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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 8η του µήνα Απριλίου 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. 141/2013
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 28/3/2013.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 141
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
9/28-3-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 8809/10-4-2013

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ
Αντικατάσταση µελών του ∆.Σ της ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε επωνυµία “∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ (∆Η.Κ.Ε.Κ) λόγω παραίτησής τους
Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα
6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 7305/22-3-2013 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) Σούφλα Ουρανία

1) Ζορµπάς Ιωάννης

2) Αναστασίου Απόστολος

17) Τσιούκης Λάµπρος

2) Νασιάκου Αλεξάνδρα

3) Αρβανιτάκου Σοφία

18) Βερίλλης ∆οµήνικος

3) Χλαπάνας Ηλίας

4) Γούλας Σωτήριος

19) Γεννάδιος Ιωάννης

4) Καρκαλέτση Θεοδώρα

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

20) Ντελής Ιωάννης

5) Σουφλάκος Βασίλειος

6) Καραγιάννης Νικόλαος

21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

7) Κατσιαβάρας Θωµάς

22) Τέγος Χρήστος

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

23) Γιοβάνης Γεώργιος

9) Κωτούλας Φίλιππος

24) Μακροστέργιος Αθανάσιος

10) Μαρκινός Αθανάσιος

25) Τσίπρας Εµµανουήλ

11) Μουζιούρας Νικόλαος

26) Αρχοντής ∆ηµήτριος

12) Μπατζιάκας Βασίλειος

27) Τσαντήλας Βασίλειος

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος

28) Χάρµπας Θωµάς

14) Παπαγεωργίου Σταύρος
15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος
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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 αντικατάσταση µελών του ∆.Σ της
∆ηµοτικής Επιχείρησης µε επωνυµία “∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
(∆Η.Κ.Ε.Κ)” λόγω παραίτησής τους και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την υπ’ αριθµ. 100/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία έγινε
συγχώνευση των ∆ηµοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του ∆ήµου Καρδίτσας σε µια
∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση µε την επωνυµία “∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ (∆Η.Κ.Ε.Κ)” και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1185/9-6-2011, τεύχος Β'
2. Την υπ'αριθµ. 101/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε ορισµό µελών
για τη συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆Η.Κ.Ε.Κ, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε
την υπ'αριθµ. 297/2011 όµοια και ισχύει
3. Τις υποβληθείσες παραιτήσεις µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆Η.Κ.Ε.Κ
4. Το γεγονός ότι από την ηµεροµηνία υποβολής παραίτησης του κ. ∆οµ. Βερίλλη έχει
παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µήνα και ως εκ τούτου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 4
Ν. 3852/2010 η παραίτηση θεωρείται αυτοδικαίως
αποδεκτή
5. Το υπ'αριθ. πρωτ. 964/4-3-2013 έγγραφο του Επιµελητηρίου Καρδίτσας, µε το οποίο
γνωστοποιείται η αντικατάσταση (λόγω κωλύµατος) των εκπροσώπων του Επιµελητηρίου
στο ∆.Σ της ∆Η.Κ.Ε.Κ µε τους Εκίζογλου Σαράντη, τακτικό µέλος µε αναπληρωτή τον
∆ηµητρίου Αθανάσιο
6. Το από 9-4-2013 πρακτικό Γ.Σ των εργαζοµένων της ∆Η.Κ.Ε.Κ, µε το οποίο
γνωστοποιείται η αντικατάσταση της αναπληρωµατικής εκπροσώπου των εργαζοµένων
Κρικώνη ∆ήµητρας µε την Γκαραγκούνη Γκόλφω για το λόγο ότι η κ. Κρικώνη δεν εργάζεται
πλέον στη ∆Η.Κ.Ε.Κ
7. Την εισήγηση του αντιδηµάρχου κ. Χαρ. Παπαδηµητρίου, ο οποίος ανέφερε ότι η
∆ηµοτική Επιχείρηση διοικείται από 11µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τα µέλη του οποίου µαζί
µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Μέλη του διοικητικού συµβουλίου είναι:
 Το µέγιστο έξι (6) δηµοτικοί σύµβουλοι, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) εκπρόσωποι
της µειοψηφίας.
 1 εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής
 1 εκπρόσωπος των εργαζοµένων της επιχείρησης, εφόσον αυτή απασχολεί περισσότερους
από είκοσι (20) εργαζόµενους
 Τουλάχιστον τρεις (3) δηµότες που έχουν σχετική επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή
ειδικές γνώσεις.
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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Επειδή ήδη έχουν υποβάλει τις παραιτήσεις τους (για σοβαρούς λόγους) µέλη του ∆.Σ της
∆Η.Κ.Ε.Κ και συγκεκριµένα οι δηµοτικοί σύµβουλοι Νασιάκου Αλεξάνδρα, Μπουραζάνης
Αθανάσιος, Ζορµπάς Ιωάννης και Σούφλα Ουρανία (από το αξίωµα της αντιπροέδρου),
καθώς και οι δηµότες Μακρή Όλγα, Γουναροπούλου Μαρίνα, Καραµπινά Μαρία, Ζάχος
Βασίλειος και Ζαφείρη Αικατερίνη, προτείνεται η αποδοχή των παραιτήσεων των ανωτέρω
και η αντικατάστασή τους.
Πρότεινε δε για συµµετοχή στο ∆.Σ της ∆Η.Κ.Ε.Κ, εκ µέρους της πλειοψηφίας τους εξής
δηµοτικούς συµβούλους και δηµότες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, µε αναπληρωτή τον Μαρκινό Αθανάσιο
Γούλας Σωτήριος , µε αναπληρωτή τον Χλαπάνα Ηλία (ως έχει)
Σούφλα Ουρανία (ως έχει), µε αναπληρωτή τον Μουζιούρα Νικόλαο (ως έχει)
Μπατζιάκας Βασίλειος, µε αναπληρωτή τον Καραγιάννη Νικόλαο
Κατσάρας Γεώργιος (ως έχει), µε αναπληρώτρια την Παπαδηµητρίου Μαρία (ως έχει)
Παγανός Ελευθέριος, µε αναπληρώτρια την Κόγια Σοφία (ως έχει)
Φαντέλα Ελένη, µε αναπληρωτή τον Φλώρο Ηλία

6. Τη δήλωση του κ. Βερίλλη ότι η παράταξή του προτείνει για το ∆.Σ της ∆Η.Κ.Ε.Κ τον
δηµοτικό σύµβουλο Γεννάδιο Ιωάννη στη θέση του ιδίου, ο οποίος παραιτήθηκε
7. Tις διατάξεις των άρθρων 240 και 255 παρ. 3 του Ν.3463/06
Αποφάσισε οµόφωνα
Α. Αποδέχεται τις υποβληθείσες παραιτήσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Επιχείρησης µε επωνυµία “∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
(∆Η.Κ.Ε.Κ)”, Νασιάκου Αλεξάνδρας, Μπουραζάνη Αθανασίου, Ζορµπά Ιωάννη και Σούφλα
Ουρανίας (µόνο από το αξίωµα της αντιπροέδρου), Μακρή Όλγας, Γουναροπούλου Μαρίνας,
Καραµπινά Μαρίας, Ζάχου Βασιλείου και Ζαφείρη Αικατερίνης
Β. α) Τροποποιεί την υπ'αριθµ. 101/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε
ορισµό µελών για τη συγκρότηση του ∆.Σ της ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε επωνυµία
“∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ (∆Η.Κ.Ε.Κ)”, όπως αυτή τροποποιήθηκε
µε την υπ'αριθµ. 297/2011 όµοια και αντικαθιστά τα παραιτηθέντα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ως εξής:
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
1. Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, µε αναπληρωτή τον Μαρκινό Αθανάσιο
2. Γούλας Σωτήριος , τακτικό µέλος
3. Μπατζιάκας Βασίλειος, µε αναπληρωτή τον Καραγιάννη Νικόλαο
4. Γεννάδιος Ιωάννης, τακτικό µέλος
∆ηµότες
1. Παγανός Ελευθέριος, τακτικό µέλος
2. Φαντέλα Ελένη µε µε αναπληρωτή τον Φλώρο Ηλία
Εκπρόσωπος εργαζοµένων
Γκαραγκούνη Γκόλφω, αναπληρωµατικό µέλος
Εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα (Ε.Β.Ε)
Εκίζογλου Σαράντης, µε αναπληρωτή τον ∆ηµητρίου Αθανάσιο
β) Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιχείρησης ορίζεται ο δηµοτικός σύµβουλος Παπαδηµητρίου
Χαρίλαος
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Αντιπρόεδρος ορίζεται ο δηµότης Κατσάρας Γεώργιος
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ'αριθµ. 101/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως
αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ'αριθµ. 297/2011 όµοια
Γ. Μετά την τροποποίηση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆Η.Κ.Ε.Κ έχει ως εξής:
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
Μαρκινό Αθανάσιο
1. Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, ως πρόεδρος, µε αναπληρωτή τον
(πλειοψηφία)
2. Γούλας Σωτήριος, µε αναπληρωτή τον Χλαπάνα Ηλία (πλειοψηφία)
3. Σούφλα Ουρανία, µε αναπληρωτή τον Μουζιούρα Νικόλαο (πλειοψηφία)
4. Μπατζιάκας Βασίλειος, µε αναπληρωτή τον Καραγιάννη Νικόλαο (πλειοψηφία)
5. Γεννάδιος Ιωάννης, µε αναπληρωτή τον Ντούρλια ∆ηµήτριο (µειοψηφία)
∆ηµότες
1. Κατσάρας Γεώργιος, ως αντιπρόεδρος, µε αναπληρώτρια την Παπαδηµητρίου Μαρία
(πλειοψηφία)
2. Παγανός Ελευθέριος, µε αναπληρώτρια την Κόγια Σοφία (πλειοψηφία)
3. Φαντέλα Ελένη µε αναπληρωτή τον Φλώρο Ηλία (πλειοψηφία)
4. Αποστολοπούλου Μαρία, µε αναπληρώτρια την Παραθύρα Παναγιώτα (µειοψηφία)
Εκπρόσωπος εργαζοµένων
Καραγιάννη Ευαγγελία µε αναπληρώτρια την Γκαραγκούνη Γκόλφω
Εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα (Ε.Β.Ε)
Εκίζογλου Σαράντης, µε αναπληρωτή τον ∆ηµητρίου Αθανάσιο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε µέρος ο δηµοτικός
σύµβουλος κ. Τσαντήλας, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 141/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

