ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 6/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 51
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18.00΄ ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
4108/14-2-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67

του

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Απουσίαζαν

Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Φίλιππας Γεώργιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μακρυγιώργου Νίκη
Γεωργάκης Βασίλειος
Μαργέλης Γεώργιος
Αραβανής Γεράσιµος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Νικητάκης Μάρκος
Βλάχος Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Μεσσήνης Ιωάννης
Καββαδάς Αθανάσιος
Σίδερης Αντώνιος
Καρτάνος Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος

Βεργίνης Ξενοφών
Στραγαλινός Βασίλειος
Λάζαρη Πηνελόπη
Μελάς Βασίλειος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 30 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 16ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 6/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος «∆ηµοτικό
Γηροκοµείο Καρυάς».
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ.Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
Θέτουµε υπόψη σας

τον κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας του ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΥΑΣ, την υπ’ αριθ. 12/2002 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Καρυάς που εγκρίθηκε µε το αριθ.237/2002 Π∆ (ΦΕΚ 217/18-9-2002), τα άρθρα 226 και 227
του Ν.3463/2006 και την αριθµ. 22/17-2-11 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το
άρθρο 6 του Π.∆. 237/2002 το οποίο έχει ως εξής:
Άρθρο 6 - ∆ιοίκηση
Α) Το Ίδρυµα διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που απαρτίζεται από τον ∆ήµαρχο ή τον
Αντιδήµαρχο που ορίζει ο ∆ήµαρχος , ως πρόεδρο και έξι (6) µέλη που είναι:
∆ύο (2) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι.
∆ύο (2) ∆ηµότες του ∆ήµου Καρυάς µε ανάλογη επαγγελµατική ή κοινωνική δράση.
Ένας (1) Εκπρόσωπος των εργαζοµένων στο Ίδρυµα
Ένας (1) Εκπρόσωπος της Εκκλησίας
Ένα από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος εκλέγεται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο ως αντιπρόεδρος του.
Β) Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής.
Γ) Το Ίδρυµα εκπροσωπείται στα ∆ικαστήρια και σε κάθε άλλη αρχή από τον πρόεδρο ή όταν
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από το νόµιµο αναπληρωτή του.
Μέλη του διοικητικού συµβουλίου του ιδρύµατος εκλέγονται δύο τουλάχιστον δηµοτικοί
ή κοινοτικοί σύµβουλοι, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από την 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 την 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 τον σκοπό του ιδρύµατος ή
και πρόσωπα που είναι χρήστες των υπηρεσιών του ιδρύµατος.
Σε περίπτωση που η µειοψηφία δεν υποδείξει σύµβουλο ή εκείνος που έχει υποδειχθεί
παραιτήθηκε χωρίς να αντικατασταθεί εκλέγεται σύµβουλος της πλειοψηφίας.
Με την αριθµ. 22/17-02-2011 εγκύκλιο του

Υπουργείου Εσωτερικών καθορίζονται

ζητήµατα λειτουργίας των δηµοτικών ιδρυµάτων, και συγκεκριµένα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 227 του ν. 3463/2006 (Κ∆Κ) µεταξύ
των µελών του διοικητικού συµβουλίου του ιδρύµατος που εκλέγονται από το οικείο δηµοτικό
συµβούλιο, το ένα τουλάχιστον είναι σύµβουλος τοπικού διαµερίσµατος στην περίπτωση που η
έδρα του ιδρύµατος βρίσκεται εντός αυτού.
Εποµένως, κατ’ αναλογία µε τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του ν.
3852/2010, αναφορικά µε τον προσδιορισµό της δηµοτικής και τοπικής κοινότητας, θα πρέπει
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στο διοικητικό συµβούλιο του ιδρύµατος να συµµετέχει σύµβουλος της αντίστοιχης δηµοτικής ή
τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας σε περίπτωση που αυτή αριθµεί
το πολύ έως τριακόσιους κατοίκους.
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαστε
την εκλογή νέου ∆.Σ. του Ιδρύµατος για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2013 έως
31/8/2014 και προτείνουµε:
Τον κ. ∆ήµαρχο Λευκάδας ως πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον Αντιδήµαρχο που θα
ορίζει ο κ. ∆ήµαρχος.
Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Αραβανή Ανδρέα και τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Καρυάς
κ.Λεωνίδα Κατωπόδη.
Ως εκπρόσωπο της Εκκλησίας προτείνουµε τον Εφηµέριο Καρυάς Αιδεσιµότατο Πανογιώργο
Κτενά.
∆ύο ∆ηµότες τον κ.Σπύρο Κατωπόδη του Ιωάννη και τον κ. Πιέρο Αντώνη.
∆εν προτείνουµε εκπρόσωπο εργαζοµένων στο Ίδρυµα καθότι δεν υπηρετεί κανείς, τη θέση δε
αυτού προτείνουµε να καταλάβει ένας σύµβουλος της µειοψηφίας.
Σήµερα στις αίθουσες του Ιδρύµατος στεγάζεται το ΚΗΦΗ Καρυάς αλλά πέραν αυτού είναι
κατά την γνώµη µας απαραίτητο να είναι εν ισχύι το Ίδρυµα διότι έχει ταµειακές υποχρεώσεις
και δικαιώµατα.
Από τη µειοψηφία προτείνεται ο κ.Αθανάσιος Καββαδάς.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε
υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
Την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος «∆ηµοτικό Γηροκοµείο
Καρυάς» σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Π.∆. 237/2002 (ΦΕΚ 217/18-9-2002), που θα
αποτελείται από τα παρακάτω µέλη:
- Τον κ.∆ήµαρχο Λευκάδας ως Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον
Αντιδήµαρχο, που θα ορίζει ο κ.∆ήµαρχος.
- Τους κ.κ.Αραβανή Ανδρέα και Αθανάσιο Καββαδά, ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
- Τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Καρυάς κ.Λεωνίδα Κατωπόδη.
- Τον Εφηµέριο Καρυάς Αιδεσιµότατο Πανογιώργο Κτενά, εκπρόσωπο της Εκκλησίας.
- Τον κ.Σπυρίδωνα Κατωπόδη του Ιωάννη και τον κ.Πιέρο Αντώνη, δηµότες.
Ένα από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος εκλέγεται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο ως Αντιπρόεδρος του.
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα είναι από 1/1/2013 έως 31/8/2014.
Το Ίδρυµα εκπροσωπείται στα ∆ικαστήρια και σε κάθε άλλη Αρχή από τον Πρόεδρο ή
όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από το νόµιµο αναπληρωτή του.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 51/13.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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