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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 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 4η του µήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2013 
και ώρα 9.00 π.µ, 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’ αριθµ. 659/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 20/12/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 659 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
30/20-12-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
Αριθ. Πρωτ.: 2879/5-2-2014 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

 Εκλογή αντιπροσώπων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσµου 
Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή  

και ώρα 6:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 33732/16-12-2013 

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  15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 1) Αναστασίου Απόστολος 

2) Αρβανιτάκου Σοφία  16) Σούφλα Ουρανία 2) Μουζιούρας Νικόλαος 

3) Γούλας Σωτήριος  17) Τσιούκης Λάµπρος 3) Σουφλάκος Βασίλειος 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  18) Χλαπάνας Ηλίας 4) Παπαδηµητρίου Φώτιος 

5) Ζορµπάς Ιωάννης  19) Βερίλλης ∆οµήνικος 5) Αρχοντής ∆ηµήτριος 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  20) Γεννάδιος Ιωάννης  

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  21) Καρκαλέτση Θεοδώρα Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  22) Ντελής Ιωάννης  

9) Κωτούλας Φίλιππος  23) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  24) Τσίπρας Εµµανουήλ  

11) Μπατζιάκας Βασίλειος  25) Γιοβάνης Γεώργιος  

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος  26) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα  27) Τσαντήλας Βασίλειος  

14) Παπαγεωργίου Σταύρος  28) Χάρµπας Θωµάς  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 28), 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 αντιπροσώπων στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσµου Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και αφού έλαβε υπόψη:  
  

11..  ΤΤηηνν  υυππ''ααρριιθθ..  ππρρωωττ..  οοιικκ..  88770000//9911999955//1111--55--22001122  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΓΓρρααµµµµααττέέωωςς  
ΑΑπποοκκεεννττρρωωµµέέννηηςς  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς  ΘΘεεσσσσααλλίίααςς  ––  ΣΣττεερρεεάάςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  ππεερρίί  σσύύσστταασσηηςς  σσυυννδδέέσσµµοουυ  µµεε  ττηηνν  
εεππωωννυυµµίίαα  ““ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόόςς  ΣΣύύννδδεεσσµµοοςς  ΦΦοορρέέωωνν  ∆∆ιιααχχεείίρριισσηηςς  ΣΣττεερρεεώώνν  ΑΑπποοββλλήήττωωνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  
ΘΘεεσσσσααλλίίααςς””  ((ΦΦΕΕΚΚ  11779944//66--66--22001122,,  ττ..  ΒΒ'')),,  όόππωωςς  δδιιοορρθθώώθθηηκκεε  ((ΦΦΕΕΚΚ  22003300//2211--66--22001122,,  ττ..  ΒΒ''))  κκααιι  
ιισσχχύύεειι..  
  
22..  ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  224466    ππααρρ..  22  ,,  66  ττοουυ  ΝΝ..  33446633//22000066.. 
 

33..  ΤΤηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ππρροοέέδδρροουυ  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  κκ..  ΑΑλλ..  ΝΝαασσιιάάκκοουυ,,  ηη  οοπποοίίαα  
ααννέέφφεερρεε  όόττιι  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  224466  ΝΝ..33446633//22000066  κκααιι  ττηηνν  υυππ''ααρριιθθ..  ππρρωωττ..  
οοιικκ..  88770000//9911999955//1111--55--22001122  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΓΓρρααµµµµααττέέωωςς  ΑΑπποοκκεεννττρρωωµµέέννηηςς  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς  
ΘΘεεσσσσααλλίίααςς  ––  ΣΣττεερρεεάάςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  ττοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ππρρέέππεειι  νναα  εεκκλλέέξξεειι  ττρρεειιςς  ((33))  
ααννττιιππρροοσσώώπποουυςς  ττοουυ,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  θθαα  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  σσττοο  ∆∆..ΣΣ  ττοουυ  ““ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκοούύ  ΣΣυυννδδέέσσµµοουυ  
ΦΦοορρέέωωνν  ∆∆ιιααχχεείίρριισσηηςς  ΣΣττεερρεεώώνν  ΑΑπποοββλλήήττωωνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΘΘεεσσσσααλλίίααςς””,,  έέννααςς  ((11))  ααππόό  ττοουυςς  
οοπποοίίοουυςς  θθαα  ππρροοέέρρχχεεττααιι  ααππόό  ττηη  µµεειιοοψψηηφφίίαα..  ΚΚααττόόππιινν  ππααρροουυσσίίαασσεε  ααννααλλυυττιικκάά  σσττοο  ΣΣώώµµαα  ττηηνν  
εεκκλλοογγιικκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα  κκααιι  ζζήήττηησσεε  ααππόό  ττιιςς  δδηηµµοοττιικκέέςς  ππααρρααττάάξξεειιςς  νναα  υυπποοδδεείίξξοουυνν  ττοουυςς  
υυπποοψψήήφφιιοουυςς  εεκκππρροοσσώώπποουυςς  ττοουυςς.. 
 
44..  ΤΤηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ττοουυ  κκ..  ∆∆ηηµµάάρρχχοουυ,,  οο  οοπποοίίοοςς  ααννααφφέέρρθθηηκκεε  σσττηηνν  ααννααγγκκααιιόόττηητταα  λλεειιττοουυρργγίίααςς  
ττοουυ  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκοούύ  ΣΣυυννδδέέσσµµοουυ  ΦΦοορρέέωωνν  ∆∆ιιααχχεείίρριισσηηςς  ΣΣττεερρεεώώνν  ΑΑπποοββλλήήττωωνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  
ΘΘεεσσσσααλλίίααςς  κκααιι  υυππέέδδεειιξξεε  ωωςς  εεκκππρροοσσώώπποουυςς  ττηηςς  ππλλεειιοοψψηηφφίίααςς,,  ττοονν  ίίδδιιοο  κκααιι  ττοονν  ααννττιιδδήήµµααρρχχοο  κκ..  
ΣΣττ..  ΠΠααππααγγεεωωρργγίίοουυ  ωωςς  τταακκττιικκάά  µµέέλληη  κκααιι  ττοουυςς  κκ..κκ  ΛΛ..  ΤΤσσιιοούύκκηη  κκααιι  ΧΧααρρ..  ΠΠααππααδδηηµµηηττρρίίοουυ  ωωςς  
ααννααππλληηρρωωµµααττιικκάά  µµέέλληη  γγιιαα  ττηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή  σσττοο  ∆∆..ΣΣ  ττοουυ  ΣΣυυννδδέέσσµµοουυ.. 
 
55..  ΤΤηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ττοουυ  εεππιικκεεφφααλλήήςς  ττηηςς  εελλάάσσσσοοννοοςς  µµεειιοοψψηηφφίίααςς  κκ..  ΤΤσσίίππρραα,,  οο  οοπποοίίοοςς  δδήήλλωωσσεε  
όόττιι  ηη  ππααρράάττααξξήή  ττοουυ  δδεενν  θθαα  υυπποοδδεείίξξεειι  υυπποοψψήήφφιιοο  κκααιι  δδεενν  θθαα  σσυυµµµµεεττέέχχεειι  σσττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττηηςς  
ψψηηφφοοφφοορρίίααςς..   
 
66..  ΤΤηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ττοουυ  εεππιικκεεφφααλλήήςς  ττηηςς  µµεείίζζοοννοοςς  µµεειιοοψψηηφφίίααςς  κκ..  ΒΒεερρίίλλλληη,,  οο  οοπποοίίοοςς  υυππέέδδεειιξξεε  
ωωςς  εεκκππρρόόσσωωπποο  ττηηςς  ππααρράάττααξξήήςς  ττοουυ  ττοονν  ίίδδιιοο  ωωςς  τταακκττιικκόό  µµέέλλοοςς  µµεε  ααννααππλληηρρωωµµααττιικκόό  ττοονν  κκ..  ∆∆ηηµµ..  
ΝΝττοούύρρλλιιαα 
 
77..  ΤΤηηνν  εεππαακκοολλοουυθθήήσσαασσαα  ψψηηφφοοφφοορρίίαα  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ττωωνν  υυπποοψψηηφφίίωωνν  εεκκππρροοσσώώππωωνν  ττηηςς  
ππλλεειιοοψψηηφφίίααςς,,  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  οοιι  ππρροοττααθθέέννττεεςς  ((τταακκττιικκοοίί  κκααιι  ααννααππλληηρρωωµµααττιικκοοίί))  έέλλααββαανν  ττοο  
σσύύννοολλοο  ττωωνν  ψψήήφφωωνν  ττωωνν  ππααρρόόννττωωνν  µµεελλώώνν  ττηηςς  ππλλεειιοοψψηηφφίίααςς,,  ήήττοοιι  1188  ψψήήφφοουυςς  οο  κκααθθέέννααςς.. 
 
88..  ΤΤηηνν  εεππαακκοολλοουυθθήήσσαασσαα  ψψηηφφοοφφοορρίίαα  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ττωωνν  υυπποοψψηηφφίίωωνν  εεκκππρροοσσώώππωωνν  ττηηςς  
µµεειιοοψψηηφφίίααςς,,  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  οοιι  ππρροοττααθθέέννττεεςς  ((τταακκττιικκόόςς  κκααιι  ααννααππλληηρρωωµµααττιικκόόςς))  έέλλααββαανν  ττοο  
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σσύύννοολλοο  ττωωνν  ψψήήφφωωνν  ττωωνν  ππααρρόόννττωωνν  µµεελλώώνν  ττηηςς  µµεειιοοψψηηφφίίααςς,,  ήήττοοιι  77  ψψήήφφοουυςς..  ΑΑππεείίχχαανν  ττηηςς  
ψψηηφφοοφφοορρίίααςς  --κκααττάά  δδήήλλωωσσήή  ττοουυςς--  οοιι  κκ..κκ  ΤΤσσίίππρρααςς,,  ΓΓιιοοββάάννηηςς  κκααιι  ΜΜαακκρροοσσττέέρργγιιοοςς.. 
 
99..  ΤΤηηνν  εεππαακκοολλοουυθθήήσσαασσαα  µµυυσσττιικκήή  ψψηηφφοοφφοορρίίαα  γγιιαα  ττηηνν  εεκκλλοογγήή  ααννττιιππρροοσσώώππωωνν    ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  
ΚΚααρρδδίίττσσααςς  ααππόό  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  µµεελλώώνν  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ,,  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα,,  εεππίί  εείίκκοοσσιι  
ππέέννττεε  ((2255))  ψψηηφφιισσάάννττωωνν,,  όόλλοοιι  οοιι  υυπποοψψήήφφιιοοιι  ((τταακκττιικκοοίί  κκααιι  ααννααππλληηρρωωµµααττιικκοοίί))  έέλλααββαανν  ττοο  
σσύύννοολλοο  ττωωνν  ψψήήφφωωνν..  ΑΑππεείίχχαανν  ττηηςς  ψψηηφφοοφφοορρίίααςς  --κκααττάά  δδήήλλωωσσήή  ττοουυςς--  οοιι  κκ..κκ  ΤΤσσίίππρρααςς,,  ΓΓιιοοββάάννηηςς  
κκααιι  ΜΜαακκρροοσσττέέρργγιιοοςς..  
  
1100..  ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ππααρρ..  55  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  9966,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  αανν  κκάάπποοιιοο  µµέέλλοοςς  ττοουυ  
σσυυµµββοουυλλίίοουυ  ααρρννηηθθεείί  ψψήήφφοο  ήή  δδώώσσεειι  λλεευυκκήή  ψψήήφφοο,,  λλοογγίίζζεεττααιι  ωωςς  ππααρρόόνν  κκααττάά  ττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  κκααιι  
ττόόσσοο  ηη  άάρρννηησσηη  όόσσοο  κκααιι  ηη  λλεευυκκήή  ψψήήφφοοςς  λλοογγίίζζοοννττααιι  ωωςς  ααρρννηηττιικκέέςς  ψψήήφφοοιι..  
  

αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 

1. Επικυρώνει το αποτέλεσµα της διεξαχθείσας ψηφοφορίας για την ανάδειξη τακτικών και 
αναπληρωµατικών εκπροσώπων του ∆ήµου Καρδίτσας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Περιφερειακού Συνδέσµου Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας
  
 
2. Αντιπρόσωποι του ∆ήµου Καρδίτσας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΦΟ∆ΣΑ εκλέγονται:  
 
Α) Από την πλειοψηφία: 
• τακτικά µέλη: 
Παπαλός Κωνσταντίνος, δήµαρχος Καρδίτσας 
Παπαγεωργίου Σταύρος,  αντιδήµαρχος  
• αναπληρωµατικά µέλη: 
Τσιούκης Λάµπρος, δηµοτικός σύµβουλος 
Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, αντιδήµαρχος 
 
Β) Από τη µειοψηφία:  
• τακτικό µέλος: 
Βερίλλης ∆οµήνικος, δηµοτικός σύµβουλος 
• αναπληρωµατικό µέλος: 
Ντούρλιας ∆ηµήτριος, δηµοτικός σύµβουλος 
 

Μειοψήφισαν οι κ.κ ΤΤσσίίππρρααςς,,  ΓΓιιοοββάάννηηςς  κκααιι  ΜΜαακκρροοσσττέέρργγιιοοςς.. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 659/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
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