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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 27η του μήνα Αυγούστου του έτους 2012
και ώρα 10.00 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. 374/2012
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 24/8/2012.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
374/2012
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
15/24-8-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας
Αριθ.πρωτ. :

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

/29-08-2012

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού ∆ιακανονισμού.
Στην Καρδίτσα σήμερα την 24η του μηνός Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή
και ώρα 18:30 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 19941/20-08-2012
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 συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

20) Βερίλλης ∆ομήνικος

1) Κωτούλας Φίλιππος

2) Αναστασίου Απόστολος

21) Γεννάδιος Ιωάννης

2) Ντελής Ιωάννης

3) Αρβανιτάκου Σοφία

22) Καρκαλέτση Θεοδώρα

3) Τσίπρας Εμμανουήλ

4) Γούλας Σωτήριος

23) Ντούρλιας ∆ημήτριος

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

24) Σουφλάκος Βασίλειος

6) Ζορμπάς Ιωάννης

25) Τέγος Χρήστος

7) Καραγιάννης Νικόλαος

26) Γιοβάνης Γεώργιος

8) Κατσιαβάρας Θωμάς

27) Μακροστέργιος Αθανάσιος

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος

28) Αρχοντής ∆ημήτριος

10) Μαρκινός Αθανάσιος

29) Τσαντήλας Βασίλειος

11) Μουζιούρας Νικόλαος

30) Χάρμπας Θωμάς

12) Μπατζιάκας Βασίλειος
13) Μπουραζάνης Αθανάσιος
14) Νασιάκου Αλεξάνδρα
15) Παπαγεωργίου Σταύρος
16) Παπαδημητρίου Χαρίλαος

αν και κλήθηκαν νόμιμα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: Β4ΓΑΩΕΗ-9ΘΟ

17) Σούφλα Ουρανία
18) Τσιούκης Λάμπρος
19) Χλαπάνας Ηλίας

Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33
μελών, παρόντες ήταν 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 συγκρότηση
Επιτροπής Φιλικού ∆ιακανονισμού και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 94 παρ.2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης»
(«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), η αρμοδιότητα της σύστασης των Επιτροπών Φιλικού ∆ιακανονισμού,
μεταβιβάζεται πλέον στους ∆ήμους.
2. Τις διατ. Του Ν.3587/2007 σύμφωνα με τον οποίο Επιτροπή είναι τριμελής και απαρτίζεται από :
Α. ΄Έναν δικηγόρο, μέλος του οικείου δικηγορικού συλλόγου, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του,
από το διοικητικό συμβούλιο του ∆ικηγορικού συλλόγου, ως Πρόεδρο.
Β. ΄Έναν

εκπρόσωπο του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου ή την ένωση εμπόρων

καταναλωτών, που προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τα διοικητικά συμβούλιά τους και
Γ. ΄Έναν εκπρόσωπο των τοπικών ενώσεων καταναλωτών, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του
από τα διοικητικά τους συμβούλια ή ένας καταναλωτής με τον αναπληρωτή του.
Η θητεία των μελών των επιτροπών φιλικού διακανονισμού είναι διετής.
3.Τις τοποθετήσεις απόψεις των ∆ημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή Φιλικού ∆ιακανονισμού (ΕΦ∆) για την εξώδικη επίλυση των διαφορών
ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, αποτελούμενη από τους
παρακάτω:
1. ΄Έναν δικηγόρο, μέλος του οικείου δικηγορικού συλλόγου, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του,
από το διοικητικό συμβούλιο του ∆ικηγορικού συλλόγου, ως Πρόεδρο.
2. ΄Έναν εκπρόσωπο του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου ή την ένωση εμπόρων
καταναλωτών, που προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τα διοικητικά συμβούλιά τους και
3. ΄Έναν εκπρόσωπο των τοπικών ενώσεων καταναλωτών, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του
από τα διοικητικά τους συμβούλια ή ένας καταναλωτής με τον αναπληρωτή του.
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Β. Ο γραμματέας της επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, προέρχονται από τους υπαλλήλους του
∆ήμου και προτείνονται στον Συνήγορο του Καταναλωτή από τον οικείο δήμαρχο.
Γ. Η θητεία των μελών των επιτροπών φιλικού διακανονισμού είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται
μία ή περισσότερες φορές.
Σημείωση: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν ήταν παρών ο ∆ημοτικός
Σύμβουλος Αρχοντής ∆ημήτριος λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε
Αυξ.Αριθμό 374 /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

