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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 17/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών
Σήμερα στις 02 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 19:30’ το Δημοτικό Σ/λιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 13332/26-09-14
πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο

ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Σ/λους
αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο
κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ( 25 )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Τσέτσιλας Δημήτριος
Τσάτσαρης Χρήστος
Τσούγιας Χρήστος
Αργυρίου ιωάννης
Νταφούλης Κων/νος
Τσιαπλές θωμάς
Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία
Ζησάκη Ξανθή
Πανάγου Ελευθερία
Καρατέγος Μιχάλης
Σαϊτης Αστέριος
Διψάνας Αχιλλεύς
Ζάχος Βασίλειος

14. Έξαρχος Γεώργιος
15. Γκατζόγιας Παναγιώτης
16. Μανώλης Γεώργιος
17. Κυρίτσης Γεώργιος
18. Βλάγκας Ιωάννης
19. Ντόντος Γεώργιος
20. Μαϊμάρης Δημήτριος
21. Νικολάου Γεώργιος
22. Καραναστάσης Αθανάσιος
23. Σίμος Γεώργιος
24. Κακαγιάννης χρήστος
25. Μπίκας Χρήστος
26.--

ΑΠΟΝΤΕΣ (2)
1. Μπουζέκης Ευθύμιος

Αν και νόμιμα κληθέντες

2. Τσεργάς Κων/νος

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος.
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων [Κολότυχος Γεώργιος / Συκουρίου, Μπανιώρας Γεώργιος / Γόννων, Ζαφείρης
Κων/νος / Αιγάνης, Σεβδαλής Ελευθέριος / Καλοχωρίου, Μπίκας Ιωάννης / Όσσας,
Νταναβάρα Αργυρή / Πουρναρίου, Νταής Βασίλειος / Σπηλιάς] καθώς και οι εκπρόσωποι
Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ιωάννης / Τεμπών, Βλαχοστέργιος Γεώργιος / Ιτέας,
Μήτσιου Ιωάννης / Κρανέας, Αβραμούλη Μαρία / Παραποτάμου, Σουκουβέλου Πηλία /
Κυψελοχωρίου].
Ο Πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την
διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.
ΘΕΜΑ ( 2) «Ορισμός Μελών Δ.Σ. στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τεμπών (ΔΗΚΕΔΗΤ)»
Αριθμός Απόφασης ( 198 )
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Στο ΦΕΚ 769//τ.Β/6-5-2011 δημοσιεύθηκε η κατάργηση των επιχειρήσεων και η
σύσταση της νέας, με αποτέλεσμα να καλούμαστε εκτάκτως σήμερα να ορίσουμε το ΔΣ
της εν λόγω επιχείρησης προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνεδρίαση του Ν.Π. για λήψη
άμεσων αποφάσεων λειτουργίας αυτής
Για το νομικό αυτό πρόσωπο και με το νέο άρθρο 255 του Ν. 3463/2006 που παραθέτω
μέρος αυτού έχουμε τα εξής δεδομένα :
1. Το νομικό αυτό πρόσωπο Ι .Δ , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν.
3463/2006 διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από εννέα (9) 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 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 που 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. Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον
πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της
επιχείρησης προσλαμβάνεται διευθυντής μετά από σχετική προκήρυξη. Στον
κανονισμό προσωπικού καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει ο διευθυντής
της επιχείρησης. Ως διευθυντής δεν μπορεί να ορισθεί μέλος του διοικητικού
συμβουλίου της επιχείρησης ή του δημοτικού συμβουλίου.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι :
α. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Σ/λίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ) του Ν.3463/2006 να ακολουθεί τη θητεία
του δημοτικού συμβουλίου.
β. Να Ορίσουμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του εν λόγω Ν.Π.Ι.Δ
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, το άρθρο 255
του Ν 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση. [Μειοψήφησε ο κ. Μπίκας]
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Σ/λίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ) του Ν.3463/2006 να ακολουθεί τη θητεία
του δημοτικού συμβουλίου.
Ορίζονται Τακτικά και Αναπληρωματικά μέλη του εν λόγω Ν.Π.Ι.Δ ως κατωτέρω:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Κολλάτος Κων/νος _____ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Νταφούλης Κων/νος ______ Δημ. Σ/λος
Τσούγιας Χρήστος ________Δημ. Σύμβουλος
Πανάγου Ελευθερία _______Δημ. Σύμβουλος
Βλάγκας Ιωάννης _____ ___Δημ. Σύμβουλος από την μειοψηφία
Μπέλτσιος Γεώργιος _________Δημότης γνώστης του αντικειμένου
Καραναστάση Αναστασία _______ Δημότης γνώστης του αντικειμένου
Αγγέλη Ελευθερία ______ Δημότης γνώστης του αντικειμένου
Νάρης Αθανάσιος ________Δημότης γνώστης του αντικειμένου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Σαϊτης Αστέριος ______ Δημ. Σ/λος
Ζάχος Βασίλειος ____ __ Δημ. Σ/λος
Ζησάκη Ξανθή _______Δημ. Σύμβουλος
Τσιόπα Γεωργία _______ Δημ. Σύμβουλος
Σίμος Γεώργιος ________ Δημ. Σύμβουλος από την μειοψηφία
Νταλαπάσχας Βασίλειος ______ Δημότης γνώστης του αντικειμένου
Νταναβάρα Αργυρώ _____ Δημότης γνώστης του αντικειμένου
Κρητικού Ελένη ________ Δημότης γνώστης του αντικειμένου
Παναγιωτόπουλος Θωμάς _______ Δημότης γνώστης του αντικειμένου

Ορίζονται ως Πρόεδρος ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Κολλάτος και ως Αντιπρόεδρος ο κ.
Νταφούλης Κων/νος.
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 198/2014
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)
Πιστό αντίγραφο
Μακρυχώρι 10-10-2014
O Πρόεδρος Δ.Σ.

Τσέτσιλας Δημ.

