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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με το Π.Δ. 353/3-9-83 (ΦΕΚ 123Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε-
προσαρμόστηκε με την αριθ. 2596/30-3-2009 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ
662Β΄), συστάθηκε στο Δήμο Βέροιας Δημοτικό Ίδρυμα με την επωνυμία
«Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός ΄΄ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ΄΄», ύστερα από
τις αριθ. 43/82 και 187/09 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.

Στην παράγραφο (3) αυτής, σχετικά με τους Πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. και στην
(α) περίπτωση αυτής, αναφέρεται: «α) Ετήσια επιχορήγηση του δήμου.».

Με τις διατάξεις του άρθρου 226 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) ΦΕΚ 114Α΄,
ορίζεται ότι:
«Δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα όπως, βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, γηροκομεία, μουσεία ή 
άλλα επιστημονικά ιδρύματα, συνιστώνται, ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ύστερα
από  απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, με προεδρικό διάταγμα, που ορίζει
το  σκοπό, τα όργανα της διοίκησης, τους πόρους, την περιουσία, που αφιερώνεται σε αυτό
και  το όνομα του ιδρύματος.
Το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης  και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου καθ' ύλην Υπουργού, αφού τηρηθούν και οι
ειδικές, για  κάθε κατηγορία ιδρυμάτων, διατάξεις.(..)».

Με το αριθ. 48/5-4-2017 Φύλλο Ελέγχου Εντάλματος της Υπηρεσίας
Επιτρόπου Ν.Ημαθίας διατυπώθηκαν αιτιάσεις μη νομιμότητας επί του αριθ.
101/2017 Χρηματικού Εντάλματος του Δήμου σχετικά με την τακτική επιχορήγηση
του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός
«Θεανώ Ζωγιοπούλου» του Δήμου Βέροιας.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «το ύψος του ποσού που λαμβάνουν τα Ν.Π. του
Δήμου, από τον Δήμο πρέπει να καθορίζεται με απόφαση Δ.Σ., κάθε έτος, να προβλέπεται εν
συνεχεία στον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν καθορίζεται με την απόφαση της σύστασης του Ν.Π. το
ύψος της ετήσιας επιχορήγησης από το Δήμο (αρθ. 239 παρ. 3 του Ν. 3463/2006) και
ακολούθως η δημοσίευση αυτής σε Φ.Ε.Κ..».

Με τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 239 (Σύσταση δημοτικών και
κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου) του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) ΦΕΚ
114Α΄, ορίζεται ότι:
«1. Τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου συνιστώνται με απόφαση
των οικείων δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων. Σκοπός τους είναι η οργάνωση και η
λειτουργία ορισμένης δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας με γνώμονα την καλύτερη
εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων, όπως η σύσταση κέντρων κοινωνικής προστασίας,



πνευματικών ή αθλητικών κέντρων, βιβλιοθηκών, μουσείων κ.ά.
2. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας διαπιστώνει τη νομιμότητα της σχετικής απόφασης
του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και εκδίδει την πράξη σύστασης του νομικού
προσώπου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Στην απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τη σύσταση του νομικού
προσώπου ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η περιουσία και οι πόροι.(..)».

Με την αριθ. 472/2017 απόφασή του το Δ.Σ. ενέκρινε την τροποποίηση-
συμπλήρωση της συστατικής πράξης του ανωτέρω Ιδρύματος και καθόρισε ότι η
ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Βέροιας θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των
180.000,00 ευρώ.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης με το αριθ. πρωτ.
11408φ/30-11-2017 έγγραφό της και κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας της με το
Υπουργείο Εσωτερικών, μας αναφέρει ότι
«.. το Υπουργείο απαντά, ότι ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 226 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006)
ενώ η σχετική αναφορά του άρθρου 226 στην παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 4147/2013, έγινε
«εκ παραδρομής».
Παράλληλα όμως και με το ίδιο έγγραφο, κατ’ επίκληση υπηρεσιακού σημειώματος της Δ/νσης
Οικονομικών Τ.Α. του ιδίου Υπουργείου, μας ενημερώνει ότι δεν είναι αναγκαία η αναγραφή
του ποσού της ετήσιας επιχορήγησης Δήμου προς ίδρυμά του, στη συστατική πράξη του
ιδρύματος.
Με δεδομένη την ανωτέρω άποψη του Υπουργείου και έχοντας υπόψη, ότι η έκδοση
προεδρικού διατάγματος, για τη σύσταση και κατ’ επέκταση τροποποίηση συστατικής πράξης
δημοτικού ιδρύματος, γίνεται με πρόταση και του Υπουργού Εσωτερικών, η υπηρεσία μας θέτει
την υπόθεση στο αρχείο, Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για τη λήψη νέας απόφασης, για τον
καθορισμό της ετήσιας επιχορήγησης του Δήμου, προς το δημοτικό ίδρυμα.».

Στον προϋπολογισμό του Δήμου για το τρέχον έτος (2019) έχει εγγραφεί
πίστωση ποσού 180.000,00 ευρώ με Κ.Α. 00/6712.001 και τίτλο «Απόδοση στον
ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤΑ. Θ. Ζωγιοπούλου» χωρίς μέχρι και σήμερα να έχει αναμορφωθεί.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει:
«Την επιχορήγηση του Δήμου Βέροιας προς το Δημοτικό Ίδρυμά του «Δημοτικός
Βρεφονηπιακός Σταθμός (ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤΑ.) «Θεανώ Ζωγιοπούλου» Δήμου Βέροιας, με
το ποσό των …………………. Ευρώ για το έτος 2020, για την αντιμετώπιση των
λειτουργικών και λοιπών αναγκών του.
Η ανωτέρω πίστωση να προβλεφθεί και να αναγραφεί στον αντίστοιχο Κ.Α. του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.».
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