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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    16/10/2018 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 198  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 17ης/16.10.2018,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 16η του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του 
έτους 2018.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,16/10/2018, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 9897/12.10.2018, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι ένα (21) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1.Καραβασίλης Εµµανουήλ 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα  2.Βεχλίδη Μαρία 
  3. Περρής Ιωάννης 3.Καµπάκας Αντώνης 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4.Λυκούδης Αλεβίζος 
  5. Χριστοφής Μιχαήλ 5.Κακανάκης Ευάγγελος 
  6. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 6.Αλεξοπούλου Μαρία 
  7. Κολοβού Κων/να  
  8. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
  9. Παπαγιάννης Ιωάννης  
10. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
11. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
12. Βασιλάκη Αικατερίνη  
13. Φασούλα Αλίκη  
14. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
15. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
16. Βοσκόπουλος Χρήστος  
17. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
18. Βερλέκης Νικόλαος  
19. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
20. Γαβρίλης  Γεώργιος  



21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
 
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
ΘΕΜΑ:   Τροποποίηση της συστατικής πράξης (καταστατικού) του Ν.Π.∆.∆ 
«Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισµού Μικρά Ασία» του ∆ήµου Καισαριανής. 

 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την  εισήγηση   την 
εισήγηση του προέδρου του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισµού «ΜΙΚΡΑ 
ΑΣΙΑ» κ.Γαβριλάκη –Μπαµπά Κων/νου η οποία έχει ως εξής : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  (ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ) 
 
                                                                                         ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 12 – 10 – 2018 
 
                                                                                                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ: 
 
 
                                                                                                                               ΠΡΟΣ 
                                                                ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   
                                                         ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισµού ∆ήµου 
Καισαριανής   (Μικρά Ασία)    
Εισηγείται στο  ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Καισαριανής την τροποποίηση της 
συστατικής πράξης (καταστατικό) του ΝΠ∆∆ όπως αυτό συνέταξε και ψήφισε  
µε πλειοψηφία.                                                                     
Το ∆.Σ. του στη συνεδρίαση της 11ης Οκτωβρίου 2018 
  
 
                                                       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΜΠΑΜΠΑΣ                                                               
                                                                                                           
 
 



 
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

«ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ» 

                                                                                  Καισαριανή 12-10-2018 
                                                           Προς: Τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού                      

Συµβουλίου 
                                                             
Σας αποστέλλουµε το σχέδιο εισήγησης τροποποίησης της συστατικής 
πράξης  (καταστατικού) του Ν.Π.∆.∆.  «Κέντρου Μικρασιατικού 
Πολιτισµού Μικρά Ασία» του ∆ήµου Καισαριανής, που συνέταξε και 
ψήφισε µε πλειοψηφία  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του  Ν.Π. στην 
συνεδρίαση της 11ης  Οκτωβρίου 2018 .  
Μετά από 24 χρόνια από την πρώτη συστατική πράξη, και αφού έχουν 
κατατεθεί αρκετές προτάσεις, ερχόµαστε να τροποποιήσουµε κάποια 
άρθρα, του καταστατικού, εδώ χρειάζεται να αναφέρω ότι το 
καταστατικό κάθε συλλόγου, σωµατείου η Νοµικού προσώπου , 
αναφέρει τους σκοπούς ίδρυσης του, τους πόρους, τα όργανα που το 
διοικούν και άλλες διατάξεις. 
Οι αλλαγές -  προσθήκες – που προτείνουµε είναι στην κατεύθυνση  
ώστε να βοηθήσει  στην καλύτερη λειτουργία του κέντρου, και µε την 
βοήθεια της τεχνολογίας να  κάνει γνωστό στον κόσµο  της Καισαριανής, 
το  πως δηµιουργήθηκε αυτή η συνοικία  πριν από 96 χρόνια.   
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, για την τροποποίηση 
της Συστατικής Πράξεις ( Καταστατικό), νοµίζω ότι έφτασε η ώρα να το 
κάνουµε πράξει, όλες οι παρατάξεις που συµµετέχουν  στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο έχουµε συµφωνήσει  µε πλειοψηφία στο παρακάτω σχέδιο 
εισήγησης, και  το προτείνουµε  για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
 Σχέδιο εισήγησης τροποποίησης της συστατικής πράξης του ΝΠ∆∆ «Κέντρο 
Μικρασιατικού Πολιτισµού ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ» ∆ήµου Καισαριανής.  
 

 Με την υπ΄ αριθ. 29/10-2-94 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου Καισαριανής συστάθηκε το Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισµού ∆ήµου 
Καισαριανής «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ», το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ. 5960/1994 
απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών (ΦΕΚ Β’/398/31-5-1994). 

 Στη συνέχεια µε τις υπ΄ αριθ. 47 και 67/2007 αποφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής τροποποιήθηκε το παραπάνω συστατικό 
έγγραφο του Κέντρου, το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ΄. αριθ. 40833/2007 



απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ Β’/2489/31-12-
2007). 

 Με τη υπ΄ αριθ. 58/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Καισαριανής αποφασίσθηκε η διατήρηση του ΝΠ∆∆ ως αυτοτελούς, µε την 
επωνυµία «Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισµού «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ» ∆ήµου 
Καισαριανής». ΝΠ∆∆, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ. 36281 (ΦΕΚ 
Β΄/1765/5-8-2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Μετά από την υπ’ αριθ.  17/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου, «Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισµού ∆ήµου 
Καισαριανής «Μικρά Ασία» αποφασίστηκε  µε πλειοψηφία    να τροποποιήσει τη 
συστατική πράξη του Κέντρου: 

 

                                                                                Άρθρο 1ο  

                                                      Επωνυµία του Νοµικού Προσώπου 

   

«ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ-Α.Σ.Ι.) ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»                                                                                                   

                                                                    Άρθρο 2ο  

Σκοποί του Νοµικού Προσώπου 

                                                                                                                                                               
Σκοπός του Νοµικού Προσώπου (ΝΠ) είναι: 
H ανάδειξη και την προβολή τους στο ευρύ κοινό των στοιχείων που 

συνθέτουν τη φυσιογνωµία της Καισαριανής, στο σύνολο της ιστορικής της 

διαδροµής και ειδικότερα κατά τις περιόδους: 

α) παλαιότερα χρόνια 

β) Μικρασιατική καταστροφή και Εγκατάσταση των προσφύγων  

γ) 1940 – 1944 και ιδιαιτέρως της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης 

δ) µεταπολεµική περίοδο  

Ως τέτοια στοιχεία ιστορικής διαδροµής νοούνται: η γλώσσα, τα ήθη, τα 

έθιµα,  γραπτά µνηµεία, έργα τέχνης, φυσικά ή τεχνητά µνηµεία µεγάλου 

φυσικού κάλους, αρχιτεκτονικά στοιχεία, κειµήλια, προφορικές και γραπτές 

µαρτυρίες, φωτογραφίες, βιβλία και άλλα ντοκουµέντα, υλικά 

επιστηµονικών ευρηµάτων που όλα µαζί και αδιάρρηκτα συνθέτουν την 

ιστορική, λαογραφική και πολιτισµική ταυτότητα της πόλης.                                                               



 
 

                                                                        Άρθρο 3ο  

                                             Επίτευξη σκοπών του Νοµικού Προσώπου  

  

1.   Μεριµνά για τη συγκέντρωση, καταγραφή, διάσωση και συντήρηση 

όλων των παραπάνω ιστορικών, λαογραφικών και πολιτιστικών 

στοιχείων που συνέβαλαν στη διαµόρφωση της ταυτότητα της πόλης και 

οργανώνει τη βέλτιστη προβολή και αξιοποίησή τους.  

2. ∆ύναται να συνεργάζεται µε τις Υπηρεσίες του ∆ήµου, τα Νοµικά του 

Πρόσωπα, Υπουργεία, Τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθµού, άλλους 

∆ήµους, Οµοσπονδίες, Σωµατεία, Οργανώσεις, Μουσεία, Συλλόγους, 

Επιστηµονικά Ιδρύµατα (Ακαδηµία Αθηνών, Α.Ε.Ι κ.λπ. , ηµεδαπής και 

αλλοδαπής, αλλά και διεθνείς οργανισµούς. 

3. Έχει την ευθύνη λειτουργίας του Μουσείου ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης 

που συστήθηκε µε την υπ’ αριθµό 78/2016 απόφασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου της Καισαριανής, που µεριµνά για τη συγκέντρωση, 

συντήρηση και έκθεση στοιχείων και ντοκουµέντων της περίοδου1940 – 

1944, µε έµφαση στη δράση του ΕΑΜ στις Ανατολικές Συνοικίες. Το 

Μ.Ε.Ε.Α. στεγάζεται στον ιστορικό χώρο του «θυσιαστήριο της 

Λευτεριάς» (πάρκο Ελευθερίας), µετά από σχετική άδεια του ∆ήµου 

Καισαριανής και σύµφωνα µε όσα ορίζει το παραχωρητήριο του 

ν.4415/2016. 

4. Έχει την ευθύνη ίδρυσης και λειτουργίας λαογραφικού µουσείου και 

κέντρου µελέτης µικρασιατικής ιστορίας µε τον τίτλο «Στέγη 

Μικρασιατική Ιστορία και Πολιτισµού» σε κατάλληλο χώρο που θα 

µεριµνά για τη συγκέντρωση, συντήρηση και έκθεση στοιχείων και 

ντοκουµέντων της µικρασιατικής καταστροφής και τη ζωή των 

προσφύγων. 

5. Έχει την ευθύνη ίδρυσης και λειτουργίας του ιστορικού πολιτιστικού 

κέντρου, ως χώρο εκµάθησης λαϊκών µουσικών οργάνων, διοργάνωσης 

συναυλιών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνάδουν µε τον 

χώρο. Το κέντρο στεγάζεται στον ιστορικό χώρο το «Χάραµα» που 

βρίσκεται µέσα στο  «θυσιαστήριο της Λευτεριάς» (παρκο Ελευθερίας), 



µετά από σχετική άδεια του ∆ήµου Καισαριανής και σύµφωνα µε όσα 

ορίζει το παραχωρητήριο του ν.4415/2016. 

6. Έχει την ευθύνη ίδρυσης και λειτουργίας Ανοιχτού Θεάτρου µέσα στο  

«Θυσιαστήριο της Λευτεριάς» (πάρκο Ελευθερίας) µετά από σχετική 

άδεια του ∆ήµου Καισαριανής και σύµφωνα µε όσα ορίζει το 

παραχωρητήριο του ν.4415/2016. 

7. Οργανώνει συνέδρια, συµπόσια, ηµερίδες, σεµινάρια, 

βιβλιοπαρουσιάσεις, οµιλίες, συναυλίες, σταθερές και µη εκθέσεις καθώς 

και άλλες εκδηλώσεις. 

8. ∆ύναται να προχωρήσει στην έκδοση βιβλίων, λευκωµάτων, διατριβών, 

περιοδικών, εφηµερίδων και άλλου είδους έντυπων, διαδικτυακών 

µέσων, καθώς και η παραγωγή ψηφιακού υλικού σε (VIDEO, CD, ROM, 

D.V.D (ντοκιµαντέρ, ταινίες) κ.α.). 

9. ∆ύναται να συντηρήσει Βιβλιοθήκη ειδικού ή και γενικού περιεχοµένου.  

 

                                                                     Άρθρο 4ο.  

                                                      Πόροι του Νοµικού Προσώπου  

Πόροι του Νοµικού Προσώπου είναι: 

 

1. Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου Καισαριανής από 10.000€ 

έως 150.000 € µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

2. Οι πάσης φύσεως έκτακτες επιχορηγήσεις από το ∆ήµο, τα 

Υπουργεία, τους Οργανισµούς και την Περιφέρεια. 

3. Οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές ή κληροδοσίες, ειδικά 

αντίτιµα κλπ. 

4. Οι κάθε είδους επιδοτήσεις ή χρηµατοδοτήσεις από διεθνείς ή 

υπερεθνικούς οργανισµούς. 

5. Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις, εκµετάλλευση αναµνηστικών 

αντιγράφων και εκδόσεων του Κέντρου και των δοµών του, την 

πρόσοδο που προκύπτει από την εκµετάλλευση των περιουσιακών 

του στοιχείων.  

6. Τα τυχόν πνευµατικά δικαιώµατα από τη χρήση της περιουσίας του 

Κέντρου. Εναπόκειται σε απόφαση του εκάστοτε διοικητικού 

συµβουλίου η σχετική άδεια για τη χρήση αυτή και το τυχόν αντίτιµο. 



7. Οποιαδήποτε άλλη µη κατονοµαζόµενη πηγή στο παρόν, αλλά 

νόµιµη πηγή. 

8. Το σύνολο των εσόδων που τυχόν προκύπτουν αξιοποιούνται 

αποκλειστικά για τους σκοπούς του κέντρου.  

                                                           

                                                 Άρθρο   5ο  

                               Περιουσία του Νοµικού Προσώπου 

Η Περιουσία του Νοµικού Προσώπου αποτελείται: 

1. Από την ακίνητη περιουσία που ενδεχόµενα  παραχωρηθεί στο 

µέλλον από το ∆ήµο Καισαριανής ή από το κράτος ή από τρίτους 

(φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) υπέρ του Κέντρο . 

2. Από την κινητή περιουσία του, αποτελούµενη από έπιπλα, τεχνικά 

και τεχνολογικά µέσα, βιβλία, εκθέµατα, έργα τέχνης και λοιπά υλικά. 

3. Από την κινητή περιουσία του, αποτελούµενη από ιστορικό, 

λαογραφικό και πολιτιστικό υλικό, το οποίο έχουν δωρίσει και 

προσφέρει κάτοικοι της Καισαριανής και όχι µόνο.Τα τυχόν αντίγραφα 

εκθεµάτων που βρίσκονται στην κατοχή του, «ΚΕΝΤΡΟ 

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

(ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ-Α.Σ.Ι.) ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» µετά από οµόφωνη απόφαση 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

                                                           Άρθρο 6ο.  

                               ∆ιοίκηση του Νοµικού Προσώπου  

                             (Σύνθεση – Θητεία – Ορισµός οργάνων) 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου διοικείται από 11 
µέλη και ορίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποτελούµενο από : 

α. Τον ∆ήµαρχο ή τον οριζόµενο από αυτόν ∆ηµοτικό Σύµβουλο από 
την πλειοψηφία, ως Πρόεδρο. 

β. Επτά (7) ∆ηµοτικούς Συµβούλους που ορίζει το δηµοτικό 
συµβούλιο ανάλογα την δύναµη των παρατάξεων  που εκπροσωπούνται 
σε αυτό   ή κάτοικους της πόλης . Οµοίως ορίζονται και αναπληρωµατικοί. 

γ. Ένας (1) εκπρόσωπος από τους εργαζόµενους του Ν.Π., εάν αυτοί 
ξεπερνούν τους 10 (ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης), οριζόµενο από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Εργαζοµένων του ∆ήµου Καισαριανής. 
∆ιαφορετικά και σε περίπτωση που το πλήθος των εργαζοµένων στο Ν.Π. 



υπολείπεται του αριθµού 10, τότε ο εκπρόσωπος ορίζεται από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, µε τον αναπληρωµατικό του. 

δ. Τον εκάστοτε πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Μικρασιατικού Συλλόγου Καισαριανής ή σε περίπτωση αδυναµίας έτερο 
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οριζόµενο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του Συλλόγου, µε τον αναπληρωµατικό του.  

ε. Τον εκάστοτε Πρόεδρο του Παραρτήµατος Καισαριανής της 
«Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης & ∆ηµοκρατικού 
Στρατού Ελλάδος» ή σε άλλη περίπτωση  µέλος που θα ορίσει η  
∆ιοικούσα Επιτροπή του παραρτήµατος , µε τον αναπληρωµατικό του,  ή  
σε περίπτωση αδυναµία το  µέλος θα το ορίσει η  Κεντρική ∆ιοίκηση της 
«Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης & ∆ηµοκρατικού 
Στρατού Ελλάδος» που έχει έδρα την Αθήνα µε τον αναπληρωµατικό του.  

Η θητεία του διοικητικού συµβουλίου ακολουθεί τη δηµοτική περίοδο. 
Κατά την περίοδο αυτή µπορεί να αντικατασταθούν µέλη µε απόφαση  του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ο ορισµός από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο γίνεται, 
µέσα στο πρώτο δίµηνο από την εγκατάσταση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Άρθρο 7ο 

Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση µετά τον διορισµό 
του, που γίνεται µέσα σε δέκα (10) µέρες από την κοινοποίηση των 
διορισµών, µε πρόκληση του Προέδρου του ∆ιοκητικού Συµβουλίου εκλέγει 
µεταξύ των µελών του τον Αντιπρόεδρο, το Γραµµατέα και τον Έφορο 
υλικού και εγκαταστάσεων κατά πλειοψηφία και κατανέµει την ευθύνη των 
εντεταλµένων. 

                                                                         Άρθρο 8ο 

                           Κανονισµοί λειτουργίας του Νοµικού Προσώπου 

Τα της λειτουργίας του ∆.Σ του Κέντρου και των µελών του, και οι 
αρµοδιότητες τους καθορίζονται από: 

α) Τον  κανονισµό διοίκησης και διαχείρισης δηµοτικού νοµικού 
προσώπου µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ-Α.Σ.Ι.) 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» 
  

β) Από τον Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του νοµικού 
προσώπου του δήµου µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ 



ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ-Α.Σ.Ι.) 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»,  

Οι όποιοι κανονισµοί καταρτίζονται και ψηφίζονται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του κέντρου και επικυρώνεται από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, καθώς και κάθε µεταγενέστερη τροποποίησή του. 

                                                                     Άρθρο 9ο    

                              Εκπροσώπηση του Νοµικού Προσώπου 

Το Ν.Π. εκπροσωπείται στα δικαστήρια και κάθε αρχή από τον Πρόεδρο και 
όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.  

 

Άρθρο 10ο  

Λοιπές ∆ιατάξεις 

α. Το Κέντρο διαθέτει κυκλική σφραγίδα η οποία φέρει περιµετρικά 
την επωνυµία του και την χρονολογία ίδρυσης 

β. Το Κέντρο για την κάλυψη αναγκών του, µπορεί να προσλαµβάνει 
προσωπικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τα 
ΝΠ∆∆ του ∆ήµου. 

γ. Ο ∆ήµος οφείλει να φροντίζει για τη στέγαση του Κέντρου σε 
χώρους ανάλογους µε της αποστολής του, εντός των ορίων του ∆ήµου 
Καισαριανής, έως ότου αποκτήσει ιδιόκτητη στέγη. Οµοίως φροντίζει για 
τον ευπρεπισµό του χώρου και τα στοιχειώδη της λειτουργίας του Κέντρου, 
για όσο διάστηµα δεν είναι δυνατόν να µπορεί αυτό να καλύψει τις δαπάνες 
ή να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό. 

δ. ∆ιατηρεί βιβλίο πρακτικών, αλληλογραφίας, µπλοκ εισπράξεων 
και πληρωµών 

                                                                         Άρθρο11ο 

Από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού δεν προκύπτει δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισµού του δήµου Καισαριανής   για το έτος 2018. 

Για το έτος 2018 παραµένει η ταχτική χρηµατοδότηση που προέρχεται από 
τον ∆ήµο στο ποσό των 15.000 ευρώ.             

    
 
 
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                   



ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

Εγκρίνει την τροποποίηση της συστατικής πράξης (καταστατικού) του Ν.Π.∆.∆ 
«Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισµού Μικρά Ασία» του ∆ήµου Καισαριανής. 
 
 
 
   
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Χριστοφής Μιχαήλ   
7) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 8) Κολοβού Κων/να 9) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   
10) Παπαγιάννης Ιωάννης 11) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 12) 
Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  13) Βασιλάκη Αικατερίνη   14)Φασούλα Αλίκη  
15)Κοντόσταυλος Γεώργιος 16) Σοφιανόπουλος Γεώργιος  17)Βερλέκης 
Νικόλαος 18)Βοσκόπουλος Χρήστος 17) Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης 20)  
Κατσαρέλης Νικόδηµος 21) Γαβρίλης Γεώργιος . 
 
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ      16/10/2018 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 


