ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 30/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ)
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 332
Στη Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεχιζόμενη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα
από την αριθμ. 28934/22-9-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού
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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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σώλος Φώτιος
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Γεωργάκης Βασίλειος
Μελάς Βασίλειος
Γαβρίλης Δημήτριος
Δρακονταειδής Κων/νος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Αραβανής Γεράσιμος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Μαργέλης Γεώργιος
Αραβανής Ανδρέας
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Απουσίαζαν
Μικρώνης Ζώης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Κονιδάρης Κυριάκος
Καββαδάς Αθανάσιος
Γαζής Αναστάσιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Λάζαρη Πηνελόπη
Βεργίνης Ξενοφών
Σίδερης Αντώνιος
Στραγαλινός Βασίλειος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, ο οποίος προσήλθε
μετά την ψηφοφορία του 9ου θέματος.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 21 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Προτάσσεται ομόφωνα το 17 ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.
ΘΕΜΑ 17ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 30/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας του Νομικού
Προσώπου του Δήμου μας με την επωνυμία: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
Εισηγητής: κ.Γαζής Αναστάσιος-Εντεταλμένος Σύμβουλος
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Το θέμα εισηγείται η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Νίκη Μακρυγιώργου, λόγω απουσίας του
εισηγητή.
Προεδρεύει η Αντιδήμαρχος κα Ζωή Σκιαδά.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Νίκη Μακρυγιώργου, εισηγούμενη το θέμα, διάβασε στο Δ.Σ.
την εισήγηση του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ.Αναστασίου Γαζή, η οποία έχει ως
εξής:
Θέτουμε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού
Λειτουργίας του Νομικού Προσώπου στον Δήμο Λευκάδας με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», ώστε να προσαρμοστεί προς τη νέα Διοικητική οργάνωση του
Δήμου μας.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση εκλέγει τον Γενικό Γραμματέα , τον Γενικό
΄Εφορο , τον Έφορο Αιθουσών Τέχνης και Μουσείων τον Έφορο Βιβλιοθηκών καθώς και τον
΄Εφορο Υλικού που αναφέρονται στο άρθρο 2(η). Η ψηφοφορία για την εκλογή των παραπάνω
προσώπων είναι μυστική . Στις περιπτώσεις ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν
υπάρχει ανάγκη και το ζητήσει ο Πρόεδρος ( ή ο Αντιπρόεδρος στις περιπτώσεις απουσίας ή
κωλύματος του Προέδρου). Επίσης μπορεί να γίνει συνεδρίαση όταν το ζητήσει η πλειοψηφία
των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι προσκλήσεις για τις τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται από
τον Γενικό Γραμματέα με εντολή του Προέδρου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο.
Αναγράφονται σε αυτές όλα τα θέματα που θα συζητηθούν και στέλνονται στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, με ευθύνη του προέδρου, τρείς
τουλάχιστον μέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία συνεδρίασης. Οι προσκλήσεις για τις
έκτακτες συνεδριάσεις μπορούν να σταλούν 24 ώρες πριν ή και τηλεφωνικά ακόμα.
Το Διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν από τα 15 μέλη του λάβουν μέρος στη
συνεδρίαση τουλάχιστον οκτώ (8) . Αυτονόητο είναι ότι στη συνεδρίαση κρίνεται απαραίτητη η
παρουσία του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.
Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται και τα
αναπληρωματικά μέλη με δικαίωμα λόγου, όχι όμως και ψήφου εφόσον είναι παρόντα τα τακτικά
μέλη. Στις περιπτώσεις όμως που είναι απόντα τακτικά μέλη, από αυτά που εξέλεξε το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας , αναπληρώνονται από ισάριθμα παρόντα αναπληρωματικά
μέλη, τα οποία μετέχουν και στην ψηφοφορία. Στις περιπτώσεις αυτές η εκ των υστέρων
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εμφάνιση

και

συμμετοχή

στη

συνεδρίαση κάποιου τακτικού μέλους δεν υστερεί τον

αναπληρωματικό από το δικαίωμα ψήφου επί του συγκεκριμένου θέματος, στη συζήτηση του
οποίου ήδη συμμετέσχε.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται πλειοψηφικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά από υπάλληλο της
Διοικητικής Γραμματείας που καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών, που έχει τις σελίδες του
αριθμημένες, σφραγισμένες και μονογραφημένες από τον Πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου.
Οι αποφάσεις και οι πράξεις του διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται με την ακρίβεια της
διατύπωσης που θα καταλήξει η πλειοψηφία. Επίσης καταχωρείται σε περίπτωση διαφωνίας και
η γνώμη της μειοψηφίας, εφόσον ζητηθεί αυτό.
Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης επικυρώνονται στην επόμενη με την υπογραφή όλων των
μελών που παρέστησαν, του προέδρου και του γραμματέα που τα τήρησε και σφραγίζονται με
τη σφραγίδα του Πνευματικού Κέντρου.
Αντίγραφα για κάθε νόμιμη χρήση εκδίδονται με εντολή του Προέδρου και επικυρώνεται η
ακρίβειά τους με την υπογραφή του Γραμματέα και τη σφραγίδα του Πνευματικού Κέντρου.
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου έχει τις εξής γενικές αρμοδιότητες:
Α)Διοικεί το Νομικό Πρόσωπο, μεριμνά για την πραγμάτωση των σκοπών του και
διαχειρίζεται τους οικονομικούς πόρους και τα περιουσιακά του στοιχεία σύμφωνα με τις δ/ξεις
που ισχύουν κάθε φορά για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
Β)Καταρτίζει κάθε χρόνο τον προϋπολογισμό, του νομικού προσώπου τον διαβιβάζει στο
Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση και τον εφαρμόζει αφού εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Γ)Εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό του νομικού προσώπου και τον διαβιβάζει στο Δημοτικό
Συμβούλιο για ψήφιση.
Δ)Αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών, για την
ανακήρυξη ευεργετών, δωρητών και γενικά για κάθε έσοδο ή δαπάνη του Πνευματικού Κέντρου.
Ε)Φροντίζει για την επωφελέστερη αξιοποίηση των πόρων και των περιουσιακών στοιχείων.
ΣΤ)Μεριμνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την πραγμάτωση των σκοπών.
Ζ)Συγκροτεί μεταξύ των μελών του διάφορες επιτροπές, στις οποίες αναθέτει συγκεκριμένο
έργο, παρέχοντας και τις σχετικές αρμοδιότητες, για την ευκινησία στη διοίκηση και λειτουργία
του Πνευματικού Κέντρου (πχ επιτροπές εστίασης, στέγασης συγκροτημάτων κλπ).
Η)Εκλέγει από τα μέλη του Εφόρους για τα διάφορα τμήματα και τους τομείς δραστηριότητας
του Πνευματικού Κέντρου Ειδικά, μαζί με την εκλογή του Γεν. Γραμματέα και του Γεν. Εφόρου ,
εκλέγεται ΄Εφορος Αιθουσών Τέχνης –Πινακοθήκης και Μουσείων , ΄Εφορος Βιβλιοθηκών και
΄Εφορος Υλικού.
Θ)Ορίζει- όχι απαραίτητα από τα μέλη του- υπεύθυνους των Μικτών Οργανωτικών Επιτροπών
και Ομάδων Εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 9.
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Ι)Ορίζει

πληρεξούσιους

δικηγόρους, αποφασίζει την πρόσληψη προσωπικού και

γενικά προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και παίρνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την επίτευξη
των σκοπών του Πνευματικού Κέντρου.
ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τα εξής καθήκοντα:
Α)Προΐσταται των Υπηρεσιών του Πνευματικού Κέντρου, ασκεί γενική εποπτεία και έλεγχο
αυτών και παίρνει κάθε μέτρο για την εύρυθμη λειτουργία τους.
Β)Επιμελείται τα συμφέροντα του νομικού προσώπου σύμφωνα με τους νόμους, το
καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ)Καλεί τα μέλη σε συνεδρίαση. Κηρύσσει την έναρξη κάθε συνεδρίασης και διευθύνει τη
συζήτηση.
Δ)Καταρτίζει με τη βοήθεια του Γραμματέα την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα
συζητηθούν στη συνεδρίαση και υπογράφει τις προσκλήσεις.
Ε)Συντάσσει το σχέδιο του ετήσιου προϋπολογισμού και το υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο
για έγκριση.
ΣΤ)Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε πρόταση σχετική με τη διοίκηση, τον
προγραμματισμό, τη λειτουργία και τη διαχείριση της περιουσίας και των πόρων του
Πνευματικού Κέντρου.
Ζ)Θεωρεί και υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα αποδεικτικά εισπράξεων, τα
εντάλματα πληρωμών και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο.
Η)Αλληλογραφεί απευθείας με όλες τις Αρχές, Δήμους, σωματεία, μαζικούς φορείς,
καλλιτεχνικά γραφεία, συγκροτήματα και ιδιώτες.
Θ)Εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο στα Δικαστήρια, σε κάθε Αρχή και στους τρίτους. Δίνει
τους όρκους που είναι θεσπισμένοι για τα Δικαστήρια και εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 4
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Αντιπρόεδρος έχει όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Προέδρου στις περιπτώσεις
που αναπληρώνει τον Πρόεδρο λόγω απουσίας του ή κωλύματος . Επίσης ασκεί όσες
αρμοδιότητες εκχωρήσει

σ΄αυτόν ο Πρόεδρος

με απόφασή του. Ο Αντιπρόεδρος είναι

υπεύθυνος για την σύγκλιση των διαφόρων επιτροπών που συγκροτεί το Διοικητικό Συμβούλιο
του Πνευματικού Κέντρου και προεδρεύει σ΄αυτές.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τα εξής καθήκοντα:
Α)Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν σε κάθε
συνεδρίαση.
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Β)Επιμελείται

την

ορθή

τήρηση

των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και την

καταχώριση των αποφάσεων και των πράξεων στο βιβλίο πρακτικών.
Γ)Εποπτεύει την τήρηση και τακτική ενημέρωση των βιβλίων που τηρούνται από την διοικητική
Γραμματεία και αναφέρονται στο άρθρο 8.
Δ)Συντάσσει ύστερα από εντολή του Προέδρου κάθε έγγραφο σχετικό με τη λειτουργία του
Πνευματικού Κέντρου.
Ε)Φροντίζει για την ενημέρωση των φακέλων του Νομικού Προσώπου με τους νόμους,
διατάγματα, αποφάσεις, εγκυκλίους που αφορούν τη νόμιμη λειτουργία του.
ΣΤ)Εποπτεύει τη συγκρότηση και φύλαξη του Αρχείου Ενθυμημάτων και Αναμνηστικών.
Ζ)Ασκεί επίσης όσες αρμοδιότητες εκχωρήσει σ αυτόν ο Πρόεδρος με απόφασή του .
ΑΡΘΡΟ 6
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΩΝ
Ο Γενικός ΄Εφορος εποπτεύει όλες τις εκδηλώσεις του Πνευματικού Κέντρου.
Φροντίζει για την προβολή των δραστηριοτήτων του Πνευματικού Κέντρου από τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης (ραδιόφωνο- τύπος- τηλεόραση ), την έγκαιρη και αποτελεσματική
διαφήμιση των εκδηλώσεων, τη σύνταξη δελτίων τύπου, την έκδοση εντύπων προγραμμάτων,
ταμπλώ, ανακοινώσεων, αφισών κλπ καθώς επίσης την προαγωγή των σχέσεων του
Πνευματικού Κέντρου με όλους τους κοινωνικούς, πολιτιστικούς και πνευματικούς φορείς.
Φροντίζει για την ευταξία στους ανοικτούς ή κλειστούς χώρους που πραγματοποιούνται
εκδηλώσεις

του Πνευματικού Κέντρου. Φροντίζει για θέματα διαρρύθμισης του χώρου,

καθαριότητας, διακόσμησης, μουσικής, φωτισμού, ήχου, ταξιθέτησης, κράτησης θέσεων
επισήμων προσώπων και προπληρωμένων εισιτηρίων κλπ.
Συνεργάζεται και υποβοηθείται στο έργο του από τους επιμέρους Εφόρους και από ιδιώτες,
ανάλογα με τις ανάγκες των εκδηλώσεων και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Ο Εφορος Αιθουσών Τέχνης- Πινακοθήκης και Μουσείων φροντίζει για την καλή λειτουργία
των Αιθουσών Τέχνης , της Πινακοθήκης , την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας των, τον
προγραμματισμό των εκθέσεων κλπ εκδηλώσεων, τον εμπλουτισμό της Πινακοθήκης και την
καλή λειτουργία των Μουσείων και Αρχείων του Πνευματικού Κέντρου.
Ο ΄Εφορος Βιβλιοθηκών φροντίζει για την καλή λειτουργία και τον εμπλουτισμό των
βιβλιοθηκών του Πνευματικού Κέντρου.
Ο ΄Εφορος Υλικού ελέγχει το βιβλίο Κίνησης Υλικού και το Βιβλίο καταγραφής κινητών
πραγμάτων που ανήκουν στο Πνευματικό Κέντρο και γενικά έχει την επιμέλεια της φύλαξης και
προστασίας της περιουσίας του Νομικού Προσώπου. Επιθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα
την αποθήκη υλικού και κάθε τέλος χρόνου προβαίνει σε απογραφή του υλικού μαζί με τον
αποθηκάριο.
Κάθε ΄Εφορος υποχρεούται να συντάσσει έκθεση απολογισμού και προγραμματισμού του
τομέα του κάθε εξάμηνο, την οποία υποβάλει δια του Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η οικονομική διαχείριση του Πνευματικού Κέντρου γίνεται με βάση προϋπολογισμό εσόδωνεξόδων, που καταρτίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες δ/ξεις περί λογιστικού των ΝΠΔΔ.
Κάθε οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου της ίδιας
χρονιάς.
Η ταμιακή υπηρεσία του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας διεξάγεται από την
υπηρεσία που ασκεί την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας. Τα έσοδα κλπ ποσά
κατατίθενται στην ταμιακή Υπηρεσία και αναλαμβάνονται με χρηματικά εντάλματα που
εκδίδονται από τον πρόεδρο και σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 8
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
Στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου τηρούνται τα εξής βιβλία:
1)Βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων (Πρωτόκολλο αλληλογραφίας)
2)Βιβλίο διεκπεραιώσεως εγγράφων
3)Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
4)Μητρώο προσωπικού
5)Βιβλίο απογραφής κινητών πραγμάτων που ανήκουν στο Πνευματικό Κέντρο.
6)Βιβλίο καταγραφής ενθυμημάτων και αναμνηστικών προσφερθέντων ή κειμηλίων
δωρηθέντων ή αποκτηθέντων από το Πνευματικό Κέντρο.
7)Βιβλίο κίνησης υλικού.
Τηρείται επίσης αρχείο συγκροτημάτων που έλαβαν μέρος στο Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ
κάθε χρονιά με τις διευθύνσεις τους.
ΑΡΘΡΟ 9
ΜΙΚΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ- ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί από μέλη του ή άλλους δημότες ή πολίτες με
ειδικές γνώσεις ,μικτές οργανωτικές επιτροπές για τη διοργάνωση διαφόρων πολιτιστικών ,
καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, ή επιτροπές εργασίας για τη μελέτη και
επεξεργασία διαφόρων θεμάτων.
Οι Μικτές Οργανωτικές Επιτροπές και οι Επιτροπές Εργασίας βασίζονται στην εθελοντική
προσφορά εργασίας και στο ζήλο των μετεχόντων για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο
συστήθηκαν. Καθήκον του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να δίνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
ευρύτητα στις επιτροπές ώστε να συμμετέχει σ΄αυτές καθένας που ήθελε και θα μπορούσε να
προσφέρει στην ομαδική προσπάθεια.
ΑΡΘΡΟ 10
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ- ΚΩΛΥΜΑΤΑ- ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ
Η ιδιότητα του μέλους του διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου είναι τιμητική και
άμισθη, όπως και η ιδιότητα του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα τακτικά μέλη του
Πνευματικού Κέντρου είναι δυνατόν να λαμβάνουν συμβολική αποζημίωση για τη συμμετοχή
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Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογη με αυτή που λαμβάνουν

τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. ΄Αλλου
είδους αποζημίωση ή αμοιβή για παρεχόμενες υπηρεσίες τους στο Πνευματικό Κέντρο
απαγορεύεται. Ειδικότερα απαγορεύεται σε αυτά κατά τη διάρκεια της θητείας τους να
συνδέονται με οποιαδήποτε σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας, σύμβαση έργου,
προμήθειας ή έμμισθης εντολής με το Νομικό Πρόσωπο του Πνευματικού Κέντρου επί ποινή
εκπτώσεώς τους.
Σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης, θανάτου ή άλλου εμποδίου κάποιου τακτικού μέλους ,
η συμπλήρωση της θέσης του στο Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται ως εξής:
Α)Αν η αντικατάσταση αφορά Δημοτικό Σύμβουλο ,ορίζεται νέος από την παράταξη στην
οποία ανήκε ο αντικαθιστάμενος.
Β)Αν η αντικατάσταση αφορά τακτικό μέλος από τα εκλεγέντα από το δημοτικό Συμβούλιο, τη
θέση καλείται να συμπληρώσει το αναπληρωματικό μέλος, το οποίο γίνεται αυτοδικαίως τακτικό
μέλος της Διοίκησης.
Τακτικό μέλος που θα απουσιάσει χωρίς νόμιμη ή δικαιολογημένη αιτία από τρείς (3) συνεχείς
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητα του μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να
το αντικαταστήσει αμέσως με απόφασή του, που έχει την έννοια της διαπιστωτικής πράξης και η
θέση του συμπληρώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Σε περίπτωση που κάποιο τακτικό μέλος πρόκειται να απουσιάσει από τη συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία προσκλήθηκε, έχει υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα τη
διοικητική γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου για την απουσία του.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Σε πρόσωπα που τίμησαν τη Λευκάδα με τη συμβολή τους στα Γράμματα, την Επιστήμη, την
Τέχνη και τον Πολιτισμό ή που ανάλωσαν πολύτιμο χρόνο της ζωής τους για την πνευματική,
πολιτιστική και καλλιτεχνική πρόοδο του τόπου μας ή που πρόσφεραν διακεκριμένες υπηρεσίες
στο Πνευματικό Κέντρο στην προσπάθεια πραγμάτωσης των σκοπών του, απονέμεται ο τίτλος
του επίτιμου μέλους του πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας, με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, σε πανηγυρική συνεδρίαση, στην οποία καλείται να παραστεί και το
τιμώμενο πρόσωπο.
Τα επίτιμα μέλη προσκαλούνται τιμητικά στις ετήσιες εκδηλώσεις του Πνευματικού Κέντρου.
Τα επίτιμα μέλη μπορούν να μετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με
δικαίωμα λόγου, όχι όμως και ψήφου, εκτός αν συμπίπτει στο πρόσωπό τους και η ιδιότητα του
τακτικού μέλους.
ΑΡΘΡΟ 12
ΣΤΕΓΑΣΗ
Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας στεγάζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 13
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ΕΠΟΠΤΕΙΑ- ΕΛΕΓΧΟΣ
Το Πνευματικό Κέντρο εποπτεύεται και ελέγχεται από τις αρμόδιες προς τούτο Αρχές και
Υπηρεσίες, όπως προβλέπεται γίνεται και για τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ των Δήμων .
ΑΡΘΡΟ 14
ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ
΄Εμβλημα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας είναι ο Πήγασος που από
παράδοση αποτελεί έμβλημα της Λευκάδας.
Το Πνευματικό Κέντρο έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, διαμέτρου τεσσάρων (4) εκατοστών
με δύο ομόκεντρους κύκλους. Μεταξύ του πρώτου εξωτερικού κύκλου και του δεύτερου
αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» στο πάνω μέρος και οι λέξεις «ΔΗΜΟΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στο κάτω μέρος. Στο εσωτερικό αναγράφονται κυκλικά οι λέξεις «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Στο κέντρο εικονίζεται το έμβλημα, ο Πήγασος.
ΑΡΘΡΟ 15
Με τον Κανονισμό αυτό καταργείται κάθε προηγούμενος. Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Πνευματικού Κέντρου αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό αυτό.
Στη συνέχεια ετέθη σε ψηφοφορία η εισήγηση, η οποία έλαβε 17 ψήφους, των κ.κ.:
Ν.Μακρυγιώργου, Ελ.Αραβανή, Αν.Αραβανή, Ζ.Σκιαδά, Σ.Ρόκκου, Ν.Βικέντιου, Ι.Καρτάνου,
Π.Σούνδια, Φ.Σώλου, Ι.Μεσσήνη, Π.Γιαννούτσου, Σ.Ρεκατσίνα, Α.Σάντα, Β.Γεωργάκη, Β.Μελά,
Δ.Γαβρίλη, Γ.Μαργέλη.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ.Δρακονταειδής, Ν.Μπραντζουκάκης, Γ.Αραβανής,
Γ.Λιβιτσάνος διαφωνούν ως προς τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου (αριθμός μελών,
αριθμός αιρετών και μη αιρετών και τρόπος επιλογής τους), όπως αναλυτικά αναφέρεται στην
προηγούμενη απόφαση αριθμ. 331/2011, που αφορά τη Συστατική Πράξη του συγκεκριμένου
Νομικού Προσώπου .
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Νομικού Προσώπου στον
Δήμο Λευκάδας με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», ώστε να
προσαρμοστεί προς τη νέα Διοικητική οργάνωση του Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 332/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ

ΣΚΙΑΔΑ-ΠΕΤΟΥΣΗ ΖΩΗ

Τα παρόντα μέλη
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