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                                            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 Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ, με 
την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «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 Διοικητικού 
Συμβουλίου παρόντα ήταν τα  εξής  13    .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

2 ΣΤΕΦΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
3 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
4  ΘΩΜΑΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
5 ΤΖΑΝΕΤΗ  ΕΛΛΗ
6 ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓ
7 ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8 ΒΟΥΤΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
9 ΑΣΚΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

10 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
11 ΓΙΑΛΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

12 ΡΕΠΟΥΛΗΣ   ΜΙΧΑΗΛ            

13 ΤΑΟΥΞΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

  
Στην  συνεδρίαση παρέστη και το αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ κα  Δήμητρα Παππά.
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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 
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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, 

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
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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΄)

•   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
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• 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
Δοικησης ) 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

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ
ΤΑ ΙΑΝ-
ΙΟΥΝΙΟΣ 
2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ 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 συνδυασμό με την απόδοση των
εισπράξεων απο τον Ιανουάριο 2014 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται απο 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 υψηλοτερο 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.:
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 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:
6121:Αντιμίσθια αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)
6122: Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)

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 
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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 

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 ΠΔ 89/2011 (ΦΕΚ Α΄213/29-9-2011) και αναλύεται
στο σχέδιο που υπεβλήθη και αφορά λειτουργίες ,ενέργειες και επενδύσεις του ΝΠ .
Το ΔΣ καλείται να αποφασίσει σχετικά  τ η ψήφιση του προϋπολογισμού  του ΝΠ οικ έτους 2015.

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ  O.E. 2015 ΝΠΔΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ  ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»

Α. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων του ΝΠΔΔ 

Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης του ΝΠΔΔ 

Υπηρεσίες Περιγραφή δράσης Εκτιμώμενη ποσότητα
εκροών
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Διοικητική Διεξαγωγή και διεκπεραίωση αλληλογραφίας του ΝΠΔΔ  και
τήρηση του πρωτόκολλου και του αρχείου της

Συνεχής λειτουργία

Διοικητική Υποστήριξη του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ  στη λειτουργία του Όποτε απαιτείται

Διοικητική Τήρηση αρχείου  των κάθε είδους αποφάσεων του ΝΠΔΔ
προς χρήση του Προέδρου καθώς και κάθε άλλου αρχείου
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Προέδρου

Συνεχής λειτουργία

Διοικητική Προώθηση  της  επίλυσης  των  παρουσιαζόμενων
προβλημάτων των φορέων και πολιτών από τις υπηρεσίες

Όποτε απαιτείται

Διοικητική Επιμορφώσεις προσωπικού (ετήσια προγράμματα) Όποτε απαιτείται

Οικονομική Μισθοδοσία προσωπικού και αιρετών Συνεχής λειτουργία

Διοικητική Διαδικασίες προσλήψεων ΙΔΟΧ - ΣΜΕ Όποτε απαιτείται

Διοικητική Σύνταξη και έκδοση ενημερωτικών εντύπων, Δελτίων 
Τύπου κλπ του ΝΠΔΔ

Όποτε απαιτείται

Παιδικοί σταθμοί -
ΚΑΠΗ

Διοργάνωση 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 Δήμου 

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

Διοικητική Οικονομική
ΚΑΠΗ

Διοργάνωση εκδρομών και περιπάτων ΚΑΠΗ Όποτε απαιτείται

Οικονομική Μέριμνα για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Όποτε απαιτείται

Οικονομική Έκδοση  των  χρηματικών  ενταλμάτων  πληρωμών
μισθοδοσίας  του  προσωπικού  του  ΝΠΔΔ,  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 Δήμων και Κοινοτήτων

Συνεχής λειτουργία

Διοικητική  Οικονομική Συνεργασία  με τις υπηρεσίες του ΔΗΜΟΥ  για το 
συντονισμό και την ολοκλήρωση των προμηθειών

Όποτε απαιτείται

Διοικητική  Οικονομική  Διεξαγωγή διαγωνισμών για ανάθεση προμηθειών και 
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 

Όποτε απαιτείται

Διοικητική  Οικονομική Απ’ ευθείας αναθέσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών Όποτε απαιτείται
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Διοικητική  Οικονομική Σύνταξη μελετών , διακηρύξεων, δημοσιεύσεων, 
συμφωνητικών

Όποτε απαιτείται

Διοικητική  Οικονομική Έκδοση δελτίων παραγγελίας προς προμηθευτές,  
καταχώρηση τιμολογίων προμηθευτών , και έκδοση 
εντολών παγίας προκαταβολής  

Συνεχής λειτουργία

Α2. Ενέργειες του ΝΠΔΔ 

Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών του ΝΠΔΔ

8

Α/Α Περιγραφή Ενέργειας Υπηρεσία
Υλοποίησης

Εμπλεκόμενε
ς υπηρεσίες ή

Ν.Π.Δ.Δ.

Εμπλεκόμενοι
φορείς
(εκτός
Δήμου)

Χρονρ/σμο
ς

Μέτρο

του
Ε.Π.

1. Ενίσχυση της λειτουργίας
των ΚΑΠΗ (εκδρομές

,εκδηλώσεις ,
χοροεσπερίδες ,
περιπάτους, κλπ

ΝΠΔΔ Όλο το έτος 2.1

2 Ενίσχυση της λειτουργίας
των υφιστάμενων

Βρεφονηπιακών σταθμών 

ΝΠΔΔ Όλο το έτος 2.1

3 Στελέχωση –εξοπλισμός
των υφιστάμενων

Βρεφονηπιακών Σταθμών 

ΝΠΔΔ Όλο το έτος 2.1

4 Συντήρηση υφιστάμενων
δομών Βρεφονηπιακών,
Παιδικών σταθμών και

ΚΑΠΗ

ΝΠΔΔ Όλο το έτος 2.1

5 Διοργάνωση ημερίδων, 
εκδηλώσεων, συνεδρίων, 
κ.λ.π.

Γρ. Τύπου & Δημ.
Σχέσεων

ΝΠΔΔ Δημόσιοι &
Ιδιωτικοί
φορείς

Όλο το έτος 1.1.,
2.1.

6 Έκδοση ενημερωτικών 
φυλλαδίων

Γρ. Τύπου & Δημ.
Σχέσεων

ΝΠΔΔ Όλο το έτος 1.4.

7 Παρακολούθηση ετησίου 
προγράμματος δράσης

Τμήμα
Προγραμματισμού

ΝΠΔΔ Σε όλη την 
διάρκεια του 
οικονομ 

4.1



ΚΑ
Προϋπολογισ

μού

Είδος δαπάνης Ποσά σε  €

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

1.393.430,00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.393.430,00

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων του ΝΠΔΔ   Ο.Ε. 2015
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Α/
Α

Τίτλος δράσης Μέτρ
ο

του
ΕΠ  

Νέα (Ν)
ή

Συνεχιζόμε
νη    (Σ)

Υπηρεσία
υλοποίησ

ης

Χρονοδιάγραμ
μα 

Προϋπολογισ
μός δαπανών

Πηγή
Χρημ/σ

ης

Κ.Α.
Προϋπολο

γισμού

1 2 3 4  

.1
Μηχανήματα και 
λοιπός εξοπλισμός

2.1 Σ ΝΠΔΔ     7.000,00 
ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ

15.7131

.2

Δαπάνες 
κατασκευής 
επέκτασης και 
συμπλήρωσης 
κτιρίων ΟΤΑ 

2.1 Σ ΝΠΔΔ

    

35.000,00 
ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ

15.7311

.3
Έπιπλα και 
σκεύη

2.1 Σ ΝΠΔΔ
    

20.000,00 
ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ

15.7133

.4

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα και 
λογισμικά 

2.1 Σ ΝΠΔΔ

    

3.000,00 
ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ

15.7134

.5
Λοιπός  
εξοπλισμός -

2.1 Σ ΝΠΔΔ
    

3.000,00 
ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ

15.7135

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 68.000,00 

Γ. Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος δράσης του  ΝΠΔΔ «Η ΕΣΤΙΑ»

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

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

- Άξονα 4 ‘’ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’’, Μέτρο 4.1 ‘’Διαδικασίες οργάνωσης διοίκησης και ενίσχυση των 
Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Για την επίτευξη των στόχων αυτών το  Ν.Π.Δ.Δ. «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
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Το ΔΣ καλείται για την ψήφισή του.

Μετά  τα παραπάνω  επακολούθησε διαλογική συζήτηση για όλα τα επί μέρους κεφάλαια του
προϋπολογισμού και το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει   την ψήφιση και κατάρτιση   του προϋπολογισμού και του

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

                                                              Ακριβές απόσπασμα 
πρακτικού 

                     Άγιος    Στέφανος 

                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ 

   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ
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ΣΤΕΦΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
 ΘΩΜΑΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΖΑΝΕΤΗ  ΕΛΛΗ
ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΟΥΤΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΑΣΚΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΡΕΠΟΥΛΗΣ   ΜΙΧΑΗΛ            
ΓΙΑΛΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑΟΥΞΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
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