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ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ : «Έγκριση της αριθ. 81/18-12-2020 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆.
KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η
ΕΣΤΙΑ µε θέµα «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του ΝΠ ΚΟΙ.Π.Α.Π. ∆ήµου
∆ιονύσου Η ΕΣΤΙΑ» ο.ε 2019 ∆ιάστηµα 1-1-2019 έως 31-12-2019»».
ΣΧΕΤ.: 1. Τα άρθρα 234,236 και 240 του Ν. 3463/2006 (Κ∆Κ).
2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
3. τις διατάξεις της παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε
την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και τροποποιήθηκε µε την περίπτ. α' της
παρ. 9 του άρθρου 10 του N.4625/19 και µε τις περίπτ. γ' και δ' της παρ.1 του
άρθρου 177 του Ν.4635/19 και όπως εκ νέου αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις
του άρθρου 40 του ν. 4735/20.
4. Το αριθ. 1752/18-12-2020 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».
Η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 άρθρο 72
Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και
τροποποιήθηκε µε την περίπτ. α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του N.4625/19 και µε
τις περίπτ. γ' και δ' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 και όπως εκ νέου
αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/20:
«γ) Εγκρίνει τον απολογισµό του ∆ήµου, καθώς και τους προϋπολογισµούς,
ισολογισµούς, απολογισµούς, ετήσια προγράµµατα δράσης και τις εκθέσεις
πεπραγµένων των νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων του ∆ήµου.»
Το Ν.Π.∆.∆. “Η ΕΣΤΙΑ” µε τo αριθ. 1752/18-12-2020 (4 σχετ.) έγγραφό του
απέστειλε την αριθ. 81/18-12-2020 απόφασή του µε θέµα «Έγκριση
απολογιστικών στοιχείων του ΝΠ ΚΟΙ.Π.Α.Π. ∆ήµου ∆ιονύσου Η ΕΣΤΙΑ» ο.ε 2019
∆ιάστηµα 1-1-2019 έως 31-12-2019»».
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση
της ανωτέρω απόφασης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης.
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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Συνηµµένα:
Η αριθ. 81/18-12-2020 απόφαση του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆ “Η ΕΣΤΙΑ”.

