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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού ιδρύματος μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα με το όνομα “Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ”. 

 

 

ΣΧΕΤ.: α)  το άρθρο 229 παρ. 1 του N. 3463/06 (ΔΚΚ). 

     β) άρθρο 102 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης). 

     γ) Το Π.Δ 193/2005 (235/Α/28-9-2005 ΦΕΚ) όπως τροποποιήθηκε με το 

ΠΔ199/2008 (266/Α/31-12-2008 ΦΕΚ) περι «σύστασης του Δημοτικού ιδρύματος μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα με το όνομα “Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ και 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ”. 

    δ) Η αριθ. 3/20-1-2009 απόφαση του Δ.Σ Δροσιάς. 

    ε)Η αριθ. 52/οικ.39155/10-10-2014 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΔ  με θέμα 

«Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων, και των 

συνδέσμων των Δήμων». 

 

             Με το άρθρο 227 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: 

«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. 

 

    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 229 του ν. 3463/06 «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 10». 

 Όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 Π.Δ 193/2005 (235/Α/28-9-2005 ΦΕΚ) 

όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ199/2008 (266/Α/31-12-2008 ΦΕΚ) περι «σύστασης 

του Δημοτικού ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με το όνομα “Δημοτικός 

Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ): 

1. Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο και τριμελή 

(3μελή) Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 226 έως 238 

του Ν. 3463/2006(ΔΚΚ). 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από: 

α) Τον Δήμαρχο ή άλλο αιρετό ή μη εκπρόσωπο που ορίζεται από αυτόν, ως 

Πρόεδρος. 

β) Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από την 

μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν 



υποδείξει Σύμβουλο ή εκείνος που έχει υποδειχθεί παραιτήθηκε χωρίς να 

αντικατασταθεί, εκλέγεται Σύμβουλος της πλειοψηφίας. 

γ) Δύο (2) Δημότες με επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικές 

με τους σκοπούς του Ιδρύματος. 

δ) Ένα (1) μέλος το οποίο ορίζεται από την δωρήτρια Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου 

και είναι συγγενικό της πρόσωπο, εφ’ όρου ζωής με βαθμό συγγενείας Ε΄ εκ πλαγίου 

και σε περίπτωση θανάτου ο/η απόγονος αυτού. 

 

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ίδρυμα, εφ’ όσον απασχολούνται 

περισσότεροι από δέκα (10) εργαζόμενοι. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι θα είναι 

κάτω των δέκα (10) και δεν θα εκπροσωπούνται, το μέλος αυτό του Διοικητικού 

Συμβουλίου θα εκπροσωπείται από έναν (1) επί πλέον Δημοτικό Σύμβουλο της 

πλειοψηφίας. 

 Ένα (1) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος  εκλέγεται από το 

Διοικητικό  Συμβούλιο . ως Αντιπρόεδρος. 

3. Η θητεία των μελών είναι διετής. 

4. Το Ίδρυμα εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε άλλη Αρχή από τον 

Πρόεδρο ή όταν αυτός απουσιάζει ή όταν κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή 

του». 

Ο Δήμαρχος πρέπει να ορίσει αν θα είναι ο ίδιος η κάποιο άλλο πρόσωπο που αυτός 

θα ορίσει, για τη θέση του Προέδρου  του Δημοτικού Ιδρύματος. 

Από την αριθ. 3/20-1-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δροσιάς 

προκύπτει ότι εκπρόσωπος της δωρήτριας είναι η κυρία Κωνσταντίνου Ιωάννα με 

αναπληρωτή τον γιο της κ. Κωνσταντίνου Παναγιώτη-Βίκτωρα.. 

Στο Δημοτικό Ίδρυμα δεν υπηρετεί προσωπικό και ως εκ τούτου 

καταλαμβάνει θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ένας (1) επιπλέον 

Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας. 

Με την αριθ.  276/27-12-2012     απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου   με 

θέμα «Πρόταση τροποποίησης του άρθρου 5
ου

 του αριθ. 193/2005 ΠΔ/τος  

“Σύσταση Κοινοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία Κοινοτικός Οίκος Ευγηρίας 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, Προσθήκης 7
ου

 άρθρου ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των ΠΔ/των 193/2005 και 198/2008 εγκρίθηκε 

μεταξύ άλλων η αύξηση των μελών του Δ.Σ του Ιδρύματος με ένα(1) επι πλέον μέλος 

του Τ.Σ Δροσιάς όπου και η έδρα του ιδρύματος. 

Η ανωτέρω απόφαση εστάλη  μέσω της Α.Δ Αττικής στο αρμόδιο Υπουργείο 

Εσωτερικών προκειμένου με Προεδρικό Διάταγμα το οποίο θα προσυπογράψουν οι 



Υπουργοί Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και 

Οικονομικών, να ολοκληρωθεί η τροποποίηση της συστατικής πράξης και η 

δημοσίευσή της  σε ΦΕΚ. 

Η διαδικασία αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί  μέχρι σήμερα λόγω  των συνεχών 

αλλαγών στα συναρμόδια Υπουργεία και της προκήρυξης των εθνικών εκλογών  και 

ως εκ τούτου σε ισχύ βρίσκεται το Π.Δ  199/2008  που αφορά το Δημοτικό Ίδρυμα. 

Ύστερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντος υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 

226-229 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ), τις διατάξεις των άρθρων 65 και 102 του 

Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), το ΠΔ 193/2005 (ΦΕΚ 235/τ.Α/28-9-2005) 

όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ199/2008 (ΦΕΚ 266/τ.Α/31-12-2008)  παρακαλούμε 

να εκλέξετε τρία(3) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων, το ένα 

(1)μέλος να προέρχεται από τη μειοψηφία του Δ.Σ, και   δύο (2) Δημότες με  για την 

Διοίκηση του Δημοτικού Ιδρύματος.  

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 229 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) για τον 

ορισμό των μελών χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

                                                                                   Ο Δήμαρχος 

.                                                                                                 

                                                                              Ζαμάνης Διονύσιος 

                                                                            

          

 

 

Εσωτ. Διανομή: 
 

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (Φάκελλος Ιδρύματος). 


