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                              ΠΡΟΣ; Την  
                                                Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της συστατικής πράξης του   
Ιδρύματος με την επωνυμία Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ και κωδικοποίησή 
της σε ενιαίο κείμενο». 
 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

        Το Κοινοτικό Συμβούλιο Δροσιάς με τις αριθ. 24/2003 και 26/2004 
αποφάσεις του  προέβη στην σύσταση Κοινοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία 
Κοινοτικός Οίκος Ευγηρίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ». 
Το αριθ. 193/2005 Προεδρικό Διάταγμα σύστασης του Ιδρύματος 
δημοσιεύθηκε στο αριθ. 235/τΑ/28-9-2005 ΦΕΚ.  

Ακολούθως ο πρώην Δήμος Δροσιάς προέβη σε τροποποίησή του με 
εναρμόνιση στις διατάξεις του Ν. 3463/2006(ΔΚΚ) και το αριθ.198/2008 Π.Δ 
δημοσιεύθηκε στο αριθ. (266/τΑ/31-12-2008 ΦΕΚ). 

Με την αριθ. 276/27-12-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου   με 
θέμα «Πρόταση τροποποίησης του άρθρου 5ου του αριθ. 193/2005 ΠΔ/τος  
“Σύσταση Κοινοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία Κοινοτικός Οίκος Ευγηρίας 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, Προσθήκης 7ου 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 λόγω εκλογών στα συναρμόδια Υπουργεία  και ως εκ 
τούτου σε ισχύ βρίσκεται το Π.Δ  198/2008  που αφορά το Δημοτικό Ίδρυμα. 

Με το αριθ. οικ.8644/17-3-2017 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών/Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ/Τμήμα Ν.Π.Τ.Α ζητείται 
να επανέλθουμε με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα 
περιλαμβάνει σε ενιαίο κείμενο όλες τις νέες ρυθμίσεις καθώς και τις 
διατηρούμενες σε ισχύ παλαιότερες διατάξεις. 

Με βάση τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
� Τις διατάξεις των άρθρων  93 και 227   Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ). 
� Τις διατάξεις  των άρθρων 65 και 102  του Ν. 3852/2010 

(ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). 
� Τις  αριθ. 24 /2003 και 26/2004  αποφάσεις  του Κ.Σ Δροσιάς. 
� Την αριθμ. 17/2007 απόφαση του Δ.Σ. του πρώην Δήμου Δροσιάς. 
� Τα Π.Δ 193/2005 (235/τΑ/28-9-2005 ΦΕΚ) και 198/2008 (266/τΑ/31-12-

2008 ΦΕΚ). 
� Την αριθ. 52/οικ. 39155/10.10.2014 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ. 
� το αριθ. οικ.8644/17-3-2017 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών/Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ/Τμήμα Ν.Π.Τ.Α. 
� Την ανάγκη κωδικοποίησης των παραπάνω διαταγμάτων σε ενιαίο 

κείμενο λαμβάνοντας υπόψη την δημιουργία του νέου Καλλικρατικού 
Δήμου Διονύσου. 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Προτείνεται η τροποποίηση της συστατικής πράξης(Π.Δ 193/2005 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ 198/2008) του Ν.Π.Δ.Δ .με την 
επωνυμία Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ και συγκεκριμένα: 

1)Τροποποίηση: 

Α) του άρθρου 5ου «ΠΟΡΟΙ» με την πρόβλεψη της επιχορήγησης του 
Δήμου, ανερχόμενη σε ποσό  κατ΄ ελάχιστο 70.000,00  ευρώ ετησίως. 

Β) του άρθρου 6ου «ΔΙΟΙΚΗΣΗ με την συμμετοχή στο Δ.Σ ενός Τ.Σ της 
Δ.Κ Δροσιάς όπου και η έδρα του Ιδρύματος και  αύξηση των Δημοτικών 
Συμβούλων  στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος από δύο(2) σε τρείς(3). 

Και  

2) κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των ανωτέρω τροποποιήσεων 
και των διατηρούμενων σε ισχύ παλαιοτέρων διατάξεων, ως εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Συνιστάται στον Δήμο Διονύσου του Νομού Αττικής Δημοτικό Ίδρυμα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με το όνομα «Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ». 
 
 



 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

Σκοπός του ιδρύματος είναι η περίθαλψη, η ηθική συμπαράσταση, η στέγαση, 
διατροφή και ψυχαγωγία των ηλικιωμένων δημοτών του Δήμου Διονύσου από 
60 ετών και άνω. 
Το ίδρυμα μπορεί να αναπτύσσει προγράμματα κοινωνικής φροντίδας κατ 
οίκον. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Έδρα του ιδρύματος είναι η Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς του Δήμου 
Διονύσου.  
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
Περιουσία του ιδρύματος είναι: 
1.Οικόπεδο εκτάσεως 690 τ.μ που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών 
Παπάγου και Λ. Σταμάτας  το οποίο αγοράσθηκε μετά από υπόδειξη της 
δωρήτριας Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου, η οποία  διέθεσε από το συνολικό 
ποσό της δωρεάς της (587.000 ΕΥΡΩ) το ποσό των 440.000 ΕΥΡΩ για το 
σκοπό αυτό. 
2.Το κτίριο και οι εγκαταστάσεις που θα ανεγερθούν με το εναπομένον από 
την αγορά  του οικοπέδου ποσό  των 147.000 ΕΥΡΩ  και τη συνδρομή του 
Δήμου καθώς και ο αναγκαίος εξοπλισμός για την λειτουργία του. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο     

ΠΟΡΟΙ 
α)Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Διονύσου  ανερχόμενη σε ποσό κατ΄’ 
ελάχιστο  70.000,00 ευρώ. 
β)Τυχόν επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις  από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
κρατικούς και διεθνείς οργανισμούς η άλλους φορείς. 
γ)Οι κάθε είδους  δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες καθώς και κάθε  άλλου 
είδους εισφορά που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών του. 
δ) Εισπράξεις από το αντίτιμο πραγμάτων η υπηρεσιών που θα παρέχονται 
από το Ίδρυμα. 
ε)Πρόσοδοι από την περιουσία του. 
 στ)Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο       

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 

1. Το ίδρυμα διοικείται από  εννεαμελές(9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο και 
τριμελή (τριμελή) Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 226 έως 238 του Ν. 3463/2006. 
 
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από: 
Α)Τον Δήμαρχο η άλλο αιρετό η μη εκπρόσωπο που ορίζεται από αυτόν, ως 
Πρόεδρος. 
Β)Τρείς(3) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από την 
μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου περίπτωση που η μειοψηφία δεν 
υποδείξει Σύμβουλο, η εκείνος που έχει υποδειχθεί παραιτήθηκε χωρίς να 
αντικατασταθεί, εκλέγεται Σύμβουλος της πλειοψηφίας. 
Γ)Έναν (1) Τοπικό Σύμβουλο της Δ.Κ Δροσιάς. 



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, εφόσον 
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) επι 
πλέον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας. 
Στ)Ένα (1) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος να 
εκλέγεται από το Δ.Σ 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 κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή 
του. 
 
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προυπ/σμού του 
δήμου  τρέχοντος έτους ποσού 50.000,00  καθώς και για τα επόμενα έτη 
ύψους 70.000,00 ευρώ τουλάχιστον. 
 
 
 

                                                             O Αντιδήμαρχος Διοίκησης & 

                                                              Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 

                                                                     Δαρδαμάνης Βασίλειος 

 

 

 

 
          


