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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η 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. 530/2014
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 530
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.:25718/22-10-2014

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Εκλογή αντιπροσώπων του ∆ήµου Καρδίτσας για τη συµµετοχή τους στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου ΄Υδρευσης Σµοκόβου.
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 “Εκλογή αντιπροσώπων του ∆ήµου
Καρδίτσας για τη συµµετοχή τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου ΄Υδρευσης
Σµοκόβου ” και αφού έλαβε υπόψη:
1.Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 22624/09-10-2014 έγγραφο του Συνδέσµου Ύδρευσης Σµοκόβου µε
το
οποίο ζητείται η εκλογή τριών (3) αντιπροσώπων του ∆ήµου Καρδίτσας για τη
συµµετοχή τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 και 6 του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006 .
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006 σύµφωνα µε τις οποίες ∆ήµοι
µε πληθυσµό από τριάντα χιλιάδες έναν (30.001 ) έως εκατό χιλιάδες ( 100.000) εκλέγουν
τρεις (3) εκπροσώπους.
4.Την υπ’ αριθ. Β. 8819/11-05-1994 απόφαση του Νοµάρχη Καρδίτσας (ΦΕΚ
459/17.06.1994) µε την οποία συστάθηκε σύνδεσµος ύδρευσης µε την επωνυµία:
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ.
5.Την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ.Γεννάδιου Ιωάννη, κατά την οποία ανέφερε:
Σύµφωνα µε το άρθρο 246 του Ν.3463/2006 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να εκλέξει
τρείς (3) αντιπροσώπους που θα συµµετέχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου
Ύδρευσης Σµοκόβου. ΄Ενας (1) από τους αντιπροσώπους πρέπει να προέρχεται από τη
µειοψηφία. O ∆ήµος Καρδίτσας συµµετέχει στο ∆.Σ. του Συνδέσµου Ύδρευσης Σµοκόβου
ως καθολικός διάδοχος του ∆ήµου Καλλιφωνίου ο οποίος ήταν ένα από τα ιδρυτικά µέλη του
Συνδέσµου.
Προτείνονται εκ µέρους της πλειοψηφίας οι δηµοτικοί σύµβουλοι Μαντζιάρας Παναγιώτης
και Τίκας Τριαντάφυλλος.
6.Την πρόταση του επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Παπαλού για συµµετοχή του
Σωτηρίου Γούλα ως αντιπροσώπου στο ∆.Σ του Συνδέσµου Ύδρευσης.
7. Το γεγονός ότι οι επικεφαλής των υπόλοιπων συνδυασµών δεν πρότειναν υποψήφιο.
8. Την επακολουθήσασα µυστική ψηφοφορία για την εκλογή αντιπροσώπου εκ µέρους της
µειοψηφίας, κατά την οποία επί συνόλου δώδεκα (12) ψηφισάντων συµβούλων της
µειοψηφίας ( απουσίαζε ο κ. Παπαγεωργίου Σταύρος) , ο κ. Γούλας Σωτήριος έλαβε δώδεκα
(12) σταυρούς προτίµησης. Συνεπώς, ως αντιπρόσωπος του ∆ήµου Καρδίτσας για τη
συµµετοχή του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Ύδρευσης εκ µέρους της
µειοψηφίας προτείνεται ο κ. Γούλας Σωτήριος.
9. Την επακολουθήσασα µυστική ψηφοφορία για την εκλογή αντιπροσώπων του ∆ήµου
Καρδίτσας από το σύνολο των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κατά την οποία, επί
τριάντα δύο (32) ψηφισάντων, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Μαντζιάρας Παναγιώτης,Τίκας
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Βρέθηκε επίσης και ένα ψηφοδέλτιο λευκό.
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σταυρούς προτίµησης.

10. Την παρ. 1 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 σύµφωνα µε την οποία οι ∆ήµοι
υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση σε
όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των ∆ήµων και κοινοτήτων
που συνενώνονται. O ∆ήµος Καρδίτσας συµµετέχει στο ∆.Σ. του Συνδέσµου Ύδρευσης
Σµοκόβου ως καθολικός διάδοχος του ∆ήµου Καλλιφωνίου ο οποίος ήταν ένα από τα
ιδρυτικά µέλη του Συνδέσµου.
11. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

Αντιπρόσωποι του ∆ήµου Καρδίτσας για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου
Ύδρευσης Σµοκόβου και για όλη τη διάρκεια της δηµοτικής περιόδου, εκλέγονται:
Α) Από την πλειοψηφία:
1. Μαντζιάρας Παναγιώτης 2. Τίκας Τριαντάφυλλος
-

∆ηµοτικός Σύµβουλος
∆ηµοτικός Σύµβουλος

Β) Από τη µειοψηφία:
1. Γούλας Σωτήριος - ∆ηµοτικός Σύµβουλος

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 530/2014
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

