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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 10
ης

/ 12-9-2014 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 5
ο
:  Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης με 

την επωνυμία: «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς.  

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 12 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ., 

στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

12008/8-9-2014 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 Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αράπης Χρήστος 5. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Μάρκου Σωτήριος 

14. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 15. Μασούρας Γεώργιος 

16. Μπάτσικας Βασίλειος 17. Μπεϊνάς Αντώνιος   

18. Ολύμπιος Αθανάσιος 19. Ριζούλης Στέφανος 

20. Σιμούλης Θωμάς 21. Σκαρκάλης Χρήστος 

22. Σμυρλής Βασίλειος 23. Σουλιώτης Θεόδωρος 

24. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 25. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

26. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

27. Γκουτζουλίκας Γεώργιος  

που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: 6ΨΒ8Ω6Ι-ΖΓ0



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 5 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και 

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι κ.κ.: Δαλαμάγκας Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Έξαρχος Αστέριος 

(Μαρμαρίνης), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), 

Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής 

Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης 

Σπανός. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας 

Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης….. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 5
ο
:  Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης με 

την επωνυμία: «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς.  

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος, κ. Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

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 

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 

ή κοινοτικό 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 ή  κοινοτικού συμβουλίου. 5........» 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 5 

Με την παρ. 2 του άρθρου 278 του Π.Δ. 410/95 ορίζεται ότι: «2. Το δημοτικό ή 

κοινοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον πρόεδρο και 

τον αντιπρόεδρό του. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης 

προσλαμβάνεται διευθυντής της ή ορίζεται ως διευθυντής ένα από τα μέλη του. Στον 

κανονισμό προσωπικού της παραγράφου 2 του άρθρου 283 καθορίζονται τα προσόντα 

που πρέπει να έχει o διευθυντής της επιχείρησης. 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 την παρ. 1, εδάφ. β, του άρθρου 6 του Ν.2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας», ορίζεται ότι: «1. α)..... β) Στις περιπτώσεις διορισμού ή 

υποδείξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελών διοικητικών 

συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., ο αριθμός 

των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό 

ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, εφόσον τα μέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από 

ένα». 

 

Με την υπ’ αριθμ. 37/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩ6Ι-7) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5930 Β’ 993/26.05.2011, συστάθηκε 

η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία: «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς, που 

διοικείται από ενδεκαμελές (11) διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται μαζί με 

τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο, και το αποτελούν: 

- Ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρος, ή Δημοτικός Σύμβουλος ή Πρόεδρος της Δημοτικής 

Κοινότητας ή Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ή Δημότης. 

- Τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι, εκ των οποίων ο ένας από την μειοψηφία. 

- Ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα. 

- Έξι (6) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το 

αντικείμενο του Νομικού Προσώπου. 

 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος πρότεινε τους Συμβούλους της πλειοψηφίας, τους 

εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων, καθώς και τους δημότες που θα 

συμμετάσχουν στο διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης. 

 

Ακολούθως ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον 

Πεδίον», κ. Καλαγιάς Γρηγόριος, πρότεινε τους δημοτικούς Συμβούλους που θα 

συμμετάσχουν στο διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 278 του Π.Δ. 410/1995, 

- τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν.3463/2006, 

- τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.2839/2000, 

- την υπ’ αριθμ. 37/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩ6Ι-7) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς (ΦΕΚ 5930 Β’ 993/26.05.2011) με την οποία συστάθηκε η 

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία: «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς, 

και μετά από συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 4 από 5 

Αποφασίζει  ομόφωνα  
 
Α. Ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης  με 

την επωνυμία: «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς, ως εξής: 

 

Ι: Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Σουλιώτης Θεόδωρος, δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, με αναπληρωτή 

τον Αργυρούλη Ιωάννη, δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας. 

2. Τσιώνης Αστέριος, δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, με αναπληρωτή τον 

Μάρκου Σωτήριο, δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας. 

3. Βατζιάς Αντίγονος, δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφία, με αναπληρωτή τον 

Αράπη Χρήστο, δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας. 

 

ΙΙ: Δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Αγιάς 
4. Βαλάρης Βασίλειος, με αναπληρωτή τον Αρχοντή Αχιλλέα.  

5. Αλή – Χαν Μαρία  με αναπληρώτρια την Μυλωνά Πάτρα.  

6. Δελημήτρoς Αντώνιος, με αναπληρωτή τον Τσιάρα Νικόλαο.  

7. Τζιτζιλέρη Φωτεινή  με αναπληρωτή τον Ριζούλη Δημήτριο.  

8. Βαλάρη Αντωνία  με αναπληρώτρια την Καρβουνιάρη Ζωή.  

9. Χασταλής Περικλής με αναπληρωτή τον Γεωργοβίτσα Δημήτριο. 

10. Αγγελή Καλλιόπη με αναπληρώτρια την Παπαϊωάννου Αντωνία. 

 

ΙΙΙ: Εκπρόσωποι Κοινωνικών Φορέων 
11. Κρανιώτης Ευάγγελος, εκπρόσωπος Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μελιβοίας «Ο 

Όμηρος», με αναπληρωτή τον Αργύρη Αθανάσιο εκπρόσωπο Εκπολιτιστικού 

Συλλόγου Μελιβοίας «Ο Όμηρος». 

 

Β. Εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: 

1. Πρόεδρος ο Βαλάρης Βασίλειος. 

2. Αντιπρόεδρος ο Δελημήτρoς Αντώνιος. 

 

Γ. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός 

του, τον 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 αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας στη Γενική Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και στη Γραμματεία της 

Επιχείρησης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 149/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 5 από 5 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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