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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 25η του μήνα Μαΐου του έτους 2012 και
ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ελένη Νταβανά (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. 239/2012
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 22/6/2012.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 239
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
10/22-06-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. πρωτ.:15998/25-06-2012

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Ορισμός εκπροσώπων για τη γενική συνέλευση της Ανωνύμου Εταιρείας με την
επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. με το
διακριτικό ΕΝ.∆Η.ΚΑ .
Στην Καρδίτσα σήμερα την 22η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και
ώρα 14:00 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 15715/22-06-2012
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 έκτακτη συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αναστασίου Απόστολος

17) Βερίλλης ∆ομήνικος

1) Αγραφιώτου Ελένη

2) Αρβανιτάκου Σοφία

18) Καρκαλέτση Θεοδώρα

2) Ζορμπάς Ιωάννης

3) Γούλας Σωτήριος

19) Ντελής Ιωάννης

3) Μπουραζάνης Αθανάσιος

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

20) Ντούρλιας ∆ημήτριος

4) Χλαπάνας Ηλίας

5) Καραγιάννης Νικόλαος

21) Τέγος Χρήστος

5) Γεννάδιος Ιωάννης

6) Κατσιαβάρας Θωμάς

22) Γιοβάνης Γεώργιος

6) Σουφλάκος Βασίλειος

7) Κωστόπουλος ∆ημήτριος

23) Μακροστέργιος Αθανάσιος

7) Αρχοντής ∆ημήτριος

8) Κωτούλας Φίλιππος

24) Τσίπρας Εμμανουήλ

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

9) Μαρκινός Αθανάσιος

25) Τσαντήλας Βασίλειος

10) Μουζιούρας Νικόλαος

26) Χάρμπας Θωμάς

11) Μπατζιάκας Βασίλειος
12) Νασιάκου Αλεξάνδρα
13) Παπαγεωργίου Σταύρος
14) Παπαδημητρίου Χαρίλαος
15) Σούφλα Ουρανία
16) Τσιούκης Λάμπρος
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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 του αναγραφόμενου στην πρόσκληση θεμάτος της Ημερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

--------------------------Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό
θέμα ημερήσιας διάταξης τον «ορισμό εκπροσώπων για τη γενική συνέλευση της
Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. με το διακριτικό ΕΝ.∆Η.ΚΑ.» Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα,
της ΕΝ.∆Η.ΚΑ. που θα
λόγω της επικείμενης γενικής συνέλευσης των μετόχων
πραγματοποιηθεί στις 26/06/2012 σύμφωνα με την πρόσκληση της εταιρείας.
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση

και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του κ. ∆ημάρχου που έχει ως ακολούθως: Η γενική συνέλευση των
μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε
εταιρική υπόθεση. Η Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι η οριζόμενη από τη διάταξη του
άρθρου 25 του Κ.Ν.2190/1920, δηλαδή είναι εκείνη που συνέρχεται υποχρεωτικά
τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες το πολύ από τη λήξη
της χρήσης αυτής.
Η διάταξη του άρθρου 25 του Κ.Ν. 2190/1920 ορίζει ότι η Τακτική Γ.Σ. συνέρχεται το
αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου κάθε εταιρικής
χρήσης.
Ενόψει της λήξης της διαχειριστικής περιόδου (εταιρική χρήση) στις 31 ∆εκεμβρίου, κάθε
έτους, ο χρόνος συνόδου της Τακτικής Γ.Σ. ορίζεται μέχρι τις 30 Ιουνίου του επόμενου
έτους.
Από το σύνολο των σχετικών διατάξεων (άρθρα 38 παρ. 2, 39 παρ. 1, 47 κ.ά.) γίνεται δεκτό
από τη θεωρία (βλ. Ν. Ρόκας, «Εμπορικές Εταιρίες», ∆’ έκδοση 1996, σελ. 126) και τη
νομολογία (Α.Π.31/1990, Αρμ. 1990, σελ. 452 – Π.Πρωτ.Αθ. 4126/1977, ΕΕμπ∆ικ 1978,
σελ. 210) ότι αρμόδιο όργανο για τη σύγκληση της Γ.Σ. είναι το ∆.Σ. της Α.Ε.
Στη δημοτική ανώνυμη εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο.Τ.Α. με το διακριτικό ΕΝ.∆Η.ΚΑ κύριος μέτοχος στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
με ποσοστό 99,8% ήταν ο τέως ∆ήμος Κάμπου νυν ∆ήμος Καρδίτσας και με ποσοστό 0,2%
η ΤΕ∆Κ Ν. Καρδίτσας νυν Περιφερειακή Ενότητα ∆ήμων. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της
εταιρείας αποφάσισε τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 26
Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Τ.Κ. Προδρόμου
της ∆.Ε. Κάμπου του Ν. Καρδίτσας.
Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το Ν. 2190/20 το ∆ημοτικό Συμβούλιο του
∆ήμου μας δύναται να ορίσει εκπροσώπους οι οποίοι θα παραστούν στη Γενική Συνέλευση
της 26ης Ιουνίου 2012. Προτείνεται εκ μέρους της πλειοψηφίας ο ∆ημοτικός Σύμβουλος
Μαρκινός Αθανάσιος .
2.Την πρόταση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. ∆ομήνικου Βερίλλη για
συμμετοχή του ιδίου ως εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της ανωτέρω εταιρείας.
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3.Την τοποθέτηση του επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Χρήστου Τέγου, ο οποίος
δεν πρότεινε εκπρόσωπο για τη Γ.Σ. της εταιρείας , αλλά ψήφισε λευκό.
4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 519/20-06-2012 έγγραφο της Π.Ε.∆. Θεσσαλίας , σύμφωνα με το
οποίο η Περιφερειακή Ένωση ∆ήμων ορίζει ως τακτικό εκπρόσωπό της στη Γενική
Συνέλευση της
ΕΝ.∆Η.ΚΑ. το ∆ημοτικό Σύμβουλο κ. ∆ημήτριο Ντούρλια με
αναπληρωματικό του το ∆ημοτικό Σύμβουλο κ. Χάρμπα Θωμά.
5. To ν. 2190/1920.
6. Το άρθρο 266 του ν. 3463/2006
7.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης
8. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία υπέρ του ορισμού εκπροσώπων για τη
γενική συνέλευση της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. με το διακριτικό ΕΝ.∆Η.ΚΑ ψήφισαν όλοι οι παρόντες δημοτικοί
σύμβουλοι ενώ λευκό ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Τέγος Χρήστος , Γιοβάνης
Γεώργιος , Μακροστέργιος Αθανάσιος και Τσίπρας Εμμανουήλ.
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. Ορίζει εκπρόσωπο της παράταξης της πλειοψηφίας «∆ΥΝΑΤΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ» στην Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
∆ΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. με το διακριτικό ΕΝ.∆Η.ΚΑ που θα
πραγματοποιηθεί την 26 Ιουνίου 2012, το ∆ημοτικό Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Μαρκινό που θα
εκπροσωπήσει την παράταξη της πλειοψηφίας με αναλογία ψήφων 79,8%.
Β. Οι παρατάξεις της μειοψηφίας θα εκπροσωπηθούν ως εξής:
1. «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ»: κ. ∆ομήνικος Βερίλλης που θα εκπροσωπήσει την παράταξη
της μείζονος μειοψηφίας με αναλογία ψήφων 10%.
2.«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ» κ. Βασίλειος Τσαντήλας που θα
εκπροσωπήσει την παράταξη της β΄ ελάσσονος μειοψηφίας με αναλογία ψήφων 10%.

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της ελάσσονος μειοψηφίας : κ.κ. Τέγος Χρήστος ,
Γιοβάνης Γεώργιος , Μακροστέργιος Αθανάσιος, Τσίπρας Εμμανουήλ .
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 239/2012
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

