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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
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 3η του µήνα Ιουνίου  του έτους 2013 και 
ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα  (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’ αριθ. 230/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 16/5/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
14/16-5-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

            Αριθ. Πρωτ. 13811/5-6-2013  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Εκλογή δυο δηµοτικών συµβούλων της µειοψηφίας για τη συµµετοχή τους στην 
Εκτελεστική Επιτροπή όταν συνεδριάζει ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο του Ν. 

3584/2007          
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Μαϊου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 

6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.11160/10-5-2013 έγγραφη 

πρόσκληση της 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  

συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγραφιώτου Ελένη  16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  17) Σούφλα Ουρανία 2) Χλαπάνας Ηλίας 

3) Γούλας Σωτήριος  18) Τσιούκης Λάµπρος 3) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  19) Βερίλλης ∆οµήνικος 4) Ντελής Ιωάννης 

5) Ζορµπάς Ιωάννης  20) Γεννάδιος Ιωάννης 5) Σουφλάκος Βασίλειος 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 6) Τέγος Χρήστος 

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  22) Γιοβάνης Γεώργιος 7) Αρχοντής ∆ηµήτριος 

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  23) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  24) Τσίπρας Εµµανουήλ  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  25) Τσαντήλας Βασίλειος  

11) Μουζιούρας Νικόλαος  26) Χάρµπας Θωµάς  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος     

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος     

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα     

15) Παπαγεωργίου Σταύρος     
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 26), 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 µετά από συζήτηση σχετικά µε εκλογή δύο δηµοτικών 
συµβούλων της µειοψηφίας για τη συµµετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, όταν 
συνεδριάζει ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο του Ν. 3584/2007 και αφού έλαβε υπόψη: 

 

1. Τα υπ'αριθ. πρωτ. 47472/5-12-2011 και 3640/8-3-2013 έγγραφα του Υπουργείου 
Εσωτερικών, καθώς και την υπ'αριθµ. 41/71351/14-12-2010 εγκύκλιο του ίδιου Υπουργείου 
 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 45 Ν. 3979/2011 και 74 Ν. 3852/2010 
 
3. Την εισήγηση της κ. Προέδρου, ο οποίος ανέφερε ότι η Εκτελεστική Επιτροπή, ως 
συλλογικό όργανο διοίκησης του ∆ήµου διέπεται, αναφορικά µε τη σύσταση και λειτουργία 
της από το ρυθµιστικό πλαίσιο του άρθρου 62 Ν. 3852/2010. Ειδικότερα όµως στις 
περιπτώσεις, κατά τις οποίες η Εκτελεστική Επιτροπή επιλαµβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 
3584/2007, δηλαδή ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο, όλες οι παρατάξεις της µειοψηφίας 
εκλέγουν δυο δηµοτικούς συµβούλους µεταξύ των µελών τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, 
ανεξαρτήτως του αριθµού των µελών αυτής. Για τη διαδικασία εκλογής και το χρόνο θητείας 
των δηµοτικών συµβούλων των παρατάξεων της µειοψηφίας του δηµοτικού συµβουλίου 
στην Εκτελεστική Επιτροπή ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 3852/2010. 
Κάλεσε δε τις παρατάξεις της µειοψηφίας να υποδείξουν υποψήφιους. 
 
4. Τη δήλωση του κ. Τσίπρα, εκ µέρους της δηµοτικής παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” ότι η 
παράταξή τους δεν θα συµµετέχει στην Εκτελεστική Επιτροπή µε τη διευρυµένη σύνθεση, 
δεν θα υποδείξει εκπροσώπους και δεν θα συµµετάσχει στη διαδικασία εκλογής. 
 
5.  Την τοποθέτηση του κ. Βερίλλη, ο οποίος δήλωσε ότι η παράταξή του θα συµµετέχει 
στην Εκτελεστική Επιτροπή και υπέδειξε ως υποψηφίους εκπροσώπους τον ίδιο και τον κ. 
Σουφλάκο, ως τακτικό και αναπληρωµατικό µέλος αντίστοιχα. 
 
6. Την τοποθέτηση του κ. Τσαντήλα, ο οποίος ανέφερε ότι η συµµετοχή της µειοψηφίας στις 
διαδικασίες είναι ιδιαίτερα σηµαντική και πρότεινε ως υποψηφίους εκπροσώπους της 
δηµοτικής παράταξης, στην οποία ανήκει, τον ίδιο και τον κ. Χάρµπα, ως τακτικό και 
αναπληρωµατικό µέλος αντίστοιχα. 
 
7. Την επακολουθήσασα φανερή ψηφοφορία µεταξύ των δηµοτικών συµβούλων της 
µειοψηφίας για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους, κατά την οποία όλοι οι υποψήφιοι 
έλαβαν πέντε ψήψους, ήτοι το σύνολο των ψήφων των παρόντων µελών της µειοψηφίας  
 
8. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία επί του συνόλου των δηµοτικών συµβούλων, κατά την 
οποία οι υποψήφιοι της µειοψηφίας έλαβαν το σύνολο των ψήφων των παρόντων, πλην των 
µελών της δηµοτικής παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση”, οι οποίοι απείχαν της ψηφοφορίας. 
Συγκκριµένα, υπέρ της εκλογής των κ.κ Βερίλλη και Τσαντήλα µε αναπληρωτές τους κ.κ 
Σουφλάκο και Χάρµπα αντίστοιχα ψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ Αγραφιώτου, 
Αναστασίου, Γούλας, Ευαγγελακόπουλος, Ζορµπάς, Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, 
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Κωστόπουλος, Κωτούλας, Μαρκινός, Μουζιούρας, Μπατζιάκας, Μπουραζάνης, Νασιάκου, 
Παπαγεωργίου, Παπαδηµητρίου, Σούφλα, Τσιούκης, Βερίλλης, Γεννάδιος, Ντούρλιας, 
Τσαντήλας και Χάρµπας, ενώ απείχαν οι κ.κ Γιοβάνης, Μακροστέργιος και Τσίπρας. 
      
9. Τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 5 Ν. 3463/2006, σύµφωνα µε τις οποίες “Αν κάποιο 
µέλος του συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη 
συνεδρίαση και τόσο ή άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι” 
 

αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 
Α. Βεβαιώνει ότι η εκλογική διαδικασία διεξήχθη σύµφωνα µε το νόµο, ήτοι µε αναλογική 
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 74 Ν. 3852/2010 και επικυρώνει το αποτέλεσµα της 
εκλογής  δύο δηµοτικών συµβούλων της µειοψηφίας για τη συµµετοχή τους στην 
Εκτελεστική Επιτροπή, όταν συνεδριάζει ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο του Ν. 
3584/2007, οι οποίοι έλαβαν είκοσι τρεις (23) ψήφους, ήτοι συγκέντρωσαν την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων και οι οποίοι είναι: 
 

1. Βερίλλης ∆οµήνικος µε αναπληρωτή τον Σουφλάκο Βασίλειο 
2. Τσαντήλας Βασίλειος µε αναπληρωτή τον Χάρµπα Θωµά  
 

Β. Η θητεία των εκλεγέντων δηµοτικών συµβούλων της µειοψηφίας στην Εκτελεστική 
Επιτροπή κατά τα ανωτέρω, λήγει µε το τέλος της θητείας της ∆ηµοτικής Αρχής 
 

 

Μειοψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ Γιοβάνης, Μακροστέργιος και Τσίπρας σύµφωνα µε 
τις  διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 5 Ν. 3463/2006. 
            

   
  

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 230/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  

  

 


