
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ.Στέφανος  11-11-2014 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:   35534 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου 
 

Θέμα: «Έγκριση της αριθμ. 96/20-10-2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ.  

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η 

ΕΣΤΙΑ». 

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

 2. Το υπ’ αριθ. 1451/7-11-2014 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. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 234 παρ. 3 του Ν.3463/2006 [Δ.Κ.Κ.] 

(Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και εποπτεία)  «για τις αποφάσεις του  

διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προυπ/σμό, τον απολογισμό, την 

εκποίηση η την ανταλλαγή ακινήτων η την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα 

δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, η 

κληροδοσιών καθώς και την συνομολόγηση δανείων, απαιτείται έγκριση του 

Δημοτικού Συμβουλίου». 

 



    Με την αριθ. 96/20-10-2014  απόφαση του Δ.Σ του  Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η 

ΕΣΤΙΑ», που κοινοποιήθηκε με το  1451/7-11-2014 έγγραφό του, ζητείται  η έγκρισή 

της αριθμ. 96/20-10-2014  απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ  με θέμα  « Καθορισμός  

καταβολής μηνιαίας  οικ.  Εισφοράς για το σχολικό έτος 2014-2015 από του γονείς 

των οποίων τα παιδιά φιλοξενούνται στα Παραρτήματα  των Παiδικών –

Βρεφονηπιακών Σταθμών  του Ν.Π».  

        Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο  να εγκρίνει την 

απόφαση του Δ.Σ του ΝΠΔΔ «Η ΕΣΤΙΑ», αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

 

 

                                                                         H Αντιδήμαρχος Διοίκησης  

                                                                        @Ανθρώπινου Δυναμικού 

                                                                 

 

                                                                           Ρηγοπούλου Βασιλική 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

Η  αριθμ.  96/20-10-2014 απόφαση του Δ.Σ του Ν.Π  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ». 

 

                                                                            
 


