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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 261
(απόσπασμα από το πρακτικό της συν/σης : 11η TAKTIKH/25-9-2019)
Θ Ε Μ Α: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Γουναρόπουλου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ζωγράφου συνήλθε σε (11η) TAKTIKH Συνεδρίαση
Δημαρχείο, την 25-9-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ι.

στο

ΘΩΔΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ), ΜΕΤΙΚΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΦΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ),
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ (ΑΓΗΣ), ΚΑΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ-ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ),
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ), ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΙΚΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ-ΣΦΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ),
ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ), ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
(ΧΑΡΗΣ), ΜΠΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ), ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΖΑΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ), ΛΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ), ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ), ΚΟΛΟΜΠΑΤΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ), ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ, ΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. (Σύνολο : 41 μέλη)
Τα μέλη του Δ.Σ. και ο Δήμαρχος προσκλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθ. 17111/20-9-2019
πρόσκληση της κ. Προέδρου και απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ), ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
(ΕΦΗ), ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΧΑΡΗΣ), ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ),
ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ, ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. (Σύνολο απόντων : 8 μέλη)
Ο



Δήμαρχος ήταν παρών σε όλη τη διάρκεια της Συνεδρίασης.

Στο 1ο
τακτικό θέμα της Η.Δ. προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ), ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ, ΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
Στο 2ο τακτικό θέμα της Η.Δ. προσήλθε ο Δ.Σ. κ. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
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(ΔΗΜΟΣ).
Στο 13ο τακτικό θέμα της Η.Δ. απεχώρησε ο Δ.Σ. κ. ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

Στην ημερήσια διάταξη και με αριθμό 4o τακτικό υπήρχε και το θέμα που αναφέρεται
στην περίληψη της επικεφαλίδας.
Σχετική με το θέμα ήταν η υπ’ αριθ. 17441/25-9-2019 εισήγηση του του Ν.Π.Δ.Δ.
«Μουσείο Γουναρόπουλου», η οποία έχει ως εξής :
΄΄ Το Μουσείο Γουναρόπουλου συστάθηκε με το ΠΔ 820 / 1-10-1979 (ΦΕΚ Α’ 238/ 18-10-1979) σε
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ζωγράφου, ύστερα από δωρεά του Ηλία
Γουναρόπουλου, υιού του ζωγράφου Γιώργου Γουναρόπουλου.
Σύμφωνα με το ΠΔ, το ΝΠΔΔ διοικείται από 5μελές ΔΣ, Πρόεδρος του οποίου είναι ο εκάστοτε
δήμαρχος Ζωγράφου, ενώ ως ισόβιο μέλος ορίζεται ο δωρητής Ηλίας Γουναρόπουλος.
Με το ΦΕΚ Β’ 2506/ 31-12-2007, το ΔΣ του ΝΠΔΔ Μουσείο Γουναρόπουλου, έγινε 7μελές, ενώ
η θητεία του ΔΣ εξακολουθεί να ταυτίζεται με τη θητεία της εκάστοτε δημοτικής Αρχής (ΠΔ 820/1979).
Με το ΦΕΚ Β’ 1765/ 5-8-2011, διατηρήθηκε ως αυτοτελές ΝΠΔΔ του Δήμου Ζωγράφου.
Με το ΦΕΚ Β’ 4610/ 28-12-2017 το ΔΣ του ΝΠΔΔ Μουσείο Γουναρόπουλου, διοικείται από
9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι:
α)Τον εκάστοτε Δήμαρχο ως Πρόεδρο ή τον οριζόμενο Πρόεδρο από τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου.
β)Τρεις (3) δημοτικούς συμβούλους από τους οποίους οι δύο (2) ορίζονται από τη μειοψηφία του
Δημοτικού Συμβουλίου (αν η μειοψηφία δεν ορίσει Συμβούλους μετέχουν Σύμβουλοι της πλειοψηφίας).
γ) Πέντε (5) δημότες με καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα και οριζόμενους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι δύο
(2) θέσεις των δημοτών θα καταλαμβάνονται υποχρεωτικά από τον δωρητή Ηλία Γουναρόπουλο και ένα
μέλος της οικογένειάς του που αυτός θα υποδείξει. Σε περίπτωση αποχώρησης του δωρητή από το
Διοικητικό Συμβούλιο και οι δύο (2) θέσεις θα καταλαμβάνονται από μέλη της οικογένειας Ηλία
Γουναρόπουλου που ο ίδιος θα υποδείξει, άλλως από εκείνα τα μέλη της οικογένειάς του τα οποία
αποδεδειγμένα συνεχίζουν το έργο του αρχικού ιδρυτή-δωρητή Ηλία Γουναρόπουλου. Σε κάθε άλλη
περίπτωση οι θέσεις αυτές θα καλύπτονται από δημότες με καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα. Η θητεία του
Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη δημοτική περίοδο.
Με την υπ’ αριθ. 102 [με αρ. πρωτ. 63900/13-09-2019] εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με
θέμα : Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού»
ισχύουν τα εξής :


Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, όπου προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών
προσώπων των δήμων, αυτά υποδεικνύονται κατά τα 3/5 από τον δήμαρχο.



Η ποσοστιαία αναλογία των τριών πέμπτων υπολογίζεται επί του αριθμητικού συνόλου των μελών
του συμβουλίου και ανεξάρτητα από τις ιδιότητες με τις οποίες αυτά συμμετέχουν (αιρετοί, δημότες
κλπ).
Η υπόδειξη του δημάρχου είναι δεσμευτική για το συμβούλιο, όπως άλλωστε οπουδήποτε η
νομοθεσία προβλέπει υποδεικνυόμενα μέλη στις διοικήσεις νομικών προσώπων, πλην της
περίπτωσης που ρητώς ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(εφόσον το αρμόδιο για την υπόδειξη όργανο, εν προκειμένω ο δήμαρχος, δεν υποδείξει μέλη, η
συγκρότηση του οικείου συμβουλίου τεκμαίρεται νόμιμη χωρίς αυτά).
Για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων δύναται να υποδειχθούν μέλη
(τακτικά και αναπληρωτές) και από άλλες παρατάξεις, εφόσον η διάταξη δεν θέτει περιορισμούς.
Μέλη ex officio, καθώς και οι εκπρόσωποι φορέων και εργαζομένων, δεν μπορούν να αποτελούν
μέρος της υπόδειξης του δημάρχου.
Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5 δεν προκύψει
ακέραιος αριθμός, το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα,
πάντοτε με γνώμονα την βασική αιτιολογική σκέψη της διάταξης του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 ότι
«σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία των μελών προέρχεται από το συνδυασμό με τον οποίο
εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης». Επί παραδείγματι, εάν τα οριζόμενα μέλη είναι δύο (2), η
ποσοστιαία αναλογία των 3/5 είναι 1,2 και στρογγυλοποιούμενη στην αμέσως επόμενη ακέραια
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μονάδα, δίνει άθροισμα δύο (2).
Ο ορισμός του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνεται στα 3/5 των μελών που
υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον Δήμαρχο.

Ως εκ τούτου στη σύνθεση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄Μουσείο Γουναρόπουλου΄΄ πρέπει να συμμετέχουν :




6 μέλη προτεινόμενα από το Δήμαρχο
2 μέλη της οικογένειας Ηλία Γουναρόπουλου &
1 μέλος από τη μειοψηφία

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένης της λήξης της θητείας του, καλείται το Δημοτικό
Συμβούλιο να ορίσει τα μέλη του ΔΣ του ΝΠΔΔ Μουσείο Γουναρόπουλου, σε επόμενη συνεδρίασή
του.΄΄

Ακολούθησαν οι προτάσεις του Δημάρχου καθώς και όλων των επικεφαλής των
δημοτικών παρατάξεων ώστε το Δ.Σ. να προχωρήσει στη συγκρότηση του Ν.Π.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και
μετά από τη διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τον Πρόεδρο, τα μέλη και συγκροτεί το
Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Γουναρόπουλου», ως ακολούθως :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :

Διοικητικό Συμβούλιο του

ΘΩΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Δήμαρχος)

ΜΕΛΗ
ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ-ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΤΙΝΑ)
ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΑΡΒΟΥΝΗ-ΜΗΤΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ ΜΑΙΡΗ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΣΕΝΕΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
 Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ακολουθεί τη θητεία του
Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση των νέων μελών.

3

ΑΔΑ: 6ΔΨ5ΩΡΦ-ΜΕΨ
o

o

Οι κ.κ. Βασιλακοπούλου Παρασκευή και Χαλκιοπούλου Ζωή θα συμμετέχουν εκ
μέρους της παράταξης ΄΄Ζωγράφου ΜΠΡΟΣΤΑ & ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ΄΄ ως παρατηρήτριες.
Η
κ. Ελευθεριάδου Βιβή θα συμμετέχει εκ μέρους της παράταξης ΄΄ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ΄΄ ως παρατηρήτρια.


«ΑΠΕΧΩ» δήλωσε ο Δ.Σ. κ. ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

Προς το σκοπό αυτό συντάχθηκε η απόφαση αυτή από το πρακτικό και υπογράφεται.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΛΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
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