Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης της

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

νέας δημοτικής περιόδου του Δημοτικού
Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 26 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.17785/20.9.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου,
που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010,
όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019,
αντίστοιχα.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ένα
είναι παρόντα σαράντα, δηλ. οι κ.κ. 1. Γεωργάκης Σταύρος, Πρόεδρος, 2. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής,
Αντιπρόεδρος, 3. Κόκλας Παναγιώτης, Γραμματέας, 4. Αντζινάς Ιωάννης, 5. Σεφτελής Κων/νος, 6. Πούλος
Ιωάννης, 7. Βιδάλης Παναγιώτης, 8. Χωματά Αικατερίνη, 9. Πανταζόπουλος Ηλίας, 10. Ψυρρόπουλος
Ευστάθιος, 11. Σερέτη Χριστίνα, 12. Μπασούρης Μαρίνος, 13. Καλλαρύτης Χρήστος, 14. Σκλαβενίτη
Ιωάννα, 15. Καλούδης Κων/νος, 16. Ζαννιάς Αναστάσιος, 17. Παπαδόπουλος Κων/νος, 18. Κορμά –
Γκουτζιάνα Δήμητρα, 19. Γρηγορέας Ιωάννης, 20. Ευσταθίου Αναστάσιος, 21. Καρανδρέας Παναγιώτης,
22. Τσουκαλάς Ανδρέας, 23. Κουρής Μιχαήλ, 24. Αθανασίου Ανδρέας, 25. Κοκοτίνης Χρήστος, 26.
Ασβεστάς Δημήτριος, 27. Κονδύλης Απόστολος, 28. Αραμπατζής Γαβριήλ, 29. Αμουργιανός Αλέξανδρος,
30. Αθανασίου Αθανάσιος, 31. Καραχάλιου Αλεξάνδρα, 32. Τσατσούλη Αναστασία, 33. Κούλια Ζωή, 34.
Χιωτέλης Ιωάννης, 35. Στυλιάρας Θωμάς, 36. Στασινόπουλος Απόστολος, 37. Μανιάτης Πέτρος, 38. Σόφης
Γεώργιος, 39. Χρυσουλάκης Φώτιος, 40. Αγγελή Μαρία, ότι ο κ. Γιαννόπουλος Γεώργιος δεν προσήλθε αν
και προσκλήθηκε νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Χατζηδάκης Γεώργιος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης. Παρών στη συνεδρίαση είναι ο δικηγόρο του Δήμου κ. Μανταδάκης Κων/νος, ο κ.
Δημήτριος Πανταζόπουλος και ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κατσάρης Σπυρίδων.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 211/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση καταστατικών Νομικών Προσώπων «ΠΑΟΔΗΛ» και «ΚΑΦΑΔΗΛ» -

εναρμόνιση με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο κ. Πρόεδρος τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την συζήτηση εκτός ημερησίας διατάξεως του
θέματος που αφορά στην τροποποίηση καταστατικών Νομικών Προσώπων «ΠΑΟΔΗΛ» και «ΚΑΦΑΔΗΛ»
- εναρμόνιση με τις ισχύουσες διατάξεις και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, κ. Μανταδάκης, που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης
συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.18008/2019 έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής:
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Ι. Ως γνωστόν, οι διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006), έχουν χαρακτήρα
αναγκαστικού δικαίου και κατισχύουν των αντιστοίχων διατάξεων των καταστατικών των Νομικών
Προσώπων.
Συνεπώς, τα δημοτικά συμβούλια μπορούν να ορίσουν την διοίκηση των νομικών προσώπων σύμφωνα με τις
επιταγές του ΚΔΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, λαμβάνοντας παράλληλα στην ίδια συνεδρίαση
απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού, ώστε αυτό να είναι εναρμονισμένο με τις ισχύουσες διατάξεις.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 8/5236/26-1-2007 ΥΠΕΣΔΔΑ, δεν αποκλείεται και η περίπτωση να προηγηθεί
προσαρμογή του καταστατικού και κατόπιν να γίνει ο ορισμός του διοικητικού συμβουλίου.
Όπως αναφέρει σχετικά η υπ’ αριθ. 102/63900/13-9-2019 πρόσφατη εγκύκλιος ΥΠΕΣ:
«Σύμφωνα με το αρ.240 παρ.1 εδ. α’ του ΚΔΚ, το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) του δημοτικού νομικού
προσώπου αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το
δημοτικό συμβούλιο και μπορούν να είναι ο δήμαρχος, αιρετοί εκπρόσωποι του δήμου, εκπρόσωπος των
εργαζομένων του νομικού προσώπου που απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους, και δημότες ή
κάτοικοι.
Σύμφωνα με τη νέα διάταξη (αρ. 6 παρ. 1 ν. 4623/2019), το δημοτικό συμβούλιο συγκροτεί το ΔΣ του
οικείου νομικού προσώπου με δεσμευτική υπόδειξη των μελών του (αιρετών και δημοτών) από τον δήμαρχο
κατά τα 3/5 και από τις λοιπές παρατάξεις κατά τα 2/5. Στην ποσοστιαία αυτή αναλογία δεν περιλαμβάνεται ο
εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο οποίος ωστόσο συμπεριλαμβάνεται στο αριθμητικό σύνολο των μελών για τον
υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας.»
ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΠΔΔ ΚΑΦΑΔΗΛ
Το καταστατικό του ΝΠΔΔ ΚΑΦΑΔΗΛ (ΦΕΚ 618Β΄/18-4-2011) στο άρθρο 5 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ως προς τη
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζει:
«5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Το ενιαίο ΝΠΔΔ «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας, και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.)-ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕΝΤΑΡΗΣ» διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν.
3463/06.
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 15 τακτικά μέλη και 15
αναπληρωματικά, αποτελούμενο από:
1. Τρεις (3) αιρετοί, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας (1) ορίζεται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου
2. Έντεκα (11) μέλη κάτοικοι-δημότες, από τα οποία τα τρία (3) εκπροσωπούν το Σωματείο «Ένωσις Κυριών η
Ταβιθά» ή «Φιλανθρωπική Ένωση Κυριών Ταβιθά», τους Γονείς και Κηδεμόνες Βρεφονηπιακών Σταθμών και
τα ΚΑΠΗ αντίστοιχα.
3. Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου
Από το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη»
Με την υπ’ αριθ. 126/28-3-2019 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο , κατόπιν παραίτησης της εκπροσώπου
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Βρεφονηπιακών Σταθμών, η οποία παράλληλα ενημέρωσε ότι ο
Σύλλογος είναι αδρανής και κατ’ουσίαν ανενεργός, διότι μετά τις εκλογές της 6/12/2017 δεν συγκροτήθηκε σε
σώμα, αποφάσισε, λόγω πραγματικής διαρκούς αδυναμίας συμμετοχής στο ΔΣ εκπροσώπου Γονέων και
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Κηδεμόνων Βρεφονηπιακών Σταθμών, να εγκρίνει τη μείωση του ΔΣ του ΚΑΦΑΔΗΛ κατά ένα μέλος, και να
γίνει αυτό 14μελές, χωρίς ωστόσο στη συνέχεια να υπάρξει απόφαση ΔΣ περί τροποποίησης του καταστατικού.
Έτσι, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω νομικών και πραγματικών δεδομένων, το καταστατικό
του ΝΠ ως προς τη σύνθεση του ΔΣ αυτού πρέπει να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
«5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Το ενιαίο ΝΠΔΔ «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας, και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.)-ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕΝΤΑΡΗΣ» διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν.
3463/06 όπως ισχύει σήμερα, αποτελούμενο από:
1. Δώδεκα (12) μέλη εκ των οποίων εννέα (9) υποδεικνύονται υποχρεωτικά από τον Δήμαρχο και τρία (3) από
τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη αυτών.
2. Έναν (1) εκπρόσωπο του Σωματείου «Ένωσις Κυριών η Ταβιθά» ή «Φιλανθρωπική Ένωση Κυριών
Ταβιθά» με τον αναπληρωματικό του
3. Έναν (1) εκπρόσωπο των ΚΑΠΗ με τον αναπληρωματικό του
4. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του ΝΠ με τον αναπληρωματικό του»
ΙΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΟΔΗΛ
Το καταστατικό του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΗΛ (ΦΕΚ 618Β΄/18-4-2011) στο άρθρο 5 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ορίζει:
«5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Το ενιαίο ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» διοικείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 από 15μελές
Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από:
Α. Οκτώ (8) τακτικά και οκτώ (8) αναπληρωματικά μέλη της πλειοψηφίας (δημοτικοί Σύμβουλοι και
δημότες)
Β. Έξη (6) τακτικά και έξη (6) αναπληρωματικά μέλη της αντιπολίτευσης (δημοτικοί Σύμβουλοι και
δημότες)
Γ. Έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό εκπρόσωπο των εργαζομένων του Νομικού
Προσώπου»
Έτσι, κατ’ ακολουθία των παραπάνω, το καταστατικό του ΝΠ ως προς τη σύνθεση του ΔΣ αυτού
πρέπει να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
«5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Το ενιαίο ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν.
3463/06 όπως ισχύει σήμερα. αποτελούμενο από:
1. Εννέα (9) μέλη που υποδεικνύονται υποχρεωτικά από τον Δήμαρχο και πέντε (5) από τις παρατάξεις της
αντιπολίτευσης με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη αυτών.
2. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του ΝΠ με τον αναπληρωματικό του».

Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται αναλυτικά στα πρακτικά,
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006, το Ν.4623/2019
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Τσατσούλη, Κούλια, Χιωτέλη, Στυλιάρα, Σόφη και Μανιάτη)
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει την τροποποίηση των καταστατικών Νομικών Προσώπων «ΠΑΟΔΗΛ» και «ΚΑΦΑΔΗΛ» εναρμόνιση με τις ισχύουσες διατάξεις και συγκεκριμένα ως εξής:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΠΔΔ ΚΑΦΑΔΗΛ
«5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Το ενιαίο ΝΠΔΔ «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας, και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) –
ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 240 του ν. 3463/06 όπως ισχύει σήμερα, αποτελούμενο από:
1. Δώδεκα (12) μέλη εκ των οποίων εννέα (9) υποδεικνύονται υποχρεωτικά από τον Δήμαρχο και τρία (3)
από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη αυτών.
2. Έναν (1) εκπρόσωπο του Σωματείου «Ένωσις Κυριών η Ταβιθά» ή «Φιλανθρωπική Ένωση Κυριών
Ταβιθά» με τον αναπληρωματικό του
3. Έναν (1) εκπρόσωπο των ΚΑΠΗ με τον αναπληρωματικό του
4. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του ΝΠ με τον αναπληρωματικό του»
ΙΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΟΔΗΛ
«5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Το ενιαίο ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του
ν. 3463/06 όπως ισχύει σήμερα. αποτελούμενο από:
1. Εννέα (9) μέλη που υποδεικνύονται υποχρεωτικά από τον Δήμαρχο και πέντε (5) από τις παρατάξεις της
αντιπολίτευσης με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη αυτών.
2. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του ΝΠ με τον αναπληρωματικό του».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 210/2019 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Π. ΚΟΚΛΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ι.Αντζινάς, Κ.Σεφτελής, Ι.Πούλος,Π.Βιδάλης, Α.Χωματά,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η.Πανταζόπουλος, Ε.Ψυρρόπουλος, Χ.Σερέτη, Μ.Μπασούρης,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 3.10.2019

Χ.Καλλαρύτης, Ι.Σκλαβενίτη, Κ.Καλούδης, Α.Ζαννιάς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θ.Γιαννόπουλος, Κ.Παπαδόπουλος, Δ.Κορμά – Γκουτζιάνα, Ι.Γρηγορέας,
Α.Ευσταθίου, Π.Καρανδρέας, Α.Τσουκαλάς, Μ.Κουρής,
Α.Αθανασίου, Χ.Κοκοτίνης, Α.Μαρία, Δ.Ασβεστάς, Α.Κονδύλης,

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αραμπατζής, Α.Αμουργιανός Α.Αθανασίου,
Α.Καραχάλιου, Α.Τσατσούλη, Ζ.Κούλια, Ι.Χιωτέλης, Θ.Στυλιάρας,
Α.Στασινόπουλος, Π.Μανιάτης, Γ.Σόφης
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