
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 
2011 και ώρα 10.00 µµ, η υπογεγραµµένη Ζάρρα Σταυρούλα 
(Υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθµ. 5/2011 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 28/1/2011. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 
1/ 28-1-2011 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΘΕΜΑ 
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε τροποποίηση της συστατικής πράξης της ∆ΕΥΑΚ. 

 

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος  

Πέµπτη και ώρα 18.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 513/24-1-

2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε 

σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν. 

3852/2010 , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγραφιώτου Ελένη  19)Βερίλλης ∆οµήνικος 1)Κωτούλας Φίλιππος 

2) Αναστασίου Απόστολος  20)Γεννάδιος Ιωάννης 2)Χλαπάνας Ηλίας 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  21)Καρκαλέτση Θεοδώρα 3)Ντελής Ιωάννης 

4) Γούλας Σωτήριος  22)Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος   23)Σουφλάκος Βασίλειος  

6) Ζορµπάς Ιωάννης  24)Τέγος Χρήστος  

7) Καραγιάννης Νικόλαος  25)Γιοβάνης Γεώργιος  

8) Κατσιαβάρας Θωµάς   26)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  27)Τσίπρας Εµµανουήλ  

10)Μακρή Όλγα  28)Αρχοντής ∆ηµήτριος  

11)Μαρκινός Αθανάσιος  29)Τσαντήλας Βασίλειος  

12)Μουζιούρας Νικόλαος  30)Χάρµπας Θωµάς  

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος    

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα    

15)Παπαγεωργίου Σταύρος    

16)Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

17)Σούφλα Ουρανία    

18)Τσιούκης Λάµπρος    

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε 
σύνολο 33 µελών, παρόντες ήταν οι 30), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη 
πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2006 «Περί κύρωσης του 



∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην 
πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. 
Παπαλού Κωνσταντίνου. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε την 
τροποποίηση της συστατικής πράξης της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Καρδίτσας (∆ΕΥΑΚ) και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ. 266/03-11-80 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας (Π.∆. 
1194/29-12-1980 ΦΕΚ 305/31-12-81 τ.Α΄)  µε την οποία συστάθηκε ∆ηµοτική 
Επιχείρηση µε την επωνυµία: ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Καρδίτσας. 

2. Την υπ’ αριθ. 15/11-02-1985  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας που 
νοµιµοποιήθηκε µε το υπ’ αριθ. 1986/19-02-1985 έγγραφο της ∆.Τ.Α.,( Π.∆. από 27 
Σεπτέµβρη 1985 ΦΕΚ 169/07-10-85) µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της 
συστατικής πράξης της ∆ΕΥΑΚ , προκειµένου να προσαρµοστεί στις διατάξεις του 
άρθρου 36 του Ν. 1416/84. 

3. Την εισήγηση του  ∆ηµάρχου κ. Κων/νου Παπαλού η οποία έχει ως εξής: Λόγω του 
διευρυµένου Καλλικρατικού ∆ήµου Καρδίτσας  παρίσταται αναγκαίο να τροποποιηθεί η 
συστατική πράξη της ∆ΕΥΑΚ προκειµένου να υπάρχει στο ∆ιοικητικό της Συµβούλιο η 
µέγιστη δυνατή εκπροσώπηση αφενός µεν όλων των πτερύγων του ∆.Σ. , αφετέρου η 
εκπροσώπηση δηµοτών οι οποίοι µε τις ειδικές γνώσεις τους και την κατάλληλη 
εµπειρία τους θα βοηθήσουν στην πιο αποδοτική λειτουργία της Επιχείρησης. 
Συγκεκριµένα προτείνεται η Επιχείρηση να διοικείται από εντεκαµελές (11) ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο δηλαδή να αυξηθεί ο αριθµός των µελών του ∆.Σ. κατά τέσσερα µέλη , εκ 
των οποίων τα δύο (2) να είναι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και τα άλλα δύο (2) µέλη δηµότες 
ή ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι. 

4.Τις διατάξεις του άρθρου 3  και  του  Ν. 1069/1980 
 
5.Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων, οι οποίες έχουν καταγραφεί στα 
πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
 

Αποφάσισε οµόφωνα 
 

Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 266/03-11-80 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας 
(Π.∆. 1194/29-12-1980 ΦΕΚ 305/31-12-81 τ.Α΄) µε την οποία συστάθηκε ∆ηµοτική 
Επιχείρηση µε την επωνυµία: ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καρδίτσας , 
όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 15/11-02-1985 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καρδίτσας (αριθ. πρωτ. Εγκριτ. 1986/19-02-1985), (Π.∆. από 27 Σεπτέµβρη 
1985 ΦΕΚ 169/07-10-85). 
Συγκεκριµένα , αντικαθίσταται  η παράγραφος 9  «∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ως 
παρακάτω: 

« 9. Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καρδίτσας  (∆ΕΥΑΚ) διοικείται από 
εντεκαµελές (11)  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο , που τα µέλη του ορίζονται µαζί µε τους 
αναπληρωτές , µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Από τα έντεκα (11) µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου : 
Α) Τα έξι (6) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου Καρδίτσας [ο ∆ήµαρχος και πέντε (5) 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι], εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) µέλος προέρχεται από τη 
µειοψηφία. 



Β) Το ένα (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην Επιχείρηση, εφ’ όσον αυτή απασχολεί 
περισσότερους από είκοσι εργαζόµενους. 
Γ) Το ένα (1) είναι εκπρόσωπος του Κοινωνικού Φορέα «Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας» 
 
∆) Τα τρία (3) να είναι δηµότες  ή τα δύο (2) δηµοτικοί Σύµβουλοι και ο ένας δηµότης  του 
∆ήµου Καρδίτσας , που να έχει πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της επιχείρησης. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ορίζει από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τον Πρόεδρο και τον 
Αντιπρόεδρό του.» 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθ. 266/03-11-80 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Καρδίτσας µε την οποία συστάθηκε ∆ηµοτική Επιχείρηση µε την επωνυµία: ∆ηµοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καρδίτσας , όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ 
αριθ. 15/11-02-1985 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας 
 

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 5 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν 
υπογραφές 

   

   

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
 


