
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 37/2013 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 5
ης

/ 27-2-2013 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 25
ο
 :  Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 

Εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 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 Γεώργιος
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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 Ρίζος
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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 

24. Τσαγκάλης Αντώνιος
3
 25. Τσιτσές Δημήτριος 

Απόντες 

26. Μαυρογιάννης Αντώνιος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Προσήλθε στη συζήτηση του 2

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

2
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 15

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης 

3
 Προσήλθε στη συζήτηση του 2

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

ΑΔΑ: ΒΕΔ2Ω6Ι-ΘΣΟ



                

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 4 

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 1
ο
 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 2
ο
 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 25
ο
 :  Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 

Εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3463/2006. 

 

Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης 

Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 266 «Δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες 

εταιρείες» Ν. 3463/2006: “Οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται 

από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους 

ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Τα οριζόμενα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας, δεν πρέπει να 

υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.” 

Η παραίτηση του Προέδρου, αντιπροέδρου ή μέλους τους Δ.Σ., υποβάλλεται προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή το όργανο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της 

επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, η παραίτηση θα πρέπει να είναι έγγραφη και να 

λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου του Δήμου. Φυσικά θα πρέπει να γίνεται κοινοποίηση 

και στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης. 

ΑΔΑ: ΒΕΔ2Ω6Ι-ΘΣΟ



                

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 4 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, κάνει δεκτή την παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. και ορίζει τον 

αντικαταστάτη του. Η απόφαση του Δ.Σ. για την ανασύσταση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καλό είναι να επαναλαμβάνει τη νέα σύνθεση του Δ.Σ. στο αποφατικό της 

μέρος και να μην περιορίζεται σε απλή αναφορά του ορισμού του νέου μέλους. Αυτό 

γιατί, η απόφαση του ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα 

χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό σε διάφορους φορείς και καλό είναι να 

συμπεριλαμβάνονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. ώστε να μην υπάρχουν, πολλές αποφάσεις 

για το ίδιο θέμα.  

Στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, γνωστοποιείται 

στα μέλη του Δ.Σ. η ανασύνθεση με σχετική απόφαση, όπως αυτή του Δημοτικού 

Συμβουλίου». 

 

Με την υπ’ αριθ. 27/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩ6Ι-3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αγιάς ορίσθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: 

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ».   

 

Στο υπ’ αριθμ.3109/25-3-2011 ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η τροποποίηση του καταστατικού 

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΤΟΜΙΟΥ − 

Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία». 

 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Γιάνναρος Γεώργιος και το μέλος του Δ. Σ. κα Μπλιούμη 

Ουρανίας υπέβαλλαν τις παραιτήσεις τους από τη θέση τους, για προσωπικούς λόγους.   

 

Σας καλώ να κάνουμε αποδεκτή την παραίτηση και να αντικαταστήσουμε τα 

παραιτηθέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου».  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 
- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- το άρθρο 265 και 266  του Ν.3463/2006, 

- την υπ’ αριθ. 27/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩ6Ι-3) απόφασή του, 

- το υπ’ αριθμ.3109/25-3-2011 ΦΕΚ σχετικού με την τροποποίηση του 

καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΤΟΜΙΟΥ − Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία», 

- την υπ’ αριθ. πρωτ. 2322/22-2-2013αίτηση παραίτησης της κας Μπλιούμη και 

- την υπ’ αριθ. πρωτ. 2321/22-2-2013 αίτηση παραίτησης του κου Γιάνναρου  

 

Αποφασίζει  ομόφωνα  

 
Α. Αποδέχεται τις παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και συγκεκριμένα της 

δημότισσας κας Μπλιούμη Ουρανίας και του δημοτικού συμβούλου κου Γιάνναρου 

Γεώργιου. 

 

Β. Ορίζει αντικαταστάτες των παραιτηθέντων μελών, τη δημότισσα Τσαρδάκα 

Αικατερίνη  και τον δημοτικό σύμβουλο Ξαφάρα Χρήστο. 

 

Γ. Ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας, με την 

επωνυμία: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ - 

ΑΔΑ: ΒΕΔ2Ω6Ι-ΘΣΟ



                

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 4 από 4 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως εξής: 

1. Ξαφάρας Χρήστος του Αθανάσιος, αιρετός εκπρόσωπος του Δήμου (σύμβουλος 

πλειοψηφίας), με αναπληρωτή του τον Γκουτζουλίκα Γεώργιο του Βασιλείου 

(σύμβουλο πλειοψηφίας) 

2. Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου, αιρετός εκπρόσωπο του Δήμου (σύμβουλος 

πλειοψηφίας), με αναπληρωτή του τον Βόγια Δημήτριο του Νικολάου (σύμβουλο 

πλειοψηφίας). 

3. Τσιτσές Δημήτριος του Χρήστου,  αιρετός εκπρόσωπος του Δήμου (σύμβουλος 

μειοψηφίας), με αναπληρωτή του τον Καλαγιά Γρηγόριο του  Ιωάννη (σύμβουλο 

μειοψηφίας).  

4. Αντωνούλης Γεώργιος του Αντωνίου, δημότης με αναπληρωτή του τον δημότη 

Τζουβάρα Δημήτριο του Κων/νου 

5. Τσιαρδάκα Αικατερίνη του Αναστασίου, δημότισσα με αναπληρώτρια τη 

δημότισσα Γκαραγκάνη Βασιλική του Ηλία 

6. Ντάγκας Νικόλαος του Αθανασίου, δημότης με αναπληρωτή του τον δημότη 

Χασιώτη Δημήτριο του Θωμά. 

7. Μπεϊνάς Αντώνιος του Κων/νου, δημότης με αναπληρωτή του τον δημότη 

Τσιοφλίκη Μιλτιάδη του Ιωάννη 

8. Αποστολίδου Μαρία του Βλάση, δημότισσα με αναπληρώτρια τη δημότισσα 

Αθανασούλα Βασιλική του Νικολάου. 

9. Τσίτσικα Αικατερίνη του Ρίζου, δημότισσα με αναπληρώτρια τη δημότισσα 

Τσιντζιράκου Ελένη του Αποστόλου. 

 

Δ. Ορίζει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: 

1. Πρόεδρος ο Λέτσιος Βασίλειος του Γεωργίου  

2. Αντιπρόεδρος ο Ξαφάρας Χρήστος του Αθανασίου 

 

Ε. Η εταιρία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από  τον 

πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον  

αντιπρόεδρο. 

 

ΣΤ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ακολουθεί τη 

δημοτική περίοδο και λήγει με τη λήξη αυτής. 

 

Ζ. Η παρούσα να κονιοποιηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 37/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: ΒΕΔ2Ω6Ι-ΘΣΟ


