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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας
στις 10-10-2011.
_________________
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 19-450
ΘΕΜΑ :. «Λήψη Αποφάσεως περί τροποποιήσεως του καταστατικού της αστικής μη

κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Θετικών
Επιστημών και Εφαρμογών» (Ε.Ι.Θ.Ε.)».
Σήμερα την 10η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Κέρκυρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (19η/2011) στη Συνεδριακή Αίθουσα της
Παλαιόπολης ή ΜΟΝ ΡΕΠΟ, ύστερα από την υπ. αριθμ. 76645/06-10-2011 πρόσκληση του κ.
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κάθε
Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, αφού σε
σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων, ήταν παρόντες οι 43 :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Ιωάννης – Ανδρέας Ρίγγας – Πρόεδρος
2. Γεώργιος Παντελιός – Αντιπρόεδρος
3. Χριστίνα Μιχαλάκη – Γραμματέας
4. Ερωτόκριτος Καρύδης
5. Αλέξανδρος Πουλής
6. Βαρβάρα Βλάσση
7. Αλέξανδρος Δήμου
8. Μιχάλης Διαβάτης
9. Αλέξανδρος Καρδαμίτσης
10. Κωνσταντίνος Νίκου
11. Σπυρίδων Μωραϊτης
12. Γεράσιμος Ανυφαντής
13. Γεώργιος Μάμαλος
14. Αναστάσιος Ποταμίτης
15. Σπυρίδων Μουζακίτης
16. Σπυρίδων Κροκίδης
17. Σπυρίδων Ρίγγας
18. Νικόλαος Ζέρβας

19. Όλγα Καποδίστρια
20. Γεράσιμος Φωτεινός
21. Ανδρέας Σαγιάς
22. Σπυρίδων Πανδής
23. Βασίλειος Μαγουλάς
24. Γεώργιος Πανταζής
25. Σπυρίδων Αργυρός του Νικολάου
26. Σπυρίδων Αργυρός του Ευαγγέλου
27. Αλέξανδρος Αυλωνίτης
28. Κωνσταντίνος Λέσσης
29. Βασίλειος Κουρσάρης
30. Σπυρίδων Βάρελης
31. Σπυρίδων Ρουβάς
32. Μιχάλης Κάρρας
33. Ευρυσθένης Λαβράνος
34. Χαράλαμπος Χαραλάμπους
35. Θεοχάρης – Μαρίνος Μάστορας
36. Σταμάτης Πελάης
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37. Βασίλειος Αρμενιάκος
38. Ιωάννης Πιέρρης
39. Νικηφόρος Ζερβός
40. Διαμαντίνα Βασιλάκη
41. Στέφανος Πέρρος
42. Στέφανος Σαμοϊλης
43. Αναστάσιος Μοναστηριώτης
Προσήλθαν : Κατά τη διάρκεια του 1ου θέματος (Ανακοινώσεις) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Θ.
Τσιμπούλη και Χ. Βλάσσης. Κατά τη διάρκεια του 5ου θέματος ο κ. Α. Κασίμης.
Απουσίαζαν : Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α. Μάζης, Σ. Καρδακάρης και Μ. Υδραίου, αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα.
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας κ. Ιωάννης Τρεπεκλής προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

- Παράλειψη Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας κήρυξε την έναρξη της
συνεδριάσεως και εισηγούμενος το 54οο θέμα της ημερήσιας διάταξης,(υπ. αριθμ.19-450), «Λήψη

Αποφάσεως περί τροποποιήσεως του καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής
εταιρείας με την επωνυμία «Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Θετικών Επιστημών και
Εφαρμογών» (Ε.Ι.Θ.Ε.)», θέτει υπόψη του Συμβουλίου εισήγηση του Δημάρχου του Δήμου
Κέρκυρας κ.Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία έχει ως εξής :
«Κύριε Πρόεδρε
Δυνάμει της υπ. αριθμ. 6-105/23-3-2006 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η
σύσταση (μεταξύ του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Δημάρχου του Δήμου
Κερκυραίων) αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Θετικών Επιστημών και Εφαρμογών», που θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741 επ. Α.Κ.
Στη συνέχεια, το από 20-5-2006 καταστατικό αυτής καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του
Πρωτοδικείου Κέρκυρας με α/α 219/9-6-2006.
Σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 16 του ως άνω καταστατικού η Γενική Συνέλευση της εταιρία είναι
αρμόδια να αποφασίζει, εκτός των άλλων και για την τροποποίηση του καταστατικού.
Δεδομένου ότι η ιδρυτική φάση της εταιρείας δεν έχει ολοκληρωθεί και επειδή τα αρχικά - ιδρυτικά
μέλη επιθυμούν να προβούν στην έναρξη εργασιών της εταιρείας, αλλά και σε τροποποίηση του
καταστατικού της και συγκεκριμένα ως προς το άρθρο 3 για το σκοπό του Ινστιτούτου, διευρύνοντάς
τον, επίσης ως προς τα άρθρα 5 και 6, καθώς και ως προς το άρθρο 18 για τη Διοίκηση του
Ινστιτούτου. Ειδικότερα αποφασίζεται ότι:

1.
Τροποποιείται το άρθρο 3 του καταστατικού και προστίθεται παράγραφος δ. σύμφωνα
με την οποία στους σκοπούς του ΕΙΘΕ είναι και η ανάληψη διεκπεραίωσης ερευνητικών
προγραμμάτων την οικονομική-λογιστική παρακολούθηση και διαχείριση των οποίων θα
διενεργεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ ή αντίστοιχες υπηρεσίες των
συμμετεχόντων ιδρυμάτων.
2.
Τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού ως εξής:
«Πόροι της εταιρίας είναι:
α) Η ετήσια συνδρομή των μελών που ανέρχεται σε ποσό από 100 έως 1000 ευρώ για τους
Φορείς / Μέλη ανάλογα με τις δυνατότητες ή περιορισμούς κάθε Φορέα / Μέλους του ΕΙΘΕ ή
ισόποση κάλυψη εξόδων επιστημόνων του Φορέα που συμμετέχουν στις επιστημονικές
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δραστηριότητες του ΕΙΘΕ και σε 50 ευρώ για τα φυσικά μέλη. Για το Δήμο Κέρκυρας η ετήσια
συνδρομή θα ανέρχεται σε 200 ευρώ.»
Τροποποιείται το άρθρο 6 του καταστατικού ως εξής:
«Ως μέλη της εταιρίας εγγράφονται, κατόπιν αίτησής τους, Επιστημονικοί Φορείς
(Κρατικά ή Ιδιωτικά Ιδρύματα και Επιστημονικές Εταιρίες), Ερευνητικά Κέντρα και
Ινστιτούτα, ΑΕΙ της Ελλάδας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, Φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών καθώς και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι
κατά τεκμήριο έχουν αποφασιστικά συνεισφέρει ή επιθυμούν να συνεισφέρουν στην επιτυχία
των στόχων του ΕΙΘΕ».
4.
Τροποποιείται το άρθρο 18 του καταστατικού ως προς την πρώτη Διοικούσα Επιτροπή
μέχρι την εκλογή από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών και ορίζεται ότι την
πρώτη Διοικούσα Επιτροπή απαρτίζουν:
α) ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ. Σπύρος Σπύρου,
β) ο Πρύτανης ΕΜΠ Καθηγητής κ. Σίμος Σιμόπουλος,
γ) ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθυντής του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ κ. Νικόλαος
Κανελλόπουλος,
δ) ο Αντιπεριφεριάρχης Κέρκυρας κ. Χρήστος Σκούρτης,
ε) ο Δήμαρχος Κέρκυρας κ. Ιωάννης Τρεπεκλής,
στ) ο Πρόεδρος της ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ Καθηγητής κ. Αλεξανδρος Σεραφετινίδης και,
ζ) ο καθηγητής Τομέα Φυσικής ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ κ. Γιώργος Ζουπάνος.
3.

Επίσης ορίζεται ότι, κατ’ εξαίρεση και μέχρι την εκλογή από την πρώτη Τακτική Γενική
Συνέλευση των μελών της πρώτης Διοικούσας Επιτροπής, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 10 εκλέγει με μυστική ψηφοφορία την τριμελή Εκτελεστική Γραμματεία, η πρώτη
Εκτελεστική Γραμματεία δεν εκλέγεται, αλλά διορίζεται και θα την απαρτίζουν οι:
Α) κ. Γιώργος Ζουπάνος, Καθηγητής Τομέα Φυσικής ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ, ως Πρόεδρος,
Β) κ. Ιωάννης Μπάκας, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών, ως
Γραμματέας,
Γ) κ. Νίκος Ήργες, Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Φυσικής ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ, ως Ταμίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του από 20.5.2006 καταστατικού της εταιρείας ως έχουν
αποτυπωθεί σε αυτό.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ να τεθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη
λήψη σχετικής απόφασης, καθώς και να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Κέρκυρας, όπως
εκπροσωπήσει το Δήμο στη σύνταξη και υπογραφή της τροποποίησης του καταστατικού.»

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης, ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το
Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κέρκυρας, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση,
την αριθμ. 6-105/23-3-2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κερκυραίων,
μετά από διαλογική συζήτηση και με τις αρνητικές ψήφους των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Χ.
Χαραλάμπους, Θ. Μάστορα, Ι. Πιέρρη, Β. Αρμενιάκου, Στ. Πελάη, Δ. Βασιλάκη και Ν. Ζερβού,
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ΑΠΟΦ ΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦ ΙΑ
 Την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με την επωνυμία «Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Θετικών Επιστημών και Εφαρμογών» στα
άρθρα 3, 5, 6 και 18, ως εξής :

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Στην Κέρκυρα σήμερα την …………… 2011 οι υπογράφοντες το παρόν :
1. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ηρώων
Πολυτεχνείου 9, στο Δήμο Ζωγράφου, ΑΦΜ 090001435, ΔΟΥ ΙΑ’ ΑΘΗΝΑΣ δυνάμει της υπ’
αριθμ. ……. Απόφασης της Συγκλήτου, ως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρύτανη Καθηγητή κ.
Σίμο Σιμόπουλο και
2. Ο Δήμος Κέρκυρας, που εδρεύει στη Κέρκυρα, Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη ΑΦΜ:
997913727, ΔΟΥ: Α’ Κέρκυρας, ως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχό του κ. Ιωάννη
Τρεπεκλή, δυνάμει της υπ. αριθμ.19-450/10-10-2011 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου
συμφωνούν, συνομολογούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :
Οι συμβαλλόμενοι έχουν συστήσει την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την
επωνυμία «Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Θετικών Επιστημών και Εφαρμογών» και διακριτικό τίτλο
«ΕΙΘΕ», η οποία συνεστήθη στις 20.5.2006, το καταστατικό της οποίας δημοσιεύθηκε νόμιμα στα
βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Κέρκυρας με τον αύξοντα αριθμό δημοσίευσης 219/2006.
Σκοπός του ΕΙΘΕ ορίστηκε:
Α. Η προαγωγή του μετώπου της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή
των Θετικών Επιστημών και Εφαρμογών τους.
Β. Η εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό επίπεδο,
Γ. Η ανάπτυξη προγράμματος εκλαΐκευσης της δραστηριότητας στην περιοχή των Θετικών
Επιστημών και Εφαρμογών τους και σύνδεσής της με τα ενδιαφέροντα του ευρύτερου κοινού.
Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε για εκατό χρόνια.
Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) και η Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ). Τη
Διοίκηση της εταιρείας ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει τριετή θητεία και αποτελείται
απαραιτήτως από τους εκπροσώπους όλων των φορέων-μελών και από ως 7 το πολύ εκπροσώπους
των φυσικών προσώπων-μελών. Οι τελευταίοι εκλέγονται σε αρχαιρεσίες που γίνονται με ενιαίο
ψηφοδέλτιο σύμφωνα με το οποίο εκλέγονται οι επτά πρώτοι υποψήφιοι και οι πέντε
αναπληρωματικοί κατά σειρά ψήφων (σταυρών).
Ήδη και δεδομένου ότι η ιδρυτική φάση της εταιρείας δεν έχει ολοκληρωθεί, οι συμβαλλόμενοι
επιθυμούν να προβούν στην έναρξη εργασιών της εταιρείας αλλά και σε τροποποίηση του
καταστατικού της και συγκεκριμένα ως προς το άρθρο 3 για το σκοπό του Ινστιτούτου, διευρύνοντάς
τον, ως προς τα άρθρα 5 και 6, καθώς και ως προς το άρθρο 18 για τη Διοίκηση του Ινστιτούτου.
Ειδικότερα αποφασίζεται:
2.
Τροποποιείται το άρθρο 3 του καταστατικού και προστίθεται παράγραφος δ. σύμφωνα με την
οποία στους σκοπούς του ΕΙΘΕ είναι και η ανάληψη διεκπεραίωσης ερευνητικών προγραμμάτων την
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οικονομική-λογιστική παρακολούθηση και διαχείριση των οποίων θα διενεργεί ο Ειδικός
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ ή αντίστοιχες υπηρεσίες των συμμετεχόντων ιδρυμάτων.
3.
Τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού ως εξής:
«Πόροι της εταιρίας είναι:
α) Η ετήσια συνδρομή των μελών που ανέρχεται σε ποσό από 100 έως 1000 ευρώ για τους Φορείς /
Μέλη ανάλογα με τις δυνατότητες ή περιορισμούς κάθε Φορέα / Μέλους του ΕΙΘΕ ή ισόποση
κάλυψη εξόδων επιστημόνων του Φορέα που συμμετέχουν στις επιστημονικές δραστηριότητες του
ΕΙΘΕ και σε 50 ευρώ για τα φυσικά μέλη. Για το Δήμο Κέρκυρας η ετήσια συνδρομή ορίζεται να
είναι 200 ευρώ.»
4.
Τροποποιείται το άρθρο 6 του καταστατικού ως εξής:
«Ως μέλη της εταιρίας εγγράφονται, κατόπιν αίτησής τους, Επιστημονικοί Φορείς (Κρατικά ή
Ιδιωτικά Ιδρύματα και Επιστημονικές Εταιρίες), Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, ΑΕΙ της
Ελλάδας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών
καθώς και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι κατά τεκμήριο έχουν αποφασιστικά
συνεισφέρει ή επιθυμούν να συνεισφέρουν στην επιτυχία των στόχων του ΕΙΘΕ».
5.
Τροποποιείται το άρθρο 18 του καταστατικού ως προς την πρώτη Διοικούσα Επιτροπή μέχρι
την εκλογή από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών και ορίζεται ότι την πρώτη
Διοικούσα Επιτροπή απαρτίζουν:
α) ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων Σπύρου,
β) ο Πρύτανης ΕΜΠ Καθηγητής κ. Σίμος Σιμόπουλος,
γ) ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθυντής του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ κ. Νικόλαος Κανελλόπουλος,
δ) ο Αντιπεριφεριάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας κ. Χρήστος Σκούρτης,
ε) ο Δήμαρχος Κέρκυρας κ. Ιωάννης Τρεπεκλής,
στ) ο Πρόεδρος της ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ Καθηγητής κ. Αλεξανδρος Σεραφετινίδης και,
ζ) ο καθηγητής Τομέα Φυσικής ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ κ. Γεώργιος Ζουπάνος.
Επίσης ορίζεται ότι, κατ’ εξαίρεση και μέχρι την εκλογή από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση
των μελών της πρώτης Διοικούσας Επιτροπής, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10
εκλέγει με μυστική ψηφοφορία την τριμελή Εκτελεστική Γραμματεία, η πρώτη Εκτελεστική
Γραμματεία δεν εκλέγεται, αλλά διορίζεται και θα την απαρτίζουν οι:
Α) κ. Γεώργιος Ζουπάνος, Καθηγητής Τομέα Φυσικής ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ, ως Πρόεδρος,
Β) κ. Ιωάννης Μπάκας, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών, ως Γραμματέας,
Γ) κ. Νικόλαος Ήργες, Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Φυσικής ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ, ως Ταμίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του από 20.5.2006 καταστατικού της εταιρείας ως έχουν αποτυπωθεί
σε αυτό και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε όμοια πρωτότυπα τα οποία αφού αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν,
υπογράφτηκαν από όλους τους συμβαλλομένους εταίρους, κάθε ένας από αυτούς έλαβε από ένα
αντίτυπο, δύο εξ αυτών θα κατατεθούν στην αρμόδια οικονομική εφορία και στο Πρωτοδικείο
Αθηνών για τη κατά νόμο δημοσίευση αντίστοιχα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.

ΕΜΠ

2.

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΔΑ: 457ΡΩΕΑ-9Θ5

Την έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 200,00 ευρώ για το έτος 2011, η οποία θα βαρύνει
τον Κ.Α. 00.6453.10 του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του Δήμου Κέρκυρας και αφορά στην
ετήσια συνδρομή του Δήμου Κέρκυρας, στην ανωτέρω εταιρεία.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο Κέρκυρας κάθε περαιτέρω ενέργεια ως και την υπογραφή του
Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης Καταστατικού.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19-450/10-10-2011.
-παράλειψη-

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΓΓΑΣ
ΜΕΛΗ : ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ

