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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 29η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2014 
και ώρα 10.00 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. 469/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 16/9/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την 
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 469 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
17/16-9-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

  
     Αριθµ. Πρωτ.: 23594/20-9-2014  

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Ορισµός  µελών για τη συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε 
την επωνυµία “ ∆ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού και Αθλητισµού Καρδίτσας 

(∆.Ο.Π.Α.Κ.)” 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και 

ώρα 18.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 22311/12-9-2014 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) Αντωνίου Ελένη  18) Τάντος Μιχαήλ  

2) Αντωνίου Σωτήριος  19) Τίκας Τριαντάφυλλος  

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος  20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος                   κανείς 

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος  21) Παπαλός Κωνσταντίνος  

5) Γεννάδιος Ιωάννης  22) Γούλας Σωτήριος  

6) Γιαννέλος Κλεοµένης  23) Μαρκινός Αθανάσιος  

7) Γούλας Γεώργιος  24) Παπαγεωργίου Σταύρος  

8) ∆ιαµαντή Ευαγγελία  25) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος  

9) Καπράνας Απόστολος  26) Τσιούκης Λάµπρος  

10) Κολοκύθα Άλκηστις  27) Βαρελάς Βάιος  

11) Κουρκούνας Βασίλειος  28) Αµπαντζή Μαρία  

12) Λέκκας Αλέξανδρος  29) Λάππας Σπυρίδων  

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης  30) Λέµµας Ευάγγελος  

14) Μπακαλάκου Σωτηρία  31) Χατζής Ηλίας  

15) Ντελής Ιωάννης  32) Κρανιάς Βασίλειος  

16) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος  33) Σχορετσανίτης Ηλίας  

17) Σβάρνας Ιωάννης    
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 33), 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. Φώτη  Αλεξάκου.  

--------------------- 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε ορισµό  µελών για τη συγκρότηση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία “ ∆ηµοτικός Οργανισµός 
Πολιτισµού και Αθλητισµού Καρδίτσας(∆.Ο.Π.Α.Κ.) ” και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Tις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/06, σύµφωνα µε τις οποίες: 
«1. Τα δηµοτικά ή κοινοτικά νοµικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συµβούλιο, που  
αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε µέλη, τα οποία µαζί µε τους αναπληρωτές τους  
ορίζονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου είναι ο  
δήµαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δηµοτικοί ή κοινοτικοί σύµβουλοι και δηµότες ή  
κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νοµικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη  
επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα µε το σκοπό του νοµικού  
προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων του νοµικού προσώπου, εφόσον 
αυτό  απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζοµένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος 
προτείνεται από  τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσµίας 
δεκαπέντε (15) ηµερών από  τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον 
εκ των µελών του διοικητικού  συµβουλίου ορίζεται από τη µειοψηφία του δηµοτικού ή 
κοινοτικού συµβουλίου. Εάν τα µέλη  του διοικητικού συµβουλίου είναι περισσότερα από 
πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά  ορίζονται από τη µειοψηφία του δηµοτικού ή 
κοινοτικού συµβουλίου. Είναι δυνατόν η µειοψηφία αντί δηµοτικού ή κοινοτικού συµβούλου 
να ορίσει ως εκπρόσωπο της δηµότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του δεύτερου 
εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η µειοψηφία δεν ορίσει 
συµβούλους, δηµότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να 
αντικατασταθούν, µετέχουν σύµβουλοι, δηµότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την 
πλειοψηφία. Στις περιπτώσεις που το νοµικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού 
διαµερίσµατος  ένα µέλος προτείνεται από το οικείο συµβούλιο. Μετά τον ορισµό των µελών 
το δηµοτικό  συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του 
∆ιοικητικού  Συµβουλίου. Στην περίπτωση που µέλος έχει ορισθεί, από το δηµοτικό ή 
κοινοτικό συµβούλιο,  ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως 
καθίσταται και πρόεδρος  αντιστοίχως, του διοικητικού συµβουλίου. 
Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού προσώπου ορίζεται µε την  
απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του 
νέου  διοικητικού συµβουλίου. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου µπορούν να 
αντικατασταθούν  κατά τη διάρκεια της θητείας τους, µε απόφαση δηµοτικού συµβουλίου για 
σοβαρό λόγο που  ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.  
Τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνει 
ο  αντιπρόεδρος. Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια 
αρχή από  τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει 
από τον  αντιπρόεδρο.» 
 
2.Την υπ’ αριθµ. 98/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας µε την 
οποία  συστάθηκε Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ (∆.Ο.Π.Α.Κ)» και δηµοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 972/25-5-2011, τεύχος Β' 
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3.Την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Ιωάννη Γεννάδιου, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 
Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 98/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 
Καρδίτσας έχει συσταθεί  Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ (∆.Ο.Π.Α.Κ)» 
  
     Το Νοµικό Πρόσωπο διοικείται από 11µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τα µέλη του οποίου 
µαζί µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
Μέλη του διοικητικού συµβουλίου προτείνονται να  είναι: 
. ΄Εξι (6) δηµοτικοί σύµβουλοι, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) προέρχονται από τη 
µειοψηφία. 
. Τέσσερις (4) δηµότες  που έχουν σχετική επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή ειδικές 
γνώσεις.  
. ΄Ενας (1) εκπρόσωπος των εργαζοµένων του ∆.Ο.Π.Α.Κ, όταν το Ν.Π.∆.∆ απασχολεί 
περισσότερα από δέκα (10) άτοµα 
 
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Πρότεινε δε για συµµετοχή στο  ∆.Σ του ∆.Ο.Π.Α.Κ τους εξής δηµοτικούς συµβούλους και 
δηµότες: 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
1. Τάντος Μιχαήλ µε αναπληρωτή τον Γιαννέλο Κλεοµένη 
2. Τίκας Τριαντάφυλλος µε αναπληρωτή τον Λέκκα Αλέξανδρο 
3. Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος µε αναπληρωτή τον Αραµπατζή ∆ηµήτριο 
4. Μαντζιάρας Παναγιώτης µε αναπληρωτή τον Αντωνίου Σωτήριο 
∆ΗΜΟΤΕΣ 
1.  Σδράκας Γεώργιος  µε αναπληρωτή τον Γκαβαλέκα Κωνσταντίνο 
2.  Παπαδάκος Αντώνιος  µε αναπληρωτή τον Μαγόπουλο Νικόλαο 
3.  Λάππας Ανδρέας  µε αναπληρωτή τον Χατζηπετράκο Γεώργιο 
  
Τέλος,  πρότεινε ως πρόεδρο του ∆.Ο.Π.Α.Κ τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Τάντο Μιχαήλ και ως 
αντιπρόεδρο τον  δηµοτικό σύµβουλο  κ. Γαλανόπουλο Κων/νο. 
 
4. Τη δήλωση του κ. Παπαλού ότι η παράταξή του θα εκπροσωπείται  στο ∆.Σ του ∆.Ο.Π.Α.Κ 
από τον Γούλα Σωτήριο ως τακτικό, µε αναπληρωτή τον Μπουραζάνη Αθανάσιο . 
 
5. Τη δήλωση του κ. Βαρελά  ότι η παράταξή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 240 Ν.3463/2006 θα εκπροσωπείται  στο ∆.Σ του ∆.Ο.Π.Α.Κ από τους δηµότες 
Αριστοτέλη Τσόγκα  και Σοφία Τάντου, ως τακτικό και αναπληρωµατικό µέλος αντίστοιχα.  
 

6. Τη δήλωση του κ. Λέµµα  ότι η παράταξή του θα εκπροσωπείται στο ∆.Σ του ∆.Ο.Π.Α.Κ 
από τον Χατζή Ηλία ως τακτικό, µε αναπληρωτή τον ίδιο                                               

 
7.  Τη δήλωση του κ. Κρανιά ότι η παράταξή του θα συµµετέχει στο ∆.Σ του ∆.Ο.Π.Α.Κ µε 
παρατηρητή  τον ίδιο ως τακτικό, µε αναπληρωτή τον Μιχ. Αναστασίου. 
 
8. Το υπ'αριθ. πρωτ. 1912/10-9-2014 έγγραφο του ∆.Ο.Π.Α.Κ, µε το οποίο γνωστοποιείται 
ότι στο ∆.Σ του Νοµικού Προσώπου θα συµµετέχει εκ µέρους των εργαζοµένων η 
Καραγιάννη Παναγιώτα µε αναπληρώτρια την Λάππα Ελένη 
 
                                        Αποφάσισε οµόφωνα  
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Α. Τον ορισµό των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου 
∆ικαίου µε την επωνυµία, «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ (∆.Ο.Π.Α.Κ)», όπως συστάθηκε µε την υπ' αριθµ. 98/2011 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και ισχύει, ως εξής:  
 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
1. Τάντος Μιχαήλ µε αναπληρωτή τον Γιαννέλο Κλεοµένη (από την πλειοψηφία)  
2. Τίκας Τριαντάφυλλος µε αναπληρωτή τον Λέκκα Αλέξανδρο (από την πλειοψηφία)  
3. Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος µε αναπληρωτή τον Αραµπατζή ∆ηµήτριο (από την 
πλειοψηφία)                             
4. Μαντζιάρας Παναγιώτης µε αναπληρωτή τον Αντωνίου Σωτήριο (από την πλειοψηφία)                                 
5. Γούλας Σωτήριος µε αναπληρωτή τον Μπουραζάνη Αθανάσιο (από την µειοψηφία)                                      
6. Χατζής Ηλίας µε αναπληρωτή τον Λέµµα Ευάγγελο (από την µειοψηφία)                                       
 
∆ΗΜΟΤΕΣ 
1. Σδράκας Γεώργιος  µε αναπληρωτή τον Γκαβαλέκα Κωνσταντίνο (από την πλειοψηφία) 
2. Παπαδάκος Αντώνιος  µε αναπληρωτή τον Μαγόπουλο Νικόλαο (από την πλειοψηφία)                      
3. Λάππας Ανδρέας  µε αναπληρωτή τον Χατζηπετράκο Γεώργιο (από την πλειοψηφία)                    
4. Τσόγκας Αριστοτέλης µε αναπληρώτρια την Τάντου Σοφία (από την µειοψηφία) 
  
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Καραγιάννη Παναγιώτα  µε αναπληρώτρια την  Ελένη Λάππα. 
 

Ως παρατηρητής, ο οποίος θα καλείται στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
∆.Ο.Π.Α.Κ, ορίζεται ο Κρανιάς Βασίλειος µε αναπληρωτή τον Αναστασίου Μιχαήλ.  
 
Β.  Πρόεδρος του νοµικού προσώπου ορίζεται ο δηµοτικός σύµβουλος Τάντος Μιχαήλ 
Αντιπρόεδρος ορίζεται ο  δηµοτικός σύµβουλος  κ. Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος 

Τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνει 
ο αντιπρόεδρος.  

Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 469/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 
 

  

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ    ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ   Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 

 

 


