ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 370/2010
Περίληψη
Έγκριση
τροποποίησης
της
αριθ.
282/2009 απόφασης Δ.Σ. για την
αντικατάσταση αποβιώσαντος μέλους του
Δ.Σ.
του
ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤΑ.
‘Θ.
Ζωγιοπούλου’.
Σήμερα 7 Ιουνίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 3-6-2010 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 το άρθρο 95 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 22 μέλη.
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Παρόντες
Δάσκαλος
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Τσαπαρόπουλος
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Παπαστεργίου
Κάκαρης
Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης
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Aπόντες
Σουμελίδης
Χατζηαθανασίου
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Καλαϊτζίδης

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

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος,
Π. Παυλίδης, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Μ. Τρανίδης, Ι. Ταρασίδης και αποχώρησε ο κ. Χ.
Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης. Ε. Γουναράς, Γ. Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 355/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Ε.
Γουναράς.
4) Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π.
Τσαπαρόπουλος.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 356/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 357/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
7) Κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης
και αποχώρησε ο κ. ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 370/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Παυλίδης, Μ.
Σακαλής.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 372/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Π. Παυλίδης και αποχώρησε
ο Α. Δελαβερίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 374/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 376/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Τσιάρας, Β.
Γιαννουλάκης.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 377/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Τσιάρας και αποχώρησε
ο κ. Γ. Κάκαρης.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 379/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης και αποχώρησε
ο κ. Κ. Συμεωνίδης.
14) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 383/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
15) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 394/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
16) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 397/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Τσαπαρόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 1-6-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με το Π.Δ. 353/3-9-83 (ΦΕΚ 123/Α΄/13-9-83), όπως αυτό τροποποιήθηκεπροσαρμόστηκε με την αριθ. 2596/30-3-2009 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ
662/Β΄/9-4-2009), συστήθηκε στο Δήμο Βέροιας Δημοτικό Ίδρυμα με την επωνυμία
«Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός ΄΄ΘΕΑΝΩΣ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ΄΄», ύστερα
από τις αριθ. 43/82 και 187/09 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
Στην παρ. 5 της παραπάνω συστατικής πράξης ορίζεται ότι:
«5.Το ίδρυμα διοικείται από εννεαμελές (9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο και τριμελή (3μελή)
Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και επόμενα του ν.
3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Το Διοικητικό συμβούλιο, που εκλέγεται από το Δημοτικό συμβούλιο, αποτελείται από:
-Το Δήμαρχο ή άλλο αιρετό ή μη πρόσωπο που ορίζεται απ’ αυτόν, ως Πρόεδρος.
-Τον Κασαμπαλή Δημήτριο, ιατρό, κάτοικο Βέροιας, ως ισόβιο μέλος και σε περίπτωση
θανάτου ή παραιτήσεως αντικαθίσταται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου
227 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
-Τρεις (3) δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από τη μειοψηφία του
δημοτικού συμβουλίου.
-Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του ιδρύματος, εφόσον απασχολούνται περισσότεροι
από δέκα (10) εργαζόμενοι, καταλαμβάνοντας τη θέση ενός δημότη ή κατοίκου.
-Τέσσερα (4) πρόσωπα που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις
ή είναι χρήστες των υπηρεσιών του ιδρύματος».

Με το αριθ. πρωτ. 260/27-5-2010 έγγραφό του ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός
Σταθμός «Θ. Ζωγιοπούλου» Δήμου Βέροιας ζητά την αντικατάσταση του
αποβιώσαντος αντιπροέδρου και ισοβίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ιδρύματος.
Με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/06) Κ.Δ.Κ.,
νόμου προβλέπεται ότι:
«1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο που
απαρτίζεται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας ή άλλο αιρετό ή μη πρόσωπο
που ορίζεται από αυτούς ως πρόεδρος και από έξι (6) έως δέκα (10) μέλη που εκλέγονται
από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Ένα από τα μέλη αυτά εκλέγεται από το διοικητικό
συμβούλιο ως αντιπρόεδρός του.
2. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος εκλέγονται δύο τουλάχιστον δημοτικοί
ή κοινοτικοί σύμβουλοι, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου, ένας τουλάχιστον σύμβουλος τοπικού διαμερίσματος στην περίπτωση
που η έδρα του ιδρύματος βρίσκεται εντός αυτού, ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του
ιδρύματος, εφόσον απασχολούνται περισσότεροι από δέκα (10) εργαζόμενοι. Ο ανωτέρω
εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Μέλη του διοικητικού
συμβουλίου του ιδρύματος εκλέγονται και πρόσωπα που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή
κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του ιδρύματος ή και πρόσωπα που
είναι χρήστες των υπηρεσιών του ιδρύματος.
3. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν υποδείξει σύμβουλο ή εκείνος που έχει υποδειχθεί
παραιτήθηκε χωρίς να αντικατασταθεί εκλέγεται σύμβουλος της πλειοψηφίας.
4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου απαιτείται να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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. (...)».

Με τις διατάξεις του άρ. 229 του ιδίου νόμου προβλέπεται ότι:
«1. Η εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου γίνεται κάθε δύο χρόνια και λήγει σε κάθε
περίπτωση με την εγκατάσταση των νέων μελών. Μέσα σε έναν μήνα από την εγκατάσταση των

δημοτικών και κοινοτικών αρχών για την πρώτη διετία και έναν μήνα από τη λήξη της θητείας
των μελών του διοικητικού συμβουλίου, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο συνεδριάζει και
εκλέγει με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του
τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κάθε ιδρύματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις του άρθρου 92 ή των άρθρων 90 και 109.».
2. Τα μη αιρετά μέλη του διοικητικού συμβουλίου πριν την εγκατάσταση ορκίζονται ενώπιον
του δημάρχου.
3. Οι θέσεις μελών του διοικητικού συμβουλίου που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της
δημοτικής περιόδου καλύπτονται με μέλη που εκλέγει το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο
μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, αφότου η θέση έμεινε κενή.
4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της
θητείας τους, για σπουδαίο λόγο, σχετικό με τη λειτουργία του ιδρύματος, ύστερα από απόφαση
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του συνόλου των
μελών του.
5. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 73 εφαρμόζονται αναλόγως και για την
αναπλήρωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου.».

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 να εκλέξει ένα μέλος για το
Δ/κό Συμβούλιο του Ιδρύματος.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Προτείνω τη δημότισσα-κάτοικο Μαρίνα Ψωμιάδου.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 1-6-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Το αριθ. πρωτ. 260/27-5-2010 έγγραφο του ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤΑ ‘Θ. Ζωγιοπούλου’.
3.- Την αριθ. 282/2009 απόφασή του, περί ορισμού μελών και συγκρότησης του
διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός ‘Θεανώ
Ζωγιοπούλου’».
4.- Το Π.Δ. 353/3-9-83 (ΦΕΚ 123/Α΄/13-9-83), όπως αυτό τροποποιήθηκεπροσαρμόστηκε με την αριθ. 2596/30-3-2009 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ
662/Β΄/9-4-2009), με το οποίο συστήθηκε στο Δήμο Βέροιας Δημοτικό Ίδρυμα με
την
επωνυμία
«Δημοτικός
Βρεφονηπιακός
Σταθμός
΄΄ΘΕΑΝΩΣ
ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ΄΄», ύστερα από τις αριθ. 43/82 και 187/09 αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
5.- Ότι σύμφωνα με τη συστατική πράξη του παραπάνω ιδρύματος στο Δ.Σ. αυτού
μετείχε ο Δ. Κασαμπαλής ως ισόβιο μέλος, ο οποίος απεβίωσε.
6.- Την πρόταση της Δημάρχου.
7.- Τις διατάξεις των άρθρων 227 & 229 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ).

Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Ορίζει ως τακτικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου του δημοτικού
ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός ‘Θεανώ Ζωγιοπούλου’» την
δημότισσα-κάτοικο Μαρίνα Ψωμιάδου, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος
Δημητρίου Κασαμπαλή.
Β) Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 282/2010 απόφασής του
αντικαθιστώντας την παράγραφο Γ2, ως εξής:
«Γ) 2) Μαρίνα Ψωμιάδου, δημότισσα-κάτοικος, ως μέλος».
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 282/2009 απόφασή του.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 370 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 18 - 6 -2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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