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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12/2017
Δήμος Ερέτριας
Τακτική Συνεδρίαση, πρακτικό με αριθμό 1 από
30 Ιανουαρίου 2017
Στην Ερέτρια σήμερα, την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα
18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερέτριας συνήλθε σε τακτική δημόσια
Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας,
ύστερα από την 739/25-01-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 βρέθηκαν παρόντα
τα 17 μέλη, ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Φουσέκα Μαρία – Πρόεδρος

1.

Τσώκος Ιωάννης

2.

Μεταξάς Νικόλαος

2.

Καραβάς Αργύριος

3.

Λάμπρου Ιωάννης

3.

Γούναρης Βασίλειος

4.

Μητακίδης Νικόλαος

4.

Αβδούλα Ανθίππη

5.

Σταματούκος Σπυρίδων (αποχώρησε στο

5.

Βίλας Προκόπιος

6.

Φουρμούζης Γεώργιος

6.

Παπανικολάου Ιωάννης

7.

Μίγγος Δημήτριος

7.

Γιακουβάκης Μιλτιάδης

8.

Παρασκευάς Γεώργιος

8.

Βράκας Ιωάννης

9.

Βελέντζας Βασίλειος

9.

Κρόκος Σπυρίδων

10. Σμπιλίρης Γεώργιος (αποχώρησε στο

10ο

1ο

θέμα Η.Δ.)

θέμα Η.Δ.)

10. Μητρολιός Ιωάννης

11. Σκαρλάς Δημήτριος
12. Σταματάκος Τριαντάφυλλος
13. Παπαγγελή Μαρία
14. Φατούσης Νικόλαος
15. Διονυσόπουλος Χρήστος (αποχώρησε στο 10ο θέμα Η.Δ.)
16. Γουρνής Νικόλαος
17. Καραμπέτσου Ασημίνα
Παρούσης της Δημάρχου κας Αλημπατέ Αμφιτρίτης και της υπαλλήλου του Δήμου ΓεωργιάδηΚαλογιάννη Αικατερίνης για την τήρηση των πρακτικών.
Παρευρέθηκαν επίσης: ο Αντιπρόεδρος Δ.Κ. Ερέτριας Αρβανίτης Νικόλαος, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Άνω
Βάθειας Αργύρης Νικόλαος, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Σέττας Κοκκάλας Γεώργιος.
Απόντες : Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Αμαρύνθου Καραδήμος Δημήτριος, ο Πρόεδρος Δ.Κ. Γυμνού Χαϊνάς
Γεώργιος, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Καλλιθέας Μοίρος Παναγιώτης και ο Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων Κρόκος
Νικόλαος.

11ο θέμα- Απόφαση 12/2017: Έγκριση της υπ. αριθμ. 4/2017 Απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Ερέτριας με την επωνυμία «Ο Δαφνηφόρος
Απόλλων» αναφορικά με τροποποίηση του Φ.Ε.Κ. 3192/Β΄/30.11.2012 σύστασής
του, ως προς τους πόρους του. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Μεταξάς
Νικόλαος
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Ο κ. Μεταξάς Νικόλαος Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. παίρνοντας το λόγο από την κα.
Πρόεδρο για την εισήγηση του θέματος, έθεσε υπόψη του σώματος τα παρακάτω:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ Τροποποίηση ΦΕΚ σύστασης ΝΠΔΔ «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ» ως προς το πεδίο Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 235 του Ν.
3463/2006 πόροι των ιδρυμάτων.
Κυρίες/Κύριοι,
Με την 4/2017 απόφαση του το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» ενέκρινε
την τροποποίηση του ΦΕΚ σύστασης του ΝΠΔΔ συμπληρώνοντας ως προς το πεδίο Πόροι του
Ν.Π.Δ.Δ. είναι: Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται σε 72.000,00
ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 235 του Ν. 3463/2006 πόροι των ιδρυμάτων.
Ειδικότερα:
Όπως γνωρίζεται σύμφωνα με το ΦΕΚ Β/3192/30-11-2012 ορίσθηκε η συγχώνευση των
νομικών προσώπων με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «Ο
ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» και «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «Η ΑΜΑΡΥΝΘΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ» και προέκυψε η σύσταση του νέου νομικού προσώπου με την επωνυμία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», με τον διακριτικό τίτλο «Ο
ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ».
Στο ανωτέρω ΦΕΚ ορίζεται ότι:
Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
• Η ετήσια επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π.• Έκτακτες επιχορηγήσεις από το Δήμο.•
Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχές από το κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό
νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το νομικό πρόσωπο, είτε προς το Δήμο
Ερέτριας για λογαριασμό του.• Εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες από φυσικά
ή νομικά πρόσωπα.• Έσοδα και οι πρόσοδοι από την περιουσία του.• Επιχορηγήσεις από την
υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.• Έσοδα από το αντίτιμο των υπηρεσιών που
παρέχονται από το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου προς τους δημότες.• Ετήσιες
επιχορηγήσεις εκ μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
στις επιχορηγήσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλου κρατικού φορέα και
διεθνούς οργανισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις νόμιμες επιβαρύνσεις.•
Δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομιές και τα εξ’αυτών εισοδήματα, στα έσοδα από παροχή
υπηρεσιών από το Ν.Π.Δ.Δ, τους τόκους από τις καταθέσεις του σε τράπεζες ή άλλους
πιστωτικούς οργανισμούς και οποιοδήποτε άλλο έσοδο μπορεί να προκύψει από τις
δραστηριότητές του.
Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ ανέρχεται σε 217.629,96 ευρώ και στο ποσό
αυτό συνυπολογίζεται οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης (αφορά μόνο το Δημοτικό Στάδιο
Αμαρύνθου) που μεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού βάση του Ν. 2880/2001 και Ν.
3106/2003 και κατ΄επέκταση στο Ν.Π..
Το κόστος μισθοδοσίας του μόνιμου προσωπικού και αντιμισθιών ανέρχεται σε 99.576,48
ευρώ (μισθοδοσία 12ος/2016 χ 12 μήνες) και η δαπάνη μόνο για τα τις λειτουργικές
ανάγκες των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών προϋπολογιζόμενες για το 2017 σε
30.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Το Ν.Π. έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εναρμόνιση και λαμβάνει επιχορήγηση για τους
παιδικούς σταθμούς με βάση τον αριθμό των νηπίων που εξυπηρετεί και επιχορηγείται το
κάθε νήπιο ξεχωριστά (37 νήπια ενταγμένα στο πρόγραμμα) και όχι οι εργαζόμενοι στο
πρόγραμμα.
Η επιχορήγηση για την περίοδο 9ος/2016-8ος/2017 υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των
88.090,20 ευρώ, αν δεν υπάρξει καμία μείωση θέσης νηπίου μέχρι το τέλος της 12μηνης
σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ που διαχειρίζεται το πρόγραμμα.
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Ήδη έχουμε μείωση μιας θέσης. Για το εν λόγω πρόγραμμα εργάζονται με συμβάσεις ΙΔΟΧ
7 άτομα με ετήσια αμοιβή 98.807,64 (μισθοδοσία 12ος/2016 χ 12 μήνες) και η διαφορά
που καλείται να καταβάλει από το ταμείο του το Ν.Π. ανέρχεται σε 10.717,64 ευρώ με την
προϋπόθεση να μην μειωθεί ο αριθμός των νηπίων όπως προαναφέρθηκε. Εκτός
προγράμματος εξυπηρετεί σήμερα 11 νήπια με προϋπολογιζόμενη ετήσια εισφορά 9.240,00
ευρώ και όπως φαίνεται ούτε και αυτά δεν φθάνουν να καλύψουν την διαφορά της
μισθοδοσίας των εργαζομένων στο πρόγραμμα. Τα έσοδα από τα ΚΑΠΗ υπολογίζονται σε
3.500,00 ευρώ το χρόνο και τα έξοδα για το 2017, συμπεριλαμβανομένων των ενοικίων σε
17.500,00 ευρώ.
Παράλληλα κάθε μήνα καταβάλλεται το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών των
συμβασιούχων που μαζί με τις εισφορές του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι φθάνουν τα
4.000,00 περίπου με σημαντική επιβάρυνση του ταμείου μας καθώς υπάρχει μεγάλη
χρονική καθυστέρηση καταβολής των επιχορηγήσεων των δύο προγραμμάτων.
Το ΝΠΔΔ «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» βάση του καταστατικού του έχει το διαχειριστικό
κόστος της συντήρησης, επισκευών και λειτουργίας όλων των αθλητικών χώρων του δήμου,
των ΚΑΠΗ, πνευματικών κέντρων, κ.λ.π., των εκδηλώσεων που διοργανώνει, της
λειτουργίας των ΚΕΠ υγείας και διαφόρων άλλων θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων σύμφωνα
με τα όσα ορίζονται στο πεδίο Σκοπός, του ΦΕΚ 3192.
Συγχρόνως έχει και το διαχειριστικό κόστος της λειτουργίας των γραφείων του, συμβάσεις
συντήρησης προγραμμάτων λογισμικού, προμήθειας αναλωσίμων, πετρελαίου θέρμανσης,
κίνησης, συντήρησης οχημάτων, καθαρισμοί χώρων, κ.λ.π. που ανέρχονται σε 20.000,00
ευρώ περίπου.
Όπως φαίνεται από τα ανωτέρω, από το ποσό της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του
δήμου αν υπολογισθεί και το σταθερό λειτουργικό κόστος σε ηλεκτρικό ρεύμα και
τηλεφωνία που φθάνει ετησίως τα 20.000,00 περίπου, μένουν 30.000,00 ευρώ περίπου να
δαπανηθούν για όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες, χωρίς να λάβουμε υπόψη μας και το
ποσό των 10.800,00 ευρώ για το 2017 που αφορά ρύθμιση οφειλών της προηγούμενης
διοίκησης προς το ΙΚΑ. Μέσα στο 2016 εξοφλήθηκε και η οφειλή 50.000,00 ευρώ περίπου
παλαιών οφειλών στο ΤΑΔΚΥ, ενώ μειώθηκε αισθητά το ποσό των λοιπών παλαιών οφειλών
προς προμηθευτές. Παρά ταύτα παραμένει ένα σημαντικό ποσό προς εξόφληση.
Μετά τα όσα ανέφερα σας και προκειμένου ο φορέας να ανταπεξέλθει στις οικονομικές
του υποχρεώσεις και δραστηριότητες σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά και να εγκρίνετε
την τροποποίηση του ΦΕΚ σύστασης του ΝΠΔΔ «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ»
συμπληρώνοντας ως προς πεδίο Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι: Η ετήσια τακτική
επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται σε 72.000,00 ευρώ σύμφωνα με το
άρθρο 235 του Ν. 3463/2006 πόροι των ιδρυμάτων.
Η τροποποίηση της συστατικής πράξης ακολουθεί τα βήματα της σύστασης του ΝΠΔΔ,
δηλαδή η τροποποίηση πραγματοποιείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η
απόφαση θα τροποποιήσει ορισμένα ή όλα τα βασικά στοιχεία της αρχικής συστατικής
πράξης, όπως το όνομα, το σκοπό, τη περιουσία ή τους πόρους.
Στη συνέχεια θα αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έγκριση και αφού
διαπιστωθεί η νομιμότητα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου εκδίδεται η πράξη
τροποποίησης, η οποία δημοσιεύεται στην ΕΦΚ.
Μετά την έγκριση και από το Δημοτικό Συμβούλιο η τροποποίηση της συστατικής πράξης
του ΝΠΔΔ στο πεδίο που αφορά τους πόρους και θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ θα είναι ως εξής:
Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
• Η ετήσια επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π.
• Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται σε 72.000,00 ευρώ
• Έκτακτες επιχορηγήσεις από το Δήμο.
• Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχές από το κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο
οργανισμό νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το νομικό πρόσωπο, είτε προς το
Δήμο Ερέτριας για λογαριασμό του.
•Εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
• Έσοδα και οι πρόσοδοι από την περιουσία του.
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• Επιχορηγήσεις από την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
• Έσοδα από το αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέχονται από το Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου προς τους δημότες.
• Ετήσιες επιχορηγήσεις εκ μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, στις επιχορηγήσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλου
κρατικού φορέα και διεθνούς οργανισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις
νόμιμες επιβαρύνσεις.
• Δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομιές και τα εξ’ αυτών εισοδήματα, στα έσοδα από
παροχή υπηρεσιών από το Ν.Π.Δ.Δ, τους τόκους από τις καταθέσεις του σε τράπεζες ή
άλλους πιστωτικούς οργανισμούς και οποιοδήποτε άλλο έσοδο μπορεί να προκύψει από τις
δραστηριότητές του.

…………………………………………………………………………………………..
Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης, στην διαλογική συζήτηση που ακολούθησε στο
Δημοτικό Συμβούλιο ειπωθήκαν τα εξής:
Η κ. Παπαγγελή παίρνοντας το λόγο από την κ. Πρόεδρο, έθεσε το ερώτημα εάν
υπάρχει η οικονομική δυνατότητα από πλευράς του Δήμου για επιχορήγηση του
Ν.Π.Δ.Δ με 72.000€ ετησίως, δηλ. 6.000€ μηνιαίως.
Στη συνέχεια η κ. Δήμαρχος, τονίζοντας το μεγάλο κοινωνικό και πολιτιστικό έργο
του Ν.Π.Δ.Δ, καθώς και το μεγάλο κόστος των πάγιων λειτουργικών δαπανών
(μισθοδοσίες προσωπικού, ενοίκια , θέρμανση κ.λ.π), που πρέπει να καλύψει για
τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ, το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, τον
αθλητισμό κ.λ.π ., πρότεινε τα εξής:
Α)Να αποδεχτεί το Δ.Σ το ποσό των 6.000€ μηνιαίως που αιτείται το Ν.Π.Δ.Δ ως
επιχορήγηση από το Δήμο.
Β)Να κατατεθεί το αίτημα στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία θα
εξετάσει τα οικονομικά περιθώρια και την ύπαρξη αντίστοιχων πιστώσεων .
Γ)Να επανέλθει το θέμα στο Δ.Σ. για λήψη οριστικής απόφασης και επικύρωση του
αιτήματος, ώστε να γίνει η τροποποίηση του καταστατικού σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ.,
ως προς τους πόρους του και να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.
Ο κ. Βελέντζας τόνισε ότι με την εφαρμογή του Καλλικράτη και την συνένωση των
2 Ν.Π.Δ.Δ των πρώην Δήμων που συνενώθηκαν αρχές του 2012 και τη
δημιουργία του Ν.Π.Δ.Δ με την σημερινή του μορφή, οι δράσεις που ανέλαβε
εκτοτε σε όλη την έκταση του Δήμου είναι μεγάλες. Συνεχίζοντας είπε ότι
βλέποντας τους προϋπολογισμούς των τελευταίων ετών, παρατηρείται ένα
έλλειμμα της τάξης των 120.000€ ετησίως, γεγονός που δείχνει τις μεγάλες
ανάγκες του Ν.Π.Δ,.Δ, να καλύψει τα έξοδα του. Τέλος πρότεινε το ποσό που θα
κατατεθεί στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου να είναι 120.000€ και εκείνη στη
συνέχεια να απαντήσει για το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που είναι εφικτό
να καλύψει.
Η κ. Καραμπέτσου συμφώνησε με το αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ με τη παρατήρηση όμως
ότι τα χρήματα για να καλυφθούν οι ανάγκες του, θα πρέπει να έρθουν από τον
κρατικό προϋπολογισμό.
Ακολούθως η πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.

Αποφασίζει Ομόφωνα
Αποδέχεται το αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων»
σύμφωνα με την υπ. αρθμ. 4/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, για
επιχορήγηση του, από πόρους του Δήμου με τουλάχιστον 72.000€ ετησίως και
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κατόπιν βεβαίωσης της οικονομικής υπηρεσίας για την ύπαρξη σχετικών
πιστώσεων, να επανέλθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη οριστικής
απόφασης περί τροποποίησης του καταστατικού σύστασης του ΝΠΔΔ ως προς
τους πόρους του.
Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 12/2017.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος.
Ακριβές Απόσπασμα
Ερέτρια, 31/1/2017
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φουσέκα Μαρία

