θέµα ΑΠΕΣΥΡΘΗΣΑΝ  από τη συζήτηση των θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
� Το 13ο θέµα συζητήθηκε, µετά από πρόταση του προέδρου, µετά το 7ο θέµα της Η.∆. λόγω της 
παρουσίας του ενδιαφερόµενου δηµότη στη συνεδρίαση. Το σώµα συµφώνησε οµόφωνα. 

 
 
  ..Αριθ. Απόφασης:  ..226/2014.. 
 

� ΘΕΜΑ 3ο: «΄Εγκριση της αριθ. 76/9-9-2014 απόφασης του ∆.Σ του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ  περί Κατάρτισης και 
ψήφισης του προυπολογισµού του ΝΠ ο.ε 2015 και ετησίου προγράµµατος δράσης». 

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..3ου.. θέµατος της Η.∆.  έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο κ. Ζαµάνη 
∆ιονύσιο για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος.  
 
Ο ∆ήµαρχος κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος είπε τα εξής: 
 
 ΣΧΕΤ.: 1. Τα άρθρα 234,236 και 240 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ). 

 2. Το υπ’ αριθ. 1452/7-11-2014 έγγραφο του Ν.Π.∆.∆. Η ΕΣΤΙΑ 

Στην παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ)ορίζονται τα εξής: 

«1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους ∆ήµους 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 
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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, αποστέλλονται µέσα δέκα (10) ηµέρες, αφότου περιήλθε στο 
ίδρυµα η εγκριτική απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου». 

Το Ν.Π.∆.∆.  “Η ΕΣΤΙΑ” µε τo αριθ. 1452/7-11-2014 (2 σχετ.) έγγραφό του  απέστειλε την αριθ. 76/9-9-
2014 απόφασή του περί ‘Κατάρτισης και ψήφισης του  προϋπολογισµού  του Ν.Π  ο.ε. 2015 και ετησίου 
προγράµµατος δράσης ». 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την έγκριση της απόφασης  αντίγραφο της 
οποίας επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης. 
    
΄Eπειτα το λόγο έλαβε η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως ειδική αγορήτρια της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
∆ιονύσου» και είπε τα εξής: «∆εν µπορεί  ένας προϋπολογισµός από προηγούµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
να έρχεται να ψηφιστεί από ένα νέο. ∆εν µπορεί να διατίθενται 800.000€ για το Ν.Π, που υποτίθεται ότι 
λειτουργεί και παράγει κοινωνικό έργο, για να µπορεί να δώσει ανάσα στους κατοίκους και 1.200.000€ να 
πηγαίνει οπουδήποτε αλλού εκτός της κοινωνικής αρωγής. Από την άποψη αυτή θα καταψηφίσω». 
            
Τέλος τα λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος, ως ειδικός αγορητής της παράταξης « ∆ηµοκρατική 
Ανατροπή ∆ιονύσου» και είπε τα εξής: « Τα έσοδα από εισφορές των φιλοξενούµενων ήταν 110.000€ και 
τα βεβαιωθέντα 47.000€. Εποµένως το ποσό µε το οποίο θα επιβαρύνονταν ο ∆ήµος, αν καταργούσε τα 
τροφεία , θα ήταν απειροελάχιστο. Εποµένως θα έπρεπε να προχωρήσουµε στο µέτρο αυτό». 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση.  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95, 234, 236 και 240 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 

τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Το υπ’ αριθ. 1452/7-11-2014 έγγραφο του Ν.Π.∆.∆. Η ΕΣΤΙΑ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).  

 
 
 

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 
Με  ψήφους 16  Υπέρ, 12 Κατά  και 1 Λευκή   

                                       
Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ. κ. Κριεµάδη Στεφάνου, Τσιλιγκίρη Μιχαήλ, Χιώτη ∆ηµητρίου, Ιωαννίδη 
Χαράλαµπου, Κανατσούλη Ιωάννη,  Τσουδερού Ιωάννη, Μπιτάκου Παναγιώτη, Αυγέρη-Βουκλαρή 
Αικατερίνης, Λουκάτου Ανθής, Φωτάκη Ιωάννη, Σπηλιώτη Σπυρίδωνα και Σώκου Ζωής για τους λόγους 
που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν  στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Ο  ∆.Σ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος  δήλωσε λευκή ψήφο  για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του 
και αναλυτικά καταγράφηκε στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
 
Εγκρίνει την υπ΄αριθ. 76/9-9-2014 απόφαση του ∆.Σ του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»  περί Κατάρτισης και ψήφισης του προϋπολογισµού του 
ΝΠ ο.ε 2015 και ετησίου προγράµµατος δράσης». 

 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος « ∆ιαύγεια». 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.                       ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 

 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
            ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ). 
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

  
     Ακριβές Αντίγραφο 

 Άγιος Στέφανος 27/11/2014 
     Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 
 
 

    Γιαννουλάτος Σπυρίδων 
 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας και  µε την ευθύνη 
ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  

Κοινοποίηση 
- ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ».  
 
Συνηµµένη η αριθ. 76/9-9-2014 Απόφαση του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆  Η ΕΣΤΙΑ (σελ.11). 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 17 η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝ/ΣΗΣ: 9- 9 – 2014  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76 

                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Στον ΄Αγιο Στέφανο σήµερα 9 Σεπτεµβρίου του έτους 2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 16.30µ.µ, στο γραφείο 
του ΝΠ Ανεµώνης 1 , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆, µε την 
επωνυµία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» µετά από 
την αριθµ 1326 /2014 πρόσκληση του Προέδρου αυτού. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 15 µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου παρόντα ήταν τα εξής 13 . 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  
1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

2 ΣΤΕΦΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

3 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  

4 ΘΩΜΑΙ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

5 ΤΖΑΝΕΤΗ ΕΛΛΗ  

6 ΜΑΝΤΖΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓ  

7 ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

8 ΒΟΥΤΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  

9 ΑΣΚΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

10 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
 

11 ΓΙΑΛΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

12 ΡΕΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

13 ΤΑΟΥΞΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  

Στην συνεδρίαση παρέστη και το αναπληρωµατικό µέλος του ∆Σ κα ∆ήµητρα Παππά. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76 

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού του ΝΠ οικ έτους 2015 και ετήσιου προγράμματος 

δράσης του ΝΠ . 

Ο Πρόεδρος του ΝΠ θέτει υπόψη των μελών του ΔΣ τα παρακάτω  

Κύριοι  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και 

έγκρισης του προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με 

βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα 

όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον 

προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της 

οικονομικής υπηρεσίας του νομικού προσώπου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων 

υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού 

συνοπτικά : 

1. η συζήτηση του Προϋπολογισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο και η ολοκλήρωση των προσχεδίων 

για υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο (έως 5/9).  

2. η ενσωμάτωση του σχεδίου που προανέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο στη βάση οικονομικών 

δεδομένων του ΥΠΕΣ (έως 5/9).  

3. ο έλεγχος του σχεδίου του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο και η διατύπωση γνώμης επ΄ 

αυτού, καθώς και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάλογη διαμόρφωση του.  

4. η υποβολή του προϋπολογισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο στο Δημοτικό Συμβούλιο προς 

συζήτηση και ψήφιση (έως 31/10).  

5. η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια η υποβολή του στην εποπτεύουσα αρχή 

(προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 

πρέπει να γίνει μέχρι 15/11.  

6. η δημοσίευση του προϋπολογισμού, μετά τη ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

7. η έγκριση του προϋπολογισμού από την εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης) μέχρι 31/12. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου και τις διαδικασίες που αναλύουμε παραπάνω, το 

Διοικητικό Συμβούλιο, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο και ειδικότερα εάν: 

α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,  
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β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και  

γ) ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της 

οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, 

σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το 

σχέδιο του προϋπολογισμού. 

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 

οικ.47490/18-12-2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα : «Παροχή 

οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της 

υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των 

δήμων και κοινοτήτων», αναγράφεται ότι μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Ν.Π.Δ.Δ. αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα 

στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν 

αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2015, την 

παρούσα αναλυτική εισηγητική έκθεση. 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ : 

Η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των Δήμων και των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. διέπεται από 

τις ακόλουθες διατάξεις : 

• Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και 

λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»  

• Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ). 

• Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ.δ και ε, 72 παρ.1, 86 παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του Ν. 

3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης 

• Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ – 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, 

επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες 

διατάξεις »  

• Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ». 

• Τις διατάξεις της υπ’ αριθμόν 7028 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 

και Εσωτερικών, (ΦΕΚ 253 Β’) αναφορικά με «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των 

δήμων και κοινοτήτων» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμόν 64871/07 (ΦΕΚ 2253 Β’), 

70560/09 (ΦΕΚ 2394 Β’), 50598/11(ΦΕΚ 2832 Β’), 47490/12 (ΦΕΚ 2832 Β’), 30842/13 (ΦΕΚ 1896 

Β’), 29530/14 (ΦΕΚ 2059 Β΄) 
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• Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων : 

Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται 

με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα 

διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που 

εισπράχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην KYA που εκδίδεται κάθε έτος για 

την κατάρτιση του προϋπολογισμού . Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, 

τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της 

ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του 

ν.3852/2010, όπως ισχύει. 

Χαρακτηριστικά του προϋπολογισµού εσόδων οικονοµικού έτους 2015. (βάσει της Κ.Υ.Α. 
29530/29-07-2014 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών) 

• α) Απαγόρευση υπερεκτίµησης εσόδων 

• Η υπερεκτίµηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί 
ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειµµατικού προϋπολογισµού και αυτό απαγορεύεται από το νόµο.  

• Στον προϋπολογισµό εγγράφονται έσοδα του Νοµικού Προσώπου τα οποία αναµένεται να 
εισπραχθούν κατά την διάρκεια του οικονοµικού έτους. 

• Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νοµιµότητας (Γεν.Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆οικησης ) κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 και η 
παραβίασή της οδηγεί στην αναποµπή του προϋπολογισµού στο δηµοτικό συµβούλιο. 

• β) Καθορισµός ανώτατου ύψους προϋπολογισµού ιδίων εσόδων 

 Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
2013 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
ΙΑΝ-ΙΟΥΝΙΟΣ 
2013 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
ΙΑΝ-ΙΟΥΝΙΟΣ 
2014 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2015 

02. 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

11.048,19 5.321,59 9.364,54 15.000,00 

05. ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 108.201,00 75.909,50 50.195,00 104.000,00 

Σύνολο ιδίων εσόδων 

119.249,19 81.231,09 59.559,54 119.000,00 

 

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2015. για τις ανωτέρω 

κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2013, σε 
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συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2014 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός 

που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2015 και της αντίστοιχης 

περιόδου του έτους 2013. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2014 έχει 

αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2013), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό 

άθροισμα των ιδίων εσόδων , στον προϋπολογισμό του 2015, είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του 

2013 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε 

το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ώς συνολικό άθροισμα για την ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα 

εισπραχθέντα του 2013.  

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω , για το νομικό μας πρόσωπο προκύπτει αρνητική διαφορά ποσού 

21.671,55 και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων διαμορφώνεται ως ανώτατο σε ποσό 119.249,19 

ευρώ για τον προϋπολογισμό του 2015. 

Τροποποίηση των κωδικών του προϋπολογισμού 

Με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 29530/29-7-2014 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών πραγματοποιήθηκαν 

ορισμένες μεταβολές στην δομή και στην περιγραφή των πρότυπων κωδικών εσόδων και εξόδων του 

προϋπολογισμού, όπως αυτοί είχαν θεσπιστεί με την υπ’ αριθμόν 7028/2004 Κοινή απόφασης των Υπουργών 

Εσωτερικών και Οικονομικών και αναλύονται ως κατωτέρω σχετικά με τους κωδικούς του προυπολογισμού του 

Ν.Π.: 

• Η ομάδα 5 διαμορφώνεται ως ακολούθως : 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

511 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 

5111 

 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 

υποχρεώσεων παρελθόντων ετών  

5119 

 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν 

γένει δαπανών του δήμου  

  

512 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 

5129 

 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν 

γένει δαπανών του Δήμου 

• Μετονοµασία των κατωτέρω αναφερόµενων κωδικών εξόδων: 
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6121:Αντιµίσθια αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 
Κ∆Κ) 

6122: Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων (άρθρο 140 ∆.Κ.Κ) 

 

Ο Πρόεδρος του ΝΠ αναφέρθηκε στα στοιχεία του προϋπολογισμού ως προς το σκέλος των εσόδων 

που αναλύονται ως κατωτέρω : 

1) από την προβλεπόμενη από την συστατική πράξη του ΝΠ τακτική επιχορήγηση του Δήμου 

2) το προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο χρήσης οικ. έτους 2014 του Ν Π  

3) στην προβλεπόμενη είσπραξη από τις κάθε είδους οικονομικές εισφορές προς το ΝΠ για το έτος 2015. 

Κατόπιν κατανεμήθηκαν στους αντίστοιχους κωδικούς εξόδων ώστε ο προϋπολογισμός του ΝΠ να είναι 

ισοσκελισμένος. 

Υποβάλλει  

1. το σχέδιο προϋπολογισµού εσόδων –εξόδων του ΝΠ οικ έτους 2015 που συνοπτικά έχει ως 
εξής:  

Τακτικά : .. 919.000,00 € Έξοδα Χρήσης : 1.393.430,00 €  

ΕΚΤΑΚΤΑ: 0,00 € Επενδύσεις : 68.000,00 €  

΄Εσοδα παρελθόντων  

Οικ ετων ΠΟΕ … 0 € 

Εισπράξεις υπέρ Προβλέψεις : 390.000,00 €  

Δημοσίου&Τρίτων Αποθεματικό: 27.570,00€  

&Επιστροφές Χρημάτ 360.000,00 €  

Χρημ.Υπόλοιπο 2014 που αναλύεται 

Τακτικά …… 350.000,00€ 

΄Εκτακτα …. 250.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 1.879.000,00 € ΣΥΝΟΛΟ : 1.879.000,00 €  

Και  
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2. το ετήσιο πρόγραµµα δράσης του ΝΠ , οικ έτους 2015 όπως αυτό εµφαίνεται κατωτέρω  

Το ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2015 του ΝΠ όπως καταρτίστηκε µε βάση την απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών ΑΠ 5694/3-2-2011(ΦΕΚ Β΄382/11-3-2011) και το Π∆ 89/2011 (ΦΕΚ 
Α΄213/29-9-2011) και αναλύεται στο σχέδιο που υπεβλήθη και αφορά λειτουργίες ,ενέργειες και 
επενδύσεις του ΝΠ . 

Το ∆Σ καλείται να αποφασίσει σχετικά τ η ψήφιση του προϋπολογισµού του ΝΠ οικ έτους 2015. 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ O.E. 2015 ΝΠ∆∆  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» 
 

Α. Πρόγραµµα δραστηριοτήτων του ΝΠ∆∆  

Α1. Λειτουργίες της ∆ιεύθυνσης του ΝΠ∆∆  

Υπηρεσίες  Περιγραφή δράσης Εκτιµώµενη ποσότητα 

εκροών 

 

∆ιοικητική ∆ιεξαγωγή και διεκπεραίωση αλληλογραφίας του ΝΠ∆∆ και 

τήρηση του πρωτόκολλου και του αρχείου της 
Συνεχής λειτουργία 

∆ιοικητική Υποστήριξη του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ στη λειτουργία του Όποτε απαιτείται 

∆ιοικητική Τήρηση αρχείου των κάθε είδους αποφάσεων του ΝΠ∆∆ προς 

χρήση του Προέδρου καθώς και κάθε άλλου αρχείου 

σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Προέδρου 

Συνεχής λειτουργία 

∆ιοικητική Προώθηση της επίλυσης των παρουσιαζόµενων προβληµάτων 

των φορέων και πολιτών από τις υπηρεσίες 
Όποτε απαιτείται 

∆ιοικητική Επιµορφώσεις προσωπικού (ετήσια προγράµµατα)  

 

Όποτε απαιτείται 

Οικονοµική Μισθοδοσία προσωπικού και αιρετών Συνεχής λειτουργία 

∆ιοικητική ∆ιαδικασίες προσλήψεων Ι∆ΟΧ - ΣΜΕ Όποτε απαιτείται 

∆ιοικητική Σύνταξη και έκδοση ενηµερωτικών εντύπων, ∆ελτίων Τύπου 

κλπ του ΝΠ∆∆ 
Όποτε απαιτείται 

Παιδικοί σταθµοί - 

ΚΑΠΗ 
∆ιοργάνωση εκδηλώσεων, ηµερίδων τόσο νηπίων όσο και 

ηλικιωµένων  
Όποτε απαιτείται 

Παιδικοί σταθµοί Παροχή προσχολικής αγωγής και σωµατικής, νοητικής, 

συναισθηµατικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νηπίων 
Συνεχής λειτουργίας 

Παιδικοί σταθµοί Μέριµνα για την οµαλή µετάβαση των νηπίων από το Συνεχής λειτουργία 
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οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον 

Παιδικοί σταθµοί Παροχή ηµερήσιας διατροφής και φροντίδας στα 

φιλοξενούµενα νήπια, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας 

Συνεχής λειτουργία 

Παιδικοί σταθµοί  

Μέριµνα για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών 

υποδοµών των βρεφικών και παιδικών σταθµών του ∆ήµου  

Όποτε απαιτείται 

ΚΑΠΗ – Παιδικοί 

σταθµοί 
Μέριµνα για την εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων 

κοινωνικής πρόνοιας/αλληλεγγύης,  
Όποτε απαιτείται 

ΚΑΠΗ – Παιδικοί 

σταθµοί 
Ψυχολογική υποστήριξη - σεµινάρια Όποτε απαιτείται 

ΚΑΠΗ Λειτουργία ΚΑΠΗ  Συνεχής λειτουργία 

∆ιοικητική 

Οικονοµική ΚΑΠΗ 
∆ιοργάνωση εκδροµών και περιπάτων ΚΑΠΗ Όποτε απαιτείται 

Οικονοµική Μέριµνα για την κατάρτιση του Προϋπολογισµού του ΝΠ∆∆ Όποτε απαιτείται 

Οικονοµική Έκδοση των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµών µισθοδοσίας 

του προσωπικού του ΝΠ∆∆, προµηθειών, έργων, 

επιχορηγήσεων διαφόρων Φορέων και κάθε άλλης δαπάνης 

που έχει εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα (εκκαθάριση 

δαπανών). Έλεγχος των δικαιολογητικών κάθε δαπάνης, 

ώστε να είναι σύµφωνα µε το Νόµο περί Λογιστικού ∆ήµων 

και Κοινοτήτων 

 

Συνεχής λειτουργία 

∆ιοικητική 

Οικονοµική 
Συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ∆ΗΜΟΥ για το συντονισµό 

και την ολοκλήρωση των προµηθειών 
Όποτε απαιτείται 

∆ιοικητική 

Οικονοµική 
∆ιεξαγωγή διαγωνισµών για ανάθεση προµηθειών και 

συµβάσεων παροχής υπηρεσιών  
Όποτε απαιτείται 

∆ιοικητική 

Οικονοµική Απ’ ευθείας αναθέσεις προµηθειών και παροχής υπηρεσιών  
Όποτε απαιτείται 

∆ιοικητική 

Οικονοµική  
Σύνταξη µελετών , διακηρύξεων, δηµοσιεύσεων, 

συµφωνητικών 
Όποτε απαιτείται 

∆ιοικητική 

Οικονοµική 
Έκδοση δελτίων παραγγελίας προς προµηθευτές, 

καταχώρηση τιµολογίων προµηθευτών , και έκδοση εντολών 

παγίας προκαταβολής  

Συνεχής λειτουργία 

 

 

Α2. Ενέργειες του ΝΠ∆∆  
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Α/Α Περιγραφή Ενέργειας Υπηρεσία 

Υλοποίησης 
Εµπλεκόµενες 

υπηρεσίες ή 

Ν.Π.∆.∆. 

Εµπλεκόµενοι 

φορείς (εκτός 

∆ήµου) 

Χρονρ/σµος Μέτρο 

του 

Ε.Π. 

1. Ενίσχυση της 

λειτουργίας των ΚΑΠΗ 

(εκδροµές ,εκδηλώσεις 

, χοροεσπερίδες , 

περιπάτους, κλπ 

ΝΠ∆∆    Όλο το έτος 2.1 

2 Ενίσχυση της 

λειτουργίας των 

υφιστάµενων 

Βρεφονηπιακών 

σταθµών  

ΝΠ∆∆   Όλο το έτος 2.1 

3 Στελέχωση –εξοπλισµός 

των υφιστάµενων 

Βρεφονηπιακών 

Σταθµών  

ΝΠ∆∆   Όλο το έτος 2.1 

4 Συντήρηση 

υφιστάµενων δοµών 

Βρεφονηπιακών, 

Παιδικών σταθµών και 

ΚΑΠΗ 

ΝΠ∆∆   Όλο το έτος 2.1 

5 ∆ιοργάνωση ηµερίδων, 

εκδηλώσεων, 

συνεδρίων, κ.λ.π. 

Γρ. Τύπου & ∆ηµ. 

Σχέσεων 
ΝΠ∆∆ ∆ηµόσιοι & 

Ιδιωτικοί 

φορείς 

Όλο το έτος 1.1., 

2.1. 

 

6 Έκδοση ενηµερωτικών 

φυλλαδίων 
Γρ. Τύπου & ∆ηµ. 

Σχέσεων 
ΝΠ∆∆  Όλο το έτος 1.4. 

7 Παρακολούθηση 

ετησίου προγράµµατος 

δράσης 

Τµήµα 

Προγραµµατισµού  

ΝΠ∆∆  Σε όλη την 

διάρκεια του 

οικονοµ  

4.1 

 

 

 

Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών του ΝΠ∆∆ 
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ΚΑ 

Προϋπολογισµού 
Είδος δαπάνης Ποσά σε € 

6 ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 

ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (60 -68) 

 

1.393.430,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 1.393.430,00 

 

 

Β. Πρόγραµµα επενδύσεων του ΝΠ∆∆ Ο.Ε. 2015 
            

            

Χρονοδιάγραµµα  Πηγή 

Χρηµ/σης 
Α/Α Τίτλος 

δράσης 
Μέτρο 

του 

ΕΠ  

Νέα (Ν) ή 

Συνεχιζόµενη 

(Σ) 

Υπηρεσία 

υλοποίησης 

1 2 3 4   

Προϋπολογισµός 

δαπανών 

   

Κ.Α. Προϋπολο

γισµού 

.1 
Μηχανήµατα και 

λοιπός 

εξοπλισµός 
2.1 Σ ΝΠ∆∆ 

        
7.000,00  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 15.7131 

.2 

∆απάνες 
κατασκευής 
επέκτασης και 
συµπλήρωσης 
κτιρίων ΟΤΑ  

2.1 Σ ΝΠ∆∆ 

        

35.000,00  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 15.7311 

.3 
Έπιπλα και 

σκεύη 
2.1 Σ ΝΠ∆∆         20.000,00  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 15.7133 

.4 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και 
λογισµικά  

2.1 Σ ΝΠ∆∆ 

        

3.000,00  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 15.7134 

.5 
Λοιπός 

εξοπλισµός - 
2.1 Σ ΝΠ∆∆         3.000,00  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 15.7135 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 68.000,00    
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Γ. Συνοπτική περιγραφή του προγράµµατος δράσης του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ» 

 

Στο τριετές επιχειρησιακό πρόγραµµα του ∆ήµου η λειτουργία του Ν.Π.∆.∆. «Η ΕΣΤΙΑ» σχετίζεται κυρίως µε τους: 

- Άξονα 2 ‘’ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ., ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ’’, Μέτρο 2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ και  

- Άξονα 4 ‘’ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ’’, Μέτρο 4.1 ‘’∆ιαδικασίες οργάνωσης διοίκησης και ενίσχυση των 

Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών το Ν.Π.∆.∆. «Η ΕΣΤΙΑ» έχει προγραµµατίσει για το έτος 2015, την αγορά επίπλων, 

σκευών και λοιπού εξοπλισµού, την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτηµάτων και λογισµικών 

και έχει προβλέψει δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, συµπλήρωσης καθώς και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων 

 

Το ∆Σ καλείται για την ψήφισή του. 

Μετά τα παραπάνω επακολούθησε διαλογική συζήτηση για όλα τα επί µέρους κεφάλαια του 

προϋπολογισµού και το ∆Σ οµόφωνα αποφασίζει την ψήφιση και κατάρτιση του προϋπολογισµού και 

του ετήσιου προγράµµατος δράσης οικ έτους 2015 του ΝΠ Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και 

Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου ως έχει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την διαβίβασή του αρµοδίως  

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ  

                                                                                             ΕΜΜ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ  
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