ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 3/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 9/2009
Περίληψη
Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου του νομικού
προσώπου «Μουσείο Εκπαίδευσης Βέροιας».
Σήμερα 19 Ιανουαρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 22:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 15-1-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με τα άρθρα 92, 95 & 104 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Ι.
Ε.

Aπόντες
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Σ. Κρομμύδας
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξη συζήτηση
αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 4/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Σ. Κρομμύδας.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 5/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 10/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησε ο κ. Γ.
Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 11/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 49/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Κ. Συμεωνίδης, Ε.
Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης, Γ. Ορφανίδης, Η. Σοφιανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 50/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Ε. Γουναράς.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 8-1-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με την αριθ. 1644/12-2-2004 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας (ΦΕΚ 348/Β΄/17-2-2004), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ.
9073/20-9-05 όμοια (ΦΕΚ 1433/Β΄/17-10-05), συστήθηκε στο Δήμο Βέροιας Νομικό
Πρόσωπο με την επωνυμία «Μουσείο Εκπαίδευσης Βέροιας», ύστερα από τις αριθ.
754/03 και 433/05 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας αντίστοιχα.
Με την αριθ. 22/07 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίσθηκαν η
διοίκηση και η θητεία του Δ.Σ. του παραπάνω νομικού προσώπου, η οποία έληγε στις
31-12-2008.
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
προβλέπεται ότι:
«1. Tα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο
που αποτελείται από πέντε έως δέκα πέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους
αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού
συμβουλίου είναι ο δήμαρχος, δημοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που
είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη
επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του
νομικού προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού
προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο
ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών
υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η
σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου
ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Εάν τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον
από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση
που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν,
χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Στις περιπτώσεις
που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος ένα
μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. Μετά τον ορισμό των μελών το
δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το
δημοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος
αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου.
Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
ορίζεται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την
εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με
απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των
καθηκόντων τους…».
Mε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 240, σε συνδυασμό με αυτές της παρ.
5 του άρ. 227, του παραπάνω νόμου (ΚΔΚ) προβλέπεται ότι:
«5. Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν ή να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ιδιώτες
που έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική
απόφαση ή που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση και για όσο διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή, καθώς και όσοι
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι

σε κακούργημα ή σε κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στο άρθρο
146.».
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. ιβ του Ν. 2839/12-9-00
(ΦΕΚ 196 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από
το Δημόσιο τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων
συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ο αριθμός των διοριζομένων ή
υποδεικνυομένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το
1/3 των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εφόσον
τα μέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός
αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα εφόσον το κλάσμα είναι ίσο
με μισό της μονάδας και άνω.
Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείται το Συμβούλιο:
α) Να καθορίσει τη σύνθεση (αριθμός μελών) του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νομικού Προσώπου «Μουσείο Εκπαίδευσης Βέροιας».
β) Να ορίσει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου.
γ) Να εκλέξει από τα μέλη του Δ.Σ. τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.
δ) Να συγκροτήσει το Δ.Σ. του νομικού προσώπου.
ε) Να ορίσει τη θητεία των μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (η οποία και θα
λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου).
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Προτείνω το Δ.Σ. να είναι 11μελές ( 5 αιρετοί, 6 δημότες ) με
θητεία έως τη λήξη της δημοτικής περιόδου και μέχρι την εγκατάσταση του νέου
διοικητικού συμβουλίου. Προτείνω ως τακτικά μέλη τους δημ. συμβούλους κ.κ. Ν.
Μαυροκεφαλίδη, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Κάκαρη και τους δημότες κ.κ. Χ. Τσολάκη,
Α. Παπαγεωργίου, Μ. Σμυρλή, Ε. Καβαλάρη, Κ. Ζώκο και ως αναπληρωματικά τους
δημ. συμβούλους κ.κ. Γ. Μιχαηλίδη, Α. Παπαστεργίου, Α. Τσιάρα και τους δημότες
Ο. Παρούση-Λίγκα, Κ. Αδαλόγλου, Ο. Κυριακίδου, Γ. Σοφιανίδη, Ε. Αμανατίδου. Ως
πρόεδρο προτείνω τον κ. Χ. Τσολάκη και ως αντιπρόεδρο τον κ. Ν. Μαυροκεφαλίδη.
Σκουμπόπουλος: Προτείνω ως τακτικά μέλη τους δημ. συμβούλους κ.κ. Μ.
Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Μ. Σακαλή και ως αναπληρωματικά τους δημ. συμβούλους
Ι. Ακριβόπουλο, Ε. Σοφιανίδη.
Ορφανίδης: Προτείνω τους δημότες κ.κ. Ι. Αγγέλογλου ως τακτικό μέλος και
Γ. Μακαρατζή ως αναπληρωματικό.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με τις προτάσεις της Δημάρχου και των κ.κ. Χ.
Σκουμπόπουλου, Γ. Ορφανίδη;
Σύμβουλοι: Ναι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 8-1-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 1644/12-2-2004 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ., με την οποία συστήθηκε στο
Δήμο το παραπάνω νομικό πρόσωπο, ύστερα από την αριθ. 754/2003 σχετική
απόφαση του Δ.Σ..
3.- Τις προτάσεις της Δημάρχου και των δημ. συμβούλων Χ. Σκουμπόπουλου, Γ.
Ορφανίδη.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Ορίζει να διοικείται το νομικό πρόσωπο «Μουσείο Εκπαίδευσης Βέροιας»
από 11μελές διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από:

α) Πέντε (5) δημ. συμβούλους.
β) Εξι (6) δημότες-κατοίκους.
Β) Ορίζει ως τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού
προσώπου «Μουσείο Εκπαίδευσης Βέροιας» τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου:
1. Νικόλαο Μαυροκεφαλίδη.
2. Τηλέμαχο Χατζηαθανασίου.
3. Γεώργιο Κάκαρη.
4. Μαρία Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
5. Μιχαήλ Σακαλή.
Γ) Ορίζει ως αναπληρωματικά μέλη τους αιρετούς εκπροσώπους:
1. Γεώργιο Μιχαηλίδη.
2. Αστέριο Παπαστεργίου.
3. Αντώνιο Τσιάρα.
4. Ιωάννη Ακριβόπουλο.
5. Εμμανουήλ Σοφιανίδη.
Δ) Ορίζει ως τακτικά μέλη τους δημότες-κατοίκους:
1. Χρήστο Τσολάκη.
2. Αικατερίνη Παπαγεωργίου.
3. Μαρία Σμυρλή.
4. Ευγενία Καβαλάρη.
5. Κωνσταντίνο Ζώκο.
6. Ιωάννη Αγγέλογλου.
Ε) Ορίζει ως αναπληρωματικά μέλη τους δημότες-κατοίκους:
1. Ουρανία Παρούση-Λίγκα.
2. Κυριακή Αδαλόγλου.
3. Ολγα Κυριακίδου.
4. Γεώργιο Σοφιανίδη.
5. Ελένη Αμανατίδου.
6. Γεώργιο Μακαρατζή
ΣΤ) 1. Ορίζει πρόεδρο του Δ.Σ. του νομικού προσώπου τον δημότη-κάτοικο,
κ. Χρήστο Τσολάκη.
2. Ορίζει αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του νομικού προσώπου τον δημοτικό σύμβουλο κ.
Νικόλαο Μαυροκεφαλίδη.
Ζ) Συγκροτεί το Δ.Σ. του νομικού προσώπου του Δήμου «Μουσείο
Εκπαίδευσης Βέροιας», ως εξής:
1) Χρήστος Τσολάκης, δημότης-κάτοικος, ως πρόεδρος.
2) Νικόλαος Μαυροκεφαλίδης , δημοτικός σύμβουλος, ως αντιπρόεδρος.
3) Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου, δημοτικός σύμβουλος, ως μέλος.
4) Γεώργιος Κάκαρης, δημοτικός σύμβουλος, ως μέλος.
5) Μαρία Τσιαμήτρου-Καραχατζή, δημοτική σύμβουλος, ως μέλος.
6) Μιχαήλ Σακαλής, δημοτικός σύμβουλος, ως μέλος.
7) Αικατερίνη Παπαγεωργίου, δημότισσα-κάτοικος, ως μέλος.
8) Μαρία Σμυρλή, δημότισσα-κάτοικος, ως μέλος.
9) Ευγενία Καβαλάρη, δημότισσα-κάτοικος, ως μέλος.
10) Κωνσταντίνος Ζώκος, δημότης-κάτοικος, ως μέλος.
11) Ιωάννης Αγγέλογλου, δημότης-κάτοικος, ως μέλος.
Η) Η θητεία του παραπάνω Δ.Σ. ορίζεται διετής και λήγει με την εγκατάσταση
του νέου Δ.Σ..

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 9 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
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ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
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ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Καπετανίδης
Σοφιανίδης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 27/1/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

