
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Άγιος Στέφανος  28-6-2017 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ               Αρ. Πρωτ.: 19559 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜ. ΥΠΟΣΤ. ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ  

       

Ταχ.Δ/νση :Λ. Μαραθώνος & Αθ. Διάκου 1 

Πληρ.: Σερασκέρης Μαν. 

Τηλ: 2132030629 

 

    

ΠΡΟΣ: Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

 

 

ΘΕΜΑ :  «Έγκριση της αριθ. 58/15-5-2017 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. 

KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η 

ΕΣΤΙΑ  με θέμα «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του Ν.Π ΚΟΙ.Π.Α.Π Η 

ΕΣΤΙΑ οικονομικού έτους 2016 –Διάστημα 01-01-2016 έως 31-12-2016». 

 

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

 2. Το  αριθ.  946/26-6-2017 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΕΣΤΙΑ”. 

 

 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, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε 

στο ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου». 

Το Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ  ΚΟΙ.Π.Α.Π “Η ΕΣΤΙΑ” με τo αριθ.  946/26-6-2017 (2 σχετ.) έγγραφό του  

απέστειλε την αριθ.  58/15-5-2017 απόφασή του με θέμα «Έγκριση απολογιστικών 

στοιχείων του ΝΠ ΚΟΙ.Π.Α.Π Η ΕΣΤΙΑ οικονομικού έτους 2016 –Διάστημα 

01-01-2016 έως 31-12-2016». 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 

απόφασης  του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου  αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

 

                                                                                 Με  Ε.Δ 

                                                                    Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης& 

                                                                    Ανθρώπινου Δυναμικού 

                                                                                  

 

                                                                    Δαρδαμάνης Βασίλειος 

 

 

 

Συνημμένα: 

1.Η αριθ.  58/26-6-2017 απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ  ΚΟΙ.Π.Α.Π  «Η ΕΣΤΙΑ». 


