
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 03/17-1-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

 

Αριθµ. Απόφ.18 /2017 ΘΕΜΑ :  «Λήψη απόφασης για 

καθορισµό ανώτατου ποσού ετήσιας 

τακτικής επιχορήγησης του ∆ήµου 

προς το Νοµικό Πρόσωπο µε την 

επωνυµία «Κέντρα Κοινωνικής 

Πρόνοιας, Φροντίδας & Προσχολικής 

Αγωγής ∆ήµου Θέρµης» 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 17η Ιανουαρίου 2017 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από 
την υπ’ αριθ. 887/13-01-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της 
διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί 
«Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 25 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος 
(αποχώρησε πρίν από τη συζήτηση του 
3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης). 

  

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

1 Αγοραστούδη Ευγενία 

2 Αναγνώστου Πασχάλης 2 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 

3 Αποστόλου Στυλιανός 3 Γκουστίλης Θεόδωρος 

4 Βογιατζής ∆ηµήτριος 4 Λαγός Νικόλαος προσήλθε πρίν τη 
συζήτηση του 2ου θέµατος 

5 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 5 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 

6 Γκιζάρης Στέργιος 6 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

7 Ζελιλίδης ∆αµιανός 7 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 
προσήλθε πρίν τη συζήτηση του 2ου 
θέµατος 

8 Ιωσηφίδης Ιωάννης 8 Σαραφιανός Χρήστος προσήλθε πρίν τη 
συζήτηση του 2ου θέµατος 

9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

10 Καρκατζίνος Νικόλαος    

11 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)    

12 Κεφαλάς Ανέστης   

13 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

14 Κοντοπίδης Γεώργιος   

15 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

16 Μουστάκας Βασίλειος   

17 Μπίκος Κωνσταντίνος   

18 Πονερίδης Παναγιώτης   

19 Πράτανος Απόστολος     

20 Σαµαράς Σωκράτης   

21 Σφονδύλας ∆ηµήτριος   
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22 Λιάντας ∆ηµήτριος   

23 Τιτέλης Κωνσταντίνος   

24 Τσολάκης Απόστολος   

25 Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.  

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για 
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
 

Το 3ο , 4ο και 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν µαζί. 
 
Λόγω αποχώρησης του δηµάρχου κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου µετά από τη συζήτηση του 
2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, τον αναπλήρωσε νοµίµως ο Αντιδήµαρχος κ. Τσολάκης 
Απόστολος λόγω απουσίας του Αντιδηµάρχου κ. Γκουστίλη Θεοδώρου σύµφωνα µε την 
υπ΄αριθµ.2635/39670/1-10-2014 απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: Ω9ΕΡΩΡΣ-8ΑΣ). 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι µε την υπ αριθµ. 
103/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συγχωνεύτηκαν τα Νοµικά Πρόσωπα 
∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Θέρµης (πρώην ∆ήµων Θέρµης, Μίκρας και Βασιλικών) και 
συστάθηκε ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας, Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης», η οποία δηµοσιεύθηκε στο 
υπ αριθµ. 1101/τεύχος Β/02-06-2011 Φ.Ε.Κ. 
 
Σύµφωνα µε την ανωτέρω συστατική πράξη πόροι του Νοµικού Προσώπου είναι :  

• Η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του ∆ήµου 

• Κρατικές επιχορηγήσεις 

• Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες 

• Εισπράξεις από το αντίτιµο των πραγµάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχουν 

• Πρόσοδοι από τη δική τους περιουσία, καθώς και από τη συµµετοχή τους σε εθνικά ή 
ευρωπαϊκά προγράµµατα  

  
Σύµφωνα µε το υπ αριθµ. οικ. 27871/18-05-2007 (εγκ. 33) έγγραφο του Τµήµατος Νοµ. 
Προσώπων & Επιχ. ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµ. ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
µε θέµα «Περιεχόµενο  αποφάσεων  των Γεν. Γραµµατέων Περιφέρειας αναφορικά µε τις 
συστατικές πράξεις Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου των Ο.Τ.Α. και την τροποποίηση  
αυτών» επισηµαίνεται ότι «… θα πρέπει να αναγράφεται στην συστατική πράξη και τις 
σχετικές τροποποιήσεις αυτής το ποσό της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης των  ΝΠ∆∆ 
δεδοµένου ότι σύµφωνα και µε τις διατάξεις του εδαφίου ια της παραγράφου 1του άρθρου 
158 του ισχύοντος ∆.Κ.Κ., «Υποχρεωτικές δαπάνες είναι …….οι επιχορηγήσεις των 
ιδρυµάτων και νοµικών προσώπων που ιδρύει κάθε ∆ήµος ή Κοινότητα, ως προς το ποσό 
που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη….».   
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου την από 2-1-2017 εισήγηση του 
Τµήµατος Προϋπολογισµού της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µε την οποία, 
επειδή στην απόφαση σύστασης του Ν.Π.∆.∆. δεν προσδιορίζεται σαφώς το ύψος της 
ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Ν.Π.∆.∆. από τον οικείο ∆ήµο και λαµβάνοντας υπόψη 
τον εγκεκριµένο µε τις υπ αριθµ. 457/2016 και 476/2016 αποφάσεις του ∆.Σ. προϋπολογισµό 
οικονοµικού έτους 2017 του ∆ήµου Θέρµης, προτείνεται η λήψη σχετικής απόφασης µε τον 
ορισµό του εγγεγραµµένου στον πρ/µό οικ. Έτους 2017, ποσού ύψους 1.150.000,00€ στον 
Κ.Α. εξόδων 00.6715,  ως ανώτατο ποσό ετήσιας τακτικής επιχορήγησης. 
Τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π.∆.∆. από το ∆ήµο θα επανεξεταστεί και προσδιοριστεί 
αναλόγως µε τα διαθέσιµα υπόλοιπα του προϋπολογισµού του ∆ήµου.  
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.   
 

ΑΔΑ: 6ΕΗ1ΩΡΣ-Α6Π



 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου του ∆.Σ., και της αρµόδιας υπηρεσίας, τις υπ αριθµ. 103/2011  και 
457/2016 και 476/2016 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 
3852/2010 και του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    κατά πλειοψηφία 
 
 
Την επιχορήγηση του Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου µε την επωνυµία «Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας, Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης» (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.) για το έτος 
2017 µε το ποσό των 1.150.000,00€. 
Στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2017 του ∆ήµου και στον Κ.Α. 00.6715.001 µε τίτλο 
«Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου 
Θέρµης (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.)» του σκέλους των εξόδων είχε εγγραφεί πίστωση ποσού 
1.150.000,00€.  
 
Τυχόν έκτακτη ή πρόσθετη επιχορήγηση του Ν.Π.∆.∆. από το ∆ήµο θα επανεξεταστεί και 
προσδιοριστεί αναλόγως µε τις ανάγκες του Ν.Π.∆.∆. και µε τα διαθέσιµα υπόλοιπα του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου.  
 
Οι ∆.Σ. κ. Καρκατζούνης Θεοφάνης και Σφονδύλας ∆ηµήτριος δήλωσαν παρών. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 18/2017 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

           

    Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

 

          ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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