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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..24η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..13/12/2016.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 236/2016.. 
                      
ΘΕΜΑ 16o: «Έγκριση της αριθ. 111/5-12-2016 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ  µε θέµα  
«Επανέγκριση    προϋπολογισµού του Ν.Π ∆.∆  ΚΟΙ.ΠΑ.Π Η ΕΣΤΙΑ ο.ε. 2017 κατόπιν της 
Γνώµης του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 24ης/13-12-2016. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..13η ∆εκεµβρίου 2016.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..20:30.. 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. .. 
34440/9-12-2016.. 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 θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδοµένου 
ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν .. 36.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
3.   ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
4.   ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
6.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
7.   ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
8.  ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
9.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
10.  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
11.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
12.  ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
13.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
14.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
15.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
16.  ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
17.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η   

ΑΓΓΕΛΑ. 
2. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
3. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
4. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
5. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
∆ιονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. 
Κασαπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Πιπέρης Χαράλαµπος και 
ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εµµανουήλ. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα (δικαιολογηµένη απουσία), Ζώτου Βασιλική (Βάνα) 

(δικαιολογηµένη απουσία) και Ίσσαρης Γρηγόριος απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 
• Ο ∆.Σ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαµπος, προσήλθε προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου 
θέµατος της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6ου θέµατος της 
Η.∆. 

 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος, Ράικος ∆ηµήτριος, Καλαφατέλης Ιωάννης, Κριεµάδης 
Στέφανος, Καρασαρλής Αναστάσιος, Κανατσούλης Ιωάννης και Τσουδερός Ιωάννης 
αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 17ου θέµατος της Η.∆. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Κοντάκης Κυριάκος, Τσιλιγκίρης 
Μιχαήλ, Ιωαννίδης χαράλαµπος και Μπιτάκος Παναγιώτης αποχώρησαν κατά τη συζήτηση 
του 6ου θέµατος της Η.∆. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων και Καγιαλή Ελπίς αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 
5ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆. 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία, Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα, Αυγέρη-
Βουκλαρή Αικατερίνη και Λουκάτου Ανθή αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της 
Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Υφαντής Ηλίας αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 9ου θέµατος της Η.∆. 
 

18.  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  
19.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
20.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
21.  ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
22.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
23.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
24.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
26.  ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
27.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
28.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
29.  ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
30.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
31. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
32. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
33.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
34.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
35.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
36.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το 8ο θέµα αποσύρθηκε από την ηµερήσια διάταξη. 
� Το 9Ο θέµα συζητήθηκε µετά το 4ο, λόγω της ύπαρξης εργαζοµένων. 
� Το 16ο θέµα συζητήθηκε µετά το 5ο. 
� Η Συνεδρίαση διεκόπη, µετά τη συζήτηση και λήψη απόφασης  επί του 16ου θέµατος λόγω 
ωραρίου σε εφαρµογή του άρθρου 3 παρ. 6 του κανονισµού λειτουργίας του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου (Α.∆.Σ.134/27-06-2011) για την Τετάρτη 14/12/2016 στις 15:00 µ.µ. 

 
 
 

..Αριθ. Απόφασης:  ..236/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 16o: «Έγκριση της αριθ. 111/5-12-2016 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. 

KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ  
µε θέµα  «Επανέγκριση    προϋπολογισµού του Ν.Π ∆.∆  ΚΟΙ.ΠΑ.Π Η ΕΣΤΙΑ ο.ε. 2017 
κατόπιν της Γνώµης του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ». 

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..16ου.. θέµατος της Η.∆. έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο του 
Ν.Π.∆.∆. κ. Στάικο Θεόδωρο για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος. 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. κ. Στάικος Θεόδωρος  είπε τα εξής: 
 
ΣΧΕΤ.: 1. Τα άρθρα 234,236 και 240 του Ν. 3463/2006 (Κ∆Κ). 
 2. Το υπ’ αριθ.  1595/7-12-2016 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 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. 1595/7-12-2016 (2 σχετ.) έγγραφό του  απέστειλε την αριθ. 
96/13-11-2015 απόφασή του περί ‘Επανέγκρισης    προϋπολογισµού του Ν.Π ∆.∆ ΚΟΙ.ΠΑ.Π Η 
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ΕΣΤΙΑ ο.ε. 2017  κατόπιν της Γνώµης του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ  
». 
 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την έγκριση της ανωτέρω απόφασης  
του Νοµικού Προσώπου, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα της παρούσης. 
 
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 παρ.3, 236 παρ.1 και 240 παρ.2 του Ν. 3463/2006 

(Κ.∆.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄).  
� Τo αριθ. 1595/7-12-2016 έγγραφο του Ν.Π.∆.∆ «Η ΕΣΤΙΑ». 
� Την αριθ. 111/5-12-2016 απόφαση του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆ «Η ΕΣΤΙΑ». 
� Τον Προυπ/σµό ο.ε 2017 του Ν.Π. 
� To αριθ. 1529/14-11-2016 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας  των 

ΟΤΑ. 
� 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   15  Υπέρ     και    10    Κατά                                         

                                       
 
Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Κοντάκη Κυριάκου, Κριεµάδη Στεφάνου, 
Τσιλιγκίρη Μιχαήλ, Καρασαρλή Αναστασίου, Ιωαννίδη Χαράλαµπου, Τσουδερού Ιωάννη, 
Ζυγούνα Γεωργίου, Σπηλιώτη Σπυρίδωνα και Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφεραν στην 
τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
                                       
Εγκρίνει την αριθ. 111/5-12-2016 απόφαση του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ  µε θέµα  «Επανέγκριση    
προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙ.ΠΑ.Π Η ΕΣΤΙΑ ο.ε. 2017 κατόπιν της Γνώµης του 
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 
της παρούσης. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.           ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                 ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
        ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
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                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
       ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
       ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

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

 
Κοινοποίηση 
- Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η 
ΕΣΤΙΑ .  
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ:       20 Η  
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝ/ΣΗΣ:    05-12-2016 
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ             111 
 
                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
 
Στον   ΄Αγιο  Στέφανο σήµερα 05 ∆εκεµβρίου   του έτους 2016 ηµέρα  ∆ευτέρα  και ώρα 16.00 µ.µ, 
στο γραφείο του ΝΠ  Κοιµ. Θεοτόκου 26-28 , 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. 1574 /2016  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 12 : 
 
                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ  
1 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΑΟΥΞΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
2 ΝΤΟΥΝΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΤΑΝΙΑ   

3 ΒΙ∆ΑΛΗ ΕΡΙΦΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
4 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
5 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ  
6 ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ  
7 ΒΟΥΤΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  
8 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  
10 ΚΟΥΚΑΡΙΩΤΗ ΑΛΛΑΣ    
11 ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   
12 ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ    
13   
14   
15   

 
Στην συνεδρίαση παρέστησαν και τα αναπληρωµατικά µέλη η κ.Στέφου  και ο κ. Ζαφειρόπουλος.  
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 111  
 

ΘΕΜΑ  :  « Επανέγκριση προϋπολογισµού του ΝΠ∆∆  ΚΟΙΠΑΠ «Η ΕΣΤΙΑ»  οικ. έτους 
2017 κατόπιν της Γνώµης του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των  Ο.Τ.Α.  » 
 
Ο Πρόεδρος του ΝΠ θέτει υπόψη των µελών του ∆Σ τα παρακάτω 
Κύριοι , 
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 κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης της 
οικονοµικής υπηρεσίας του ΝΠ∆∆, για το εκτιµώµενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση  στο 
διοικητικό συµβούλιο και στη συνέχεια στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
 

ΑΔΑ: 6Τ72Ω93-ΦΕΒ



7 
 

Συγκεκριµένα θα θέλαµε να σας παρουσιάσουµε τις διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισµού συνοπτικά : 
1. η συγκέντρωση και αξιολόγηση των προτάσεων των υπηρεσιών για το προϋπολογισµό και υποβολή 
προσχεδίου του προϋπολογισµού στo ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η συζήτηση αυτών των θεµάτων πρέπει να είναι 
ξεχωριστή ανά τοµέα. 

2. Η συζήτηση του Προϋπολογισµού στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η ολοκλήρωση των προσχεδίων για 
υποβολή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο (έως 5/9). 

3. Η ενσωµάτωση του σχεδίου που προενέγκρινε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη βάση οικονοµικών δεδοµένων 
του ΥΠΕΣ (έως 5/9). 

4. 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. 

5. Η υποβολή του προϋπολογισµού από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς συζήτηση 
και ψήφιση (έως 31/10). 

6. Η συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και στη συνέχεια η υποβολή του στην εποπτεύουσα αρχή (προς το 
παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης). Η συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να γίνει µέχρι 15/11. 

7. Η δηµοσίευση του προϋπολογισµού, µετά τη ψήφισή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και η ανάρτηση του 
στην « ∆ιαύγεια». 

8. Η έγκριση του προϋπολογισµού από την εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης) µέχρι 31/12. 

Σύµφωνα µε τις παραπάνω διαδικασίες που αναλύονται,  το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο, έως την 5η Σεπτεµβρίου, 
εξετάζει αν: 
α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόµιµες, 
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 
ΝΠ∆∆, 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 του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 µαζί µε το σχέδιο του προϋπολογισµού, 
υποβάλλεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο κάθε  ΝΠ∆∆ 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 2017, την παρούσα 
αναλυτική εισηγητική έκθεση. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ : 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 33 & 49 του Ν. 4270/14, ο προϋπολογισµός των φορών γενικής 
κυβέρνησης κατά συνέπεια και του ΝΠ∆∆  ΚΟΙΠΑΠ  «Η  ΕΣΤΙΑ»  διέπεται από τις ακόλουθες αρχές  
� Αρχή της ετήσιας διάρκειας 

ο Κρατικός Προϋπολογισμός και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αφορούν το οικονομικό 

έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η αρχή αυτή δεν 

αποτρέπει: (α) την προετοιμασία των εν λόγω προϋπολογισμών εντός του Μ.Π.Δ.Σ., (β) την εκτέλεση συμπληρωματικού 

ή προσωρινού προϋπολογισμού και (γ) την ανάληψη και τον έλεγχο πολυετών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων που 

συνεχίζουν στο επόμενο έτος. 

� Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας 

Όλα τα δηµοτικά έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισµό. 
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Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισµού δεν δύνανται να πραγµατοποιηθούν παρά µόνο αν αντιστοιχούν, 
όσον αφορά στην Κεντρική ∆ιοίκηση και στα Ν.Π.∆.∆., σε Κωδικό Αριθµό Εσόδων ή Εξόδων (ΚΑΕ) του 
προϋπολογισµού τους (αρχή της ενότητας). Καµία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγµατοποιηθεί, 
αν υπερβαίνει τις εγκεκριµένες πιστώσεις (αρχή της καθολικότητας) 

�  Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων των 

φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει τους φυσικούς πόρους και τους δημοσιονομικούς κινδύνους της 

χώρας, πρέπει να διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.  

� Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας. 

Σύμφωνα με την αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί στη Βουλή για 

τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης. Όλοι οι υπάλληλοι και οι λειτουργοί που συμμετέχουν 

στη δημόσια διαχείριση, ασκούν τις αρμοδιότητές τους, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας 

των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης. 

� Αρχή της ειλικρίνειας. 

Κάθε οικονομική και δημοσιονομική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφα ή εκθέσεις που καταρτίζονται, 

πρέπει να στηρίζεται, στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς  δυνατό, σε πραγματικά στοιχεία, σε αποφάσεις που 

έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση, σε άλλες προβλέψεις ή εκτιμήσεις που θεωρούνται εύλογες, καθώς και να έχουν 

ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις. 

� Αρχή της διαφάνειας. 

Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, όλοι οι λειτουργοί και οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους της Γενικής 

Κυβέρνησης έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την έγκαιρη πληροφόρηση, οικονομικής ή άλλης φύσης, που 

σχετίζεται με τη διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός δημόσιος 

έλεγχος της άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και της οικονομικής κατάστασης του Δημοσίου, εκτός και αν η 

δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα έβλαπτε ουσιωδώς την εθνική ασφάλεια, άμυνα ή τις διεθνείς σχέσεις της 

Ελλάδας. 

 

� Αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων 

α. Τα έσοδα και οι δαπάνες του Προϋπολογισμού προσδιορίζονται με βάση την προκαθορισμένη αναλυτική 

κωδικοποιημένη ταξινόμηση που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και επικαιροποιείται σε τακτά 

διαστήματα (αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού). 

 

β. Οι πιστώσεις δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που προσδιορίζεται 

στον Προϋπολογισμό, εκτός αν η ανακατανομή πιστώσεων επιτρέπεται από το νόμο 4270/14. 

 

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, 

αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή 

εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει 

ο οικείος Δήμου. (άρθρο 266 παρ.6 του Ν.3852/2010)  

Διευκρινίζεται ότι η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ (αρθ.266 

παρ.6 ν.3852/2010) αλλά και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (αρθ. 2 παρ.4 ν.3861/2010). Αν δεν διενεργηθεί η δημοσίευση στη 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν εκτελείται ο προϋπολογισμός (αρθ. 4 ν.3861/2010), καθώς οι προϋπολογισμοί των Δήμων εμπίπτουν στο 

αρθ.2 παρ.4 περ.6 ν.3861/2010 (και ειδικότερα η δημοσίευση της περίληψης αυτού στο αρθ.3 παρ.4 ν.3861/2010). 

1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ : 
Η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισµού των ∆ήµων και των δηµοτικών Ν.Π.∆.∆. διέπεται από τις 
ακόλουθες διατάξεις : 
• Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.∆. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού  των 
∆ήµων και Κοινοτήτων» 
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• Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (∆ΚΚ). 

• Τις διατάξεις των άρθρων   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 ∆ιοίκησης – 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 ». 

• Τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 7028/3−2−2004 (Β΄ 253) απόφασή µας, περί καθορισµού του τύπου του 
προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 64871/2007 (Β΄ 
2253), 70560/2009 (Β΄ 2394), 50698/2011 (Β΄ 2832), 47490/2012 (Β΄ 3390), 30842/2013 (Β΄ 1896), 29530/2014 
(Β΄ 2059) και 26945/2015 (Β’ 1621) 23976/2016 (Β΄2311)  , 23977/2016 (Β΄2312)  όµοιες και ισχύει. 

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουµε τον προϋπολογισµό εσόδων του ΝΠ∆∆. αναλύοντας τα κύρια έσοδα που 
έχουν εγγραφεί στους κωδικούς αριθµούς εσόδων (Κ.Α.Ε.) αυτού. 
2.1.1. 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. 

2.1.2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισµού εσόδων οικονοµικού έτους 2017, (βάσει της Κ.Υ.Α. 23976 
(ΦΕΚ 2311/Β΄/22-7-2016) και 23977(ΦΕΚ 2312/Β΄/2016) των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης Οικονοµικών). 
1. 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 ΝΠ∆∆ τα οποία αναµένεται να εισπραχθούν κατά την διάρκεια του 
οικονοµικού έτους. 
Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νοµιµότητας (Γεν. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης) κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 και η παραβίασή της οδηγεί στην 
αναποµπή του προϋπολογισµού στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
2. Καθορισµός ανώτατου ύψους προϋπολογισµού  Οµάδας εσόδων Ι 

 

 Κ.Α.Ε ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
ΙΑΝ-∆ΕΚ. 2015 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
ΙΑΝ-ΙΟΥΝ  2015 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2016 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ  
2017 

01. ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ     

02. ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ      14.681,49     6.832,80      7.145,98 10.000,00 

03. ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ 
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ     

04. 
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     

05. ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ       51.240.00      31.845,00     49.515,00 73.904,65 
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06.  ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ     800.000,00    520.000,00    335.000,00  

07. ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α    1.200,000,00 

11. ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ     

13. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ    282.183,29     80.250,00    80.875,88  

15. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ     

16. ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α     

21. ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ  – ΤΑΚΤΙΚΑ     

22. 
ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
– ΕΚΤΑΚΤΑ     

Σύνολο ιδίων εσόδων 1.148.104,78 638.927,80   472.536,86 1.283.904,65 

 
Το συνολικό άθροισµα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισµό του έτους 2017,  για τις ανωτέρω 
κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται µε βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2015, σε συνδυασµό µε την 
απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2015 και µέχρι το κλείσιµο του µηνός που προηγείται από το µήνα 
κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισµού έτους 2017, δηλαδή για το ΝΠ∆∆ µας τον µήνα Ιούνιο και της 
αντίστοιχης περιόδου του έτους 2015. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2016 έχει 
αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2015), τότε το ανώτατο ποσό που µπορεί  να εγγραφεί στο συνολικό άθροισµα 
των ιδίων εσόδων , στον προϋπολογισµό  του 2017, είναι το άθροισµα των εισπραχθέντων του έτους 2015 
προσαυξηµένο κατά το ποσό  της θετικής διαφοράς. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό 
που µπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισµα για την οµάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα του έτους 2015. 
 
 
 Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για το ΝΠ∆∆ µας προκύπτει θετική  διαφορά ποσού   17.983,18  ευρώ και το 
σύνολο της οµάδας ιδίων εσόδων µπορεί να διαµορφωθεί στο ανώτατο ποσό των  83.904,67  ευρώ για τον 
προϋπολογισµό του έτους 2017. Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω το ύψος  των ιδίων εσόδων για το 2017 
διαµορφώθηκε στο ποσό των 83.904,67 ευρώ τηρώντας πιστά τις οδηγίες των  ΚΥΑ 23976/22-07-2016 και 
23977/22-07-2016. 

 
3. Τακτική επιχορήγηση  από τον οικείο ∆ήµο (ΚΑ 0718) 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της παρ. 9 ορίζεται ότι ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο δήµο εγγράφεται κατ’ 
ελάχιστο το ποσό που προκύπτει από τη συστατική πράξη αυτών και σε περίπτωση που αυτή δεν αναφέρει ποσό 
ή δεν είναι επικαιροποιηµένη ως προς το ύψος του ποσού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του νοµικού 
προσώπου, τότε εγγράφεται το ποσό που είναι εγγεγραµµένο στον Π/Υ του δήµου το προηγούµενο οικονοµικό 
έτος (δηλ. το 2016). Σε περίπτωση που µε τον Π/Υ του δήµου που αφορά το έτος 2017 ψηφισθεί τελικώς εγγραφή 
διαφορετικού ποσού, το νοµικό πρόσωπο υποχρεούται άµεσα να προβεί σε ανάλογη αναµόρφωση του Π/Υ του. 
Στο ΝΠ∆∆ µας η τακτική επιχορήγηση από τον οικείο ∆ήµο ανέρχεται στο ποσό ύψους 1.200.000,00 €. 
 
 
 Σύµφωνα  µε το  υπ. Αριθ. Πρωτ. 1529/14-11-2016 έγγραφο του Παρατηρητηρίου 
Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆.Α.  στο Θέµα Γ΄ 
Αναλυτική Αξιολόγηση Σχεδίου Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2017 στην 
παράγραφο  Β. Κριτήρια 2 και 3 – Οµάδες Εσόδων Ι και ΙΙ  κρίνεται αναγκαίο να 
τροποποιήσουµε τον προϋπολογισµό  και  να αφαιρέσουµε από την ΟΜΑ∆Α Ι  των 
εσόδων   την επιδότηση του ∆ήµου ύψους 1.200.001,00 € .  Σύµφωνα όµως µε την ΚΥΑ 
23976/22-7-2016 - 23977/22-07-2016  και 26945/31-07-2015 Άρθρο 3 Β.1 ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ 
Ι ορίζεται ότι τα Ν.Π.∆.∆. εγγράφουν την επιχορήγηση που λαµβάνουν από τον οικείο 
δήµο σε Κ.Α. της υποκατηγορίας 071 «Λοιπά Τακτικά  Έσοδα» και ως εκ τούτου είµαστε 
υποχρεωµένοι να εµφανίζουµε την επιχορήγηση του δήµου ύψους  1.200.000,00 €  στον 
ανωτέρω ΚΑΕ  071 όπως και εµφανίζεται . Κατόπιν  αυτού  η επιχορήγηση  θα 
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συνεχίσει να εµφανίζεται στον ΚΑΕ 071 «Λοιπά Τακτικά  Έσοδα»  και εποµένως ο 
Προϋπολογισµός  του Ν.Π. για το έτος 2017 δεν αλλάζει. 

   
2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 
2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί. 
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ : 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΟΣ/ΤΟ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 1.283.904,65  

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α   

ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

 
 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.   

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

384.000,00 
 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 730.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ : 2.397.904,65 100% 

 

Κωδικός Περιγραφή Πίστωση 2017 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α  

01 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  

02 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.000,00 

03 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

04 
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 73.904,65 

06 
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ  

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 1.200.000,00 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α  

11 
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

12 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ  

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

14 ∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ  

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ  

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α  

2 
ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) 
ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ  

21 ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ  

22 ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ  

3 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
Π.Ο.Ε.  

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ  

32 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α 
ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ  

4 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 377.000,00 
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42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 7.000,00 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 730.000,00 

 Σύνολο 2.397.904,65 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 
Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουµε τον προϋπολογισµό εξόδων του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΠΑΠ  ¨Η ΕΣΤΙΑ¨ αναλύοντας 
παράλληλα κάθε µία εγγραφή που έχει πραγµατοποιηθεί στους κωδικούς αριθµούς δαπανών αυτού : 
1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση των εξόδων όπως έχει καταρτιστεί. 
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ  ΕΞΟ∆ΩΝ : 

∆ιάρθρωση εξόδων ανά οµάδα κωδικών αριθµών δαπάνης (Κ.Α.∆.) : 

Κ.Α.∆. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ   1.751.500,00  

7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ     170.000,00  

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ     414.000,00  

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ       62.404.65  

ΣΥΝΟΛΑ : 2.397.904,65 100% 

 
Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το µεγαλύτερο ποσό του προϋπολογισµού 
εξόδων του ΝΠ∆∆ αφορά σε λειτουργικές δαπάνες του ΝΠ∆∆ (µισθοδοσίες, αναλώσιµα, 
συνεργάτες, επισκευές και συντηρήσεις κ.α.) . 
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∆ιάρθρωση εξόδων ανά υπηρεσία του ΝΠ∆∆ και σύγκριση των λειτουργικών µε τις επενδυτικές δαπάνες 
 

ΥΠΗΡ
ΕΣΙΕΣ 

00’ΓΕ
ΝΙΚΕΣ 

10’ΟΙΚ
ΟΝΟΜ
ΙΚΕΣ – 
∆ΙΟΙΚ
ΗΤΙΚΕ
Σ 

‘15’ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜ
ΟΥ - 
ΑΘΛΗΤΙΣ
ΜΟΥ – 
ΚΟΙΝ.ΠΟ
Λ. 

‘70’ 
ΛΟΙ
ΠΕΣ 

60’ 
ΚΟΙΝ
ΩΝΙΚ
ΗΣ 
ΠΟΛΙ
ΤΙΚΗ
Σ 

‘61’ 
ΠΟΛΙ
ΤΙΣΜ
ΟΥ & 
ΑΘΛ
ΗΤΙΣ
ΜΟΥ 

’69’ 
ΛΟΙΠΕ
Σ 
∆ΑΠΑ
ΝΕΣ 

ΣΥΝΟΛ
Α 

Έξοδ
α 
χρήσ
ης 

202.500,0
0 

 1.549.000,00     1.751.500,0
0 

Επενδ
ύσεις 

    170.000,00       170.000,00 

Σύνολ
α 

202.500,0
0 

 1.719.000,00     1.921.500,0
0 

 
 
 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ  O.E. 2017 ΝΠ∆∆  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» 

 

 
 

ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  ∆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 

Έργα και δράσεις 
χρηµατοδοτούµενες 
από Π∆Ε και ΕΣΠΑ 
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∆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 
οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον 

Συνεχής λειτουργία 

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 
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∆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∆∆  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών του ΝΠ∆∆ 
 

 Β. Πρόγραµµα επενδύσεων του ΝΠ∆∆   Ο.Ε. 2017 

            

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. 
Προϋπολογισµού 

.1 
Μηχανήµατα και 
λοιπός εξοπλισµός 

2.1 Σ ΝΠ∆∆ 
        

10.000,00  
Ι∆ΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

15.7131 

.2 

∆απάνες κατασκευής 
επέκτασης και 
συµπλήρωσης 
κτιρίων ΟΤΑ  

2.1 Σ ΝΠ∆∆ 

        

110.000,00  
Ι∆ΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

15.7311 

.3 Έπιπλα και σκεύη 2.1 Σ ΝΠ∆∆ 
        

30.000,00  
Ι∆ΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

15.7133 

.4 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και 
λογισµικά  

2.1 Σ ΝΠ∆∆ 

        

10.000,00  
Ι∆ΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

15.7134 

.5 
Λοιπός  εξοπλισµός 
- 

2.1 Σ ΝΠ∆∆ 
        

10.000,00  
Ι∆ΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

15.7135 

ΚΑ 
Προϋπολογισµού 

Είδος δαπάνης Ποσά σε  € 

6 ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (60 -68) 
 

1.751.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 1.751.500,00 
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 170.000,00  
  

 
 

 
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 & ΑΘΛΗΤΡΙΣΜΟΣ’’, 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 2017, 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 επανέγκριση  του. 
 
 

Μετά  τα παραπάνω  το ∆Σ κατά πλειοψηφία (µειοψηφούντος της κ. Πανουργιάς   που ψήφισε αρνητικά και της κ. Βιδάλη που δήλωσε 
παρών  ) αποφασίζει   την επανέγκριση του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης  οικ. έτους 2017 κατόπιν της Γνώµης 
του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.  του ΝΠ Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου ως  έχει  

και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την διαβίβασή του αρµοδίως. 
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Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί . 
 
 
ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
                                                                                            

 
 

 
 

                                                                                                  ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
ΝΤΟΥΝΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΒΙ∆ΑΛΗ ΕΡΙΦΥΛΗ  
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ                                                        Ακριβές απόσπασµα  πρακτικού                                                                                                                           
ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 
 ΒΟΥΤΣΑ  ΒΙΡΓΙΝΙΑ    
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                Άγιος Στέφανος 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ                                                                                         
ΚΟΥΚΑΡΙΩΤΗ ΑΛΛΑΣ                                                                                          
 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                                    Αυθηµερόν 
 ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ                                                                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                         
                                                                                                   ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ                                                                           
 
     

ΑΔΑ: 6Τ72Ω93-ΦΕΒ


