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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. 20/2011 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 
Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της ∆.Η.Κ.Ε.Κ. κ. Απόστολου Ξυδιά και ορισµός νέου προέδρου 

της ∆.Η.Κ.Ε.Κ. 

 

 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 των άρθρων 96 του Ν. 3463/2010 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.3463/2010 «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 
αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της ∆.Η.Κ.Ε.Κ. κ. Απόστολου Ξυδιά και τον 
ορισµό νέου Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την υπ' αριθµ. 346/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπως αυτή 
τροποποιήθηκε µε την υπ' αριθµ. 58/2009 όµοια και ισχύει. 
 
2.Το υπ' αριθµ. 1/3-1-2011 έγγραφο του κ. Απόστολου Ξυδιά το οποίο έχει ως 
εξής: 
“Στις 31/12/2010 παύω να ασκώ τα καθήκοντά µου ως πρόεδρος του ∆.Σ. Της 
∆.Η.Κ.Ε.Κ. και σύµφωνα µε την εγκύκλιο υπ' αριθµ. 74513/28-12-2010 και του 
άρθρου 103 
 παράγραφος 4 του Καλλικράτη όπου προβλέπει ότι παρατείνεται αυτοδικαίως η 
θητεία των µελών του ∆.Σ. έως τέλος Φεβρουαρίου λόγω των επικείµενων 
αλλαγών του Καλλικράτη υποβάλλω νόµιµα και οριστικά την παραίτησή µου από 
τα καθήκοντα του Προέδρου του ∆.Σ. Της ∆.Η.Κ.Ε.Κ. σε συνδυασµό µε τη λήξη 
της ∆ηµοτικής Αρχής 2007-2010. 
Οι λόγοι που µε οδηγούν στην παραίτησή µου είναι λόγοι ευθιξίας απέναντι στους 
συµπολίτες µου που επέλεξαν µε την ψήφο τους τη νέα ∆ηµοτική Αρχή η οποία 
έχει τις δικές της σκέψεις, ιδέες και διοίκηση φιλοσοφίας για τον ∆ήµο και την 
∆.Η.Κ.Ε.Κ. µε τις οποίες δεν έχω την υποχρέωση να ταυτίζοµαι. 
∆ιατηρούσα και διατηρώ τις δικές µου σκέψεις, ιδέες και φιλοσοφία για τη 
λειτουργία της ∆.Η.Κ.Ε.Κ. µέσω των οποίων καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας µου 
προέταξα τα συµφέροντα της επιχείρησης, των εργαζοµένων, όλων των 
συνδηµοτών µου παραδίδοντας τη ∆.Η.Κ.Ε.Κ. µε εκπληρωµένες στο ακέραιο τις 
υποχρεώσεις προς τους εργαζοµένους (µισθοδοσία, ασφαλιστικές εισφορές)” 
 
3.Την τοποθέτηση του επικεφαλής ∆ηµοτικής παράταξης της µειοψηφίας κ. Τέγου 
Χρήστου ο οποίος εξέφρασε την αντίθεσή του καθώς και των µελών της 
παράταξής του ως προς την αντικατάσταση µελών του ∆.Σ. της ∆.Η.Κ.Ε.Κ. καθώς 
θεωρεί απαραίτητο τα µέλη της προηγούµενης ∆ιοίκησης του ∆ήµου να 
αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. 
 
4.Την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου για αντικατάσταση του Προέδρου της ∆.Η.Κ.Ε.Κ. 
κ. Απόστολου Ξυδιά από την κ. Όλγα Μακρή. 
 
5.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της αποδοχής της 
παραίτησης του Προέδρου της ∆.Η.Κ.Ε.Κ. κ. Απόστολου Ξυδιά ψήφισαν οι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: Αγραφιώτου, Αναστασίου, Αρβανιτάκου, Γούλας, 
Ευαγγελακόπουλος, Ζορµπάς, Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Μακρή, 
Μαρκινός, Μουζιούρας, Μπουραζάνης, Νασιάκου, Παπαγεωργίου, Παπαδηµητρίου, 
Σούφλα, Τσιούκης, Βερίλλης, Γεννάδιος, Καρκαλέτση, Ντούρλιας, Σουφλάκος, 
Αρχοντής, Τσαντήλας και Χάρµπας ενώ ΚΑΤΑ ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
κ.κ. Τέγος, Γιοβάνης, Μακροστέργιος και Τσίπρας. 



  Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 

1.Αποδέχεται την παραίτηση του κ. Ξυδιά Απόστολου από το αξίωµα του 
Προέδρου της ∆.Η.Κ.Ε.Κ. κάνοντας δεκτούς τους λόγους που επικαλείται στο υπ' 
αριθµ. 1/3-1-2011 έγγραφό του. 
 
2.Τροποποιεί το σκέλος του αποφασιστικού της υπ' αριθµ. 346/2008 απόφασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε αριθµό 1 στο σηµείο α και αντικαθιστά: 
 

1. α)Μακρή Όλγα 
 
Έτσι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας 
(∆ΗΚΕΚ) διαµορφώνεται ως εξής: 
 
1.Α'.∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: 
α)Μακρή Όλγα µε αναπληρωτή τον Σουφλάκο Βασίλειο 
β)Τσάντσαλο Απόστολο µε αναπληρωτή τον Νίκου Βασίλειο 
γ)Λάµπρου Νικόλαο µε αναπληρωτή τον Σιακάρα Γεώργιο (από τη µειοψηφία) 
δ)Αναστασίου Απόστολο µε αναπληρωτή τον Ζώη Κων/νο (από τη µειοψηφία) 
2.∆ηµότες: 
Καραµπινά Μαρία µε αναπληρωτή της τον Γεωργίου Γεώργιο 
3.Εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα (Ε.Β.Ε.) 
Αντωνίου Ηλίας µε αναπληρωτή του τον Κονταξή ∆ηµήτριο 
4.Εκπρόσωπος εργαζοµένων 
Καραγιάννη Ευαγγελία µε αναπληρωτή τον κ. Καρφή Βύρων. 
 
  Β'.Ορίζει πρόεδρο του ∆.Σ. της ∆ΗΚΕΚ την ∆ηµοτική Σύµβουλο κ. Μακρή Όλγα. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθµ. 346/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ' αριθµ. 58/2009  απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και ισχύει. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Μειοψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Τέγος, Γιοβάνης, 
Μακροστέργιος και Τσίπρας για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 
παρούσας. 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 20 
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 

 


