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Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμός απόφασης
36/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 5ης/ 27-2-2013
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 24ο :

Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελής
Επιχείρησης με την επωνυμία: «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν.3463/2006.

Στην Αγιά, σήμερα 27 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00μμ., στην
αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου
2259/23-2-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του
Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αργύρης Νικόλαος
3. Βαλάρης Γεώργιος1
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Καψάλης Βασίλειος
11. Κουτσαντάς Βασίλειος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδας Ρίζος2
14. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Μπελιάς Αντώνιος
16. Ξαφάρας Χρήστος
17. Πατσάς Κυριάκος
18. Σιμούλης Θωμάς
19. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
20. Σμυρλής Βασίλειος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
22. Στάθης Νικόλαος
23. Συρακούλης Γεώργιος
3
24. Τσαγκάλης Αντώνιος
25. Τσιτσές Δημήτριος
Απόντες
26. Μαυρογιάννης Αντώνιος
27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Προσήλθε στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
3
Προσήλθε στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
1
2
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς),
Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου),
Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου, Πλατής
Βασίλειος (Δήμητρας) και Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης και Παπακώστας
Δημήτριος. Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης
Αργυρούλης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ.
Αντώνη Γκουντάρα, που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και απάντησε σε
ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, τη
συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης γεώτρησης στη θέση «Ντακούλα»
Τ.Κ. Ανατολής στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου με σκοπό την αξιοποίησή της.
(Εισήγηση: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Εξέταση αιτήματος του κου Γιαννουλέα Σταύρου του Κων/νου για την
απαλλαγή του από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών. (Εισήγηση:
Ιωάννης Σπανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών).
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της
συνεδρίασης.
Θέμα 24ο :

Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελής
Επιχείρησης με την επωνυμία: «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν.3463/2006.

Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης
Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Με το άρθρο 278 του Π.Δ. 410/95 το Δημοτικό Συμβούλιο διορίζει τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης μαζί με τους αναπληρωτές τους και από τα
μέλη αυτά ορίζει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
Με το άρθρο 255 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός &
Κοινοτικός Κώδικας » ορίζονται τα εξής: «1. Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις διοικούνται
από διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία
ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Από
τα μέλη αυτά τουλάχιστον τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της
Κοινότητας, ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή
απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη
γενική συνέλευση αυτών, και ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της
περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας που
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έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. Στην περίπτωση των
αιρετών μελών τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία. 2. Η
θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου, εκτός αν στην πράξη σύστασης της επιχείρησης προβλέπεται μικρότερη
θητεία. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την
εγκατάσταση του νέου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 3. Μέλη του διοικητικού
συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους,
με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που τα όρισε, η
οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.
Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων και του κοινωνικού φορέα
της περιοχής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους πρότεινε. 4…..»
Με την υπ’ αριθμ. 37/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩ6Ι-7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγιάς (ΦΕΚ 5930 Β’ 993/26.05.2011) συστάθηκε η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση
με την επωνυμία: «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς.
Με την υπ’ αριθμ. 91/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩ6Ι-3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγιάς ορίσθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελής Επιχείρησης με την
επωνυμία: «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς.
Στα δύο χρόνια λειτουργίας της Επιχείρησης υπήρξε αδυναμία παρακολούθησης των
συνεδριάσεων από τους δημότες και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης:
α) Μυλωνά Δημήτριο και β) Αντρίτσου Δήμητρα, οι οποίοι μου δήλωσαν ότι επιθυμούν
την αντικατάστασή τους. Ως εκ τούτου προτείνω να αντικατασταθούν από τους: α)
Παπαϊωάννου Σταματία και την β) Βαλάρη Αντωνία αντίστοιχα.
Επίσης και λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων μου δεν είμαι σε θέση να συνεχίσω και
ως Πρόεδρος της επιχείρησης και προτείνω να αναλάβει τα καθήκοντα του Προέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βαλάρης
Γεώργιος».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- το άρθρο 278 του Π.Δ. 410/1995,
- το άρθρο 255 του Ν.3463/2006,
- την υπ’ αριθμ. 37/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩ6Ι-7) απόφασή του (ΦΕΚ 5930 Β’
993/26.05.2011) με την οποία συστάθηκε η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση με
την επωνυμία: «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς και
- την υπ’ αριθ. 91/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩ6Ι-3) απόφασή του

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ. Γεώργιο Βαλάρη του Νικολάου, Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Καλυψώ»
Δήμου Αγιάς.
Β. Ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελής Επιχείρησης με την
επωνυμία: «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς, ως εξής:
1. Γεώργιος Βαλάρης του Νικολάου, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας που
ορίζεται και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
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2. Αργυρούλης Ιωάννης του Δημητρίου δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας,,
με αναπληρωτή τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Σμυρλή Βασίλειο του
Αριστείδη.
3. Σουλιώτης Θεόδωρος του Παντελή, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, με
αναπληρωτή τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Μπάτσικα Βασίλειο του
Αντωνίου.
4. Βατζιά Αντίγονο του Αθανασίου, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας, με
αναπληρώτρια την δημοτική σύμβουλο της μειοψηφίας Σκάρπου – Δουλμέ
Αγγελική του Λάμπρου.
5. Γιανναρός Ηλίας του Αθανασίου, δημότης, με αναπληρωτή τον δημότη
Μυλωνάς Δημήτριος του Δρόσου.
6. Ουλής Θεόδωρος του Ιωάννη, δημότης, με αναπληρωτή τον δημότη Δολαπτσή
Απόστολο του Κων/νου.
7. Παπαϊωάννου Σταματία του Παντελή, δημότισσα, με αναπληρωτή τον δημότη
Ράμμο Σωτήριο του Αθανασίου.
8. Μπεϊνά Γεωργία του Θεοδώρου, δημότισσα, με αναπληρώτρια τη δημότισσα
Γκουσγούνη Αικατερίνη του Ιωάννη.
9. Μπερτζέμη Μαρία του Ιωάννη, δημότισσα, με αναπληρώτρια τη δημότισσα
Παπαϊωάννου Αντωνία του Ιωάννη.
10. Βαλάρη Αντωνία του Στεφάνου, δημότισσα, με αναπληρώτρια τη δημότισσα
Ζιούρκα Μαρία του Ευαγγέλου.
11. Βαλάρης Βασίλειος του Δανιήλ, εκπρόσωπος φορέα (Μορφωτικού –
Πολιτιστικού Συλλόγου Αγιωτών ‘Μιλτιάδης Δάλλας’), με αναπληρώτρια την
Αλή – Χαν Μαρία του Ιωάννη εκπρόσωπο φορέα (Μορφωτικού - Πολιτιστικού
Συλλόγου Ομολίου ‘Μαρίνου Αντύπα’).
Από τους παραπάνω ορίζεται Αντιπρόεδρος ο Ουλής Θεόδωρος του Ιωάννη.
Γ. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Επιχείρησης σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.
Δ. Η Επιχείρηση εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον
πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον
αντιπρόεδρο.
Ε. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ακολουθεί τη
δημοτική περίοδο και λήγει με τη λήξη αυτής.
ΣΤ. Η παρούσα να κονιοποιηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 36/2013.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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