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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του δημοτικού Νομικού Προσώπου με την
επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός ΄΄ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ΄΄»
με την αριθ. 6/2020 απόφασή του ενέκρινε τον προϋπoλογισμό του και το
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2020, μετά την
εκδοθείσα Γνώμη του Π.Ο.Α. των ΟΤΑ και τις αναγκαίες προσαρμογές που
διατυπώθηκαν και εφαρμόστηκαν.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 240 και της παρ. 3 του
άρθρου 234 του Ν. 3463/06 «κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» για τις
αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος 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 συμβουλίου.
Οι αποφάσεις υποβάλλονται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα σε
(10) δέκα ημέρες αφότου περιήλθε στο Νομικό Πρόσωπο η εγκριτική απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.».

      Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι:
«1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις
ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: (..) κ)
Αποφασίζει για:
(..)vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, «των απολογισμών,»
[Η εντός εισαγωγικών φράση προστέθηκε από την περίπτ. δ' της παρ. 1 του
άρθρου 177 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α').] των ετησίων
προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και
επιχειρήσεων του δήμου.».

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται η οικονομική επιτροπή ν' αποφασίσει
για την έγκριση ή μη της απόφασης του ανωτέρω Ν.Π..
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