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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

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

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η του µήνα Οκτωβρίου 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. 528/2014
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 16-10-2014.
Προς
τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από
την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 528
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
19/16-10-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 25686/21-10-2014

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Ορισµός µελών για τη συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της δηµοτικής
επιχείρησης µε επωνυµία “∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καρδίτσας”
(∆ΕΥΑΚ)
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή
και ώρα 18.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 24750/10-10-2014
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) Αντωνίου Ελένη

17) Σβάρνας Ιωάννης

2) Αντωνίου Σωτήριος

18) Τάντος Μιχαήλ

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος

19) Τίκας Τριαντάφυλλος

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος

5) Γεννάδιος Ιωάννης

21) Παπαλός Κωνσταντίνος

6) Γιαννέλος Κλεοµένης

22) Γούλας Σωτήριος

7) Γούλας Γεώργιος

23) Μαρκινός Αθανάσιος

8) ∆ιαµαντή Ευαγγελία

24) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

9) Καπράνας Απόστολος

25) Τσιούκης Λάµπρος

10) Κολοκύθα Άλκηστις

26) Βαρελάς Βάιος

11) Κουρκούνας Βασίλειος

27) Αµπαντζή Μαρία

12) Λέκκας Αλέξανδρος

28) Λάππας Σπυρίδων

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης

29) Λέµµας Ευάγγελος

14) Μπακαλάκου Σωτηρία

30) Χατζής Ηλίας

15) Ντελής Ιωάννης

31) Κρανιάς Βασίλειος

16) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος

32) Σχορετσανίτης Ηλίας

1) Παπαγεωργίου Σταύρος

Αν και κλήθηκε νόµιµα
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33

µελών, παρόντες ήταν 32), 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 της δηµοτικής επιχείρησης µε επωνυµία “∆ηµοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης Καρδίτσας” (∆ΕΥΑΚ) και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την µε αριθµ. 266/80 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Π.∆. 1194/29-12-80 ΦΕΚ
305/31-12-81 τ.Α’) περί σύστασης της ∆ΕΥΑΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την µε αριθµ.
15/85 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Π.∆. από 27 Σεπτέµβρη 1985 ΦΕΚ 169/7-1085 τεύχος ∆’)
2. Την υπ'αριθµ. 5/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί τροποποίησης της
συστατικής πράξης της ∆ΕΥΑΚ ως προς τη διοίκηση της επιχείρησης
3. Την εισήγηση του αντιδηµάρχου Ιω. Γεννάδιου, ο οποίος ανέφερε:
Η ∆ΕΥΑΚ διοικείται από 11µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τα µέλη του οποίου µαζί µε τους
αναπληρωτές τους ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Από τα 11 µέλη του διοικητικού συµβουλίου:
• Τα έξι (6) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου Καρδίτσας (ο ∆ήµαρχος και 5
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι).
• Το ένα (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζοµένων εφόσον η Επιχείρηση απασχολεί
περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόµενους.
• Το ένα (1) είναι εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Καρδίτσας.
• Τα τρία (3) είναι δηµότες ή τα δυο (2) είναι δηµοτικοί σύµβουλοι και το ένα (1)
δηµότης του ∆ήµου Καρδίτσας που να έχει πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο
της Επιχείρησης.
Προτείνουµε από την πλευρά της διοίκησης, για την συµµετοχή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της ∆ΕΥΑΚ, τους παρακάτω:
α) Αλεξάκο Φώτη, δήµαρχο Καρδίτσας, µε αναπληρωτή τον Γεννάδιο Ιωάννη, αντιδήµαρχο
Καρδίτσας.
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
α) Γούλα Γιώργο µε αναπληρωτή τον Τάντο Μιχάλη
β) Κουρκούνα Βασίλη µε αναπληρωτή τον Μαντζιάρα Παναγιώτη
γ) ∆ιαµαντή Ευαγγελία µε αναπληρωτή τον Ξυλωµένο Κωνσταντίνο
∆ηµότες
Θεοχάρη Βασίλη µε αναπληρωτή τον Κατσίκα ∆ηµήτρη
∆ηµακόπουλο Χρήστο µε αναπληρωτή τον Γουλόπουλο Χρήστο
Από τη διαλογική συζήτηση θα προκύψουν τα υπόλοιπα τρία µέλη, τα οποία θα πρέπει να
προταθούν κατά προτεραιότητα από τις τρεις πρώτες παρατάξεις της αντιπολίτευσης.
Υπενθυµίζουµε ότι το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΚ µέχρι το 2007 ήταν επταµελές. Με την υπ' αριθµ.
5/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η επιχείρηση διοικείται από εντεκαµελές (11)
∆ιοικητικό Συµβούλιο, ώστε η εκπροσώπηση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να είναι η
µεγαλύτερη δυνατή.
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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4. Την πρόταση του κ. Παπαλού για συµµετοχή του ιδίου στο ∆.Σ της ∆ΕΥΑΚ µε
αναπληρωτή τον δηµότη Φ. Παπαδηµητρίου
5. Την πρόταση του κ. Βαρελά για συµµετοχή
Καραγιάννη µε αναπληρωτή τον Νικ. Καρατζιά

στο ∆.Σ της ∆ΕΥΑΚ του δηµότη Βασ.

6. Το από 9-9-2014 έγγραφο του Εργατικού Κέντρου Καρδίτσας, µε το οποίο ορίζεται ως
εκπρόσωπός του στο ∆.Σ της ∆ΕΥΑΚ ο Γ. Καπράνας µε αναπληρώτρια τη Θεοδ. Γούλα
7. Το από 11-9-2014 έγγραφο του σωµατείου εργαζοµένων της ∆ΕΥΑΚ, µε το οποίο ορίζεται
ως εκπρόσωπός τους στο ∆.Σ της επιχείρησης ο Φ. Καρελάς µε αναπληρωτή τον Π. Κεραµίδα
8. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980
9. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων
10. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της προτεινόµενης
συγκρότησης του ∆.Σ της ∆ΕΥΑΚ ψήφισαν όλοι οι παρόντες δηµοτικοί σύµβουλοι, πλην του
κ. Κρανιά, ο οποίος ψήφισε λευκό
11. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 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 η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι
αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Α. Ορίζει για τη συγκρότηση του εντεκαµελούς ∆ιοικητικού Συµβουλίου της δηµοτικής
επιχείρησης µε επωνυµία “∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καρδίτσας” (∆ΕΥΑΚ)
τους κάτωθι:
ΑΙΡΕΤΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:
1. Αλεξάκος Φώτιος, δήµαρχος Καρδίτσας (αυτοδικαίως) µε αναπληρωτή τον Γεννάδιο
Ιωάννη
2. Γούλας Γεώργιος µε αναπληρωτή τον Τάντο Μιχαήλ (από την πλειοψηφία)
3. Κουρκούνας Βασίλειος µε αναπληρωτή τον Μαντζιάρα Παναγιώτη (από την πλειοψηφία)
4. ∆ιαµαντή Ευαγγελία µε αναπληρωτή τον Ξυλοµένο Κωνσταντίνο (από την πλειοψηφία)
5. Παπαλός Κωνσταντίνος µε αναπληρωτή τον δηµότη Παπαδηµητρίου Φώτιο (από τη
µειοψηφία)
6. Λέµµας Ευάγγελος µε αναπληρωτή τον Χατζή Ηλία (από τη µειοψηφία)
∆ΗΜΟΤΕΣ:
1. Θεοχάρης Βασίλειος µε αναπληρωτή τον Κατσίκα ∆ηµήτριο (από την πλειοψηφία)
2. ∆ηµακόπουλος Χρήστος µε αναπληρωτή τον Γουλόπουλο Χρήστο (από την πλειοψηφία)
3. Καραγιάννης Βασίλειος µε αναπληρωτή τον Καρατζιά Νικόλαο (από τη µειοψηφία)
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:
Καρελάς Φώτιος µε αναπληρωτή τον Κεραµίδα Πέτρο
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ:
Καπράνας Γεώργιος µε αναπληρώτρια τη Γούλα Θεοδώρα
Β. Πρόεδρος της ∆ΕΥΑΚ ορίζεται ο δήµαρχος Καρδίτσας Αλεξάκος Φώτιος
Αντιπρόεδρος ορίζεται ο δηµότης ∆ηµακόπουλος Χρήστος
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Γ. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Μειοψήφισε κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 Ν. 3463/2006 ο κ. Κρανιάς

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 528/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

