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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 8/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 11ο .-

Ορισμός εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση των Αστικών
μη Κερδοσκοπικών Εταιριών Δήμου Αγιάς.

Αριθμός Απόφασης 154/2011
Σήμερα την 14η του μήνα Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσαλίδα» στην Αγιά, ύστερα από την με αριθμ.
πρωτ.9224/10-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βαλάρης Γεώργιος
5. Βόγιας Δημήτριος
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Καψάλης Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδας Ρίζος
15. Πατσάς Κυριάκος
17. Στάθης Νικόλαος
19. Συρακούλης Γεώργιος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος
12. Μπελιάς Αντώνιος
14. Μπάτσικας Βασίλειος
16. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
18. Ξαφάρας Χρήστος
20. Σουλιώτης Θεόδωρος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γιάνναρος Γεώργιος
3. Σμυρλής Βασίλειος
5. Μαυρογιάννης Αντώνιος

2. Σιμούλης Θωμάς
4. Τσιτσές Δημήτριο
6. Τσαγκάλης Αντώνιος
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Παπαδημητρίου Νίκος
5. Περπερής Ευάγγελος

2. Λάμπρου Ευάγγελος
4. Πατσιαβούδης Στέργιος
6. Ράντζος Νικόλαος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αλβίζος Δημήτριος
2. Γούλης Δημήτριος
3. Δαλακούρας Θεόδωρος
4. Κοσμάς Νικόλαος
5. Κυριάκου Αθανάσιος
6. Μπελιάς Αθανάσιος
7. Μπουρντένας Γρηγόριος
8. Οικονόμου Στέλιος
9. Πλατής Βασίλειος
10. Ριζάκης Δημήτριος
11. Χαλάτσης Αντώνιος
12. Χριστοδούλου Βασίλειος
13. Ζιούλη Αναστασία
14. Πατσαβούρας Ιωάννης
15. Πραντζίδης Δημήτριος
16. Μπαράκος Γεώργιος
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησαν οι υπάλληλοι του Δήμου Δημηνίκος
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο
Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση ενός (1) θέματος εκτός
ημερήσιας διάταξης, αναφορικά με «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς στη
Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πρόσληψης Ν. Λάρισας “Ορφέας” –
ΟΚΑΝΑ»(εισηγητής ο Πρόεδρος Σουλιώτης Θεόδωρος), διότι άμεσα πρέπει να
ορισθεί ο εκπρόσωπος του Δήμου μας που θα συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του
Κέντρου Πρόσληψης Ν. Λάρισας “Ορφέας” – ΟΚΑΝΑ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος εκτός
ημερήσιας διάταξης θεμάτων.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 11ο .-

Ορισμός εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση των Αστικών
μη Κερδοσκοπικών Εταιριών Δήμου Αγιάς.

Αριθμός Απόφασης 154/2011
To ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος
Μπελιάς Αντώνιος και έθεσε υπόψη του συμβουλίου τα εξής:
« Στο Δήμο Αγιάς λειτουργούν δύο Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες και
συγκεκριμένα:
1. Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου
Μελιβοίας, στην οποία μετέχουν ο Δήμος Αγιάς ως καθολικός διάδοχος του
Δήμου Μελιβοίας με ποσοστό 90%, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μελιβοίας «ο
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Όμηρος» με ποσοστό 5% και ο Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός Σύλλογος
Σωτηρίτσας «η Κάπιστα»με ποσοστό 5% και η οποία διοικείται από 5μελές
Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο τα τρία μέλη είναι εκπρόσωποι του Δήμου μας.
2. Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Ορφέας» Δήμου Αγιάς, στην οποία
μοναδικός μέτοχος είναι ο Δήμος Αγιάς μετά την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ.
«Δημοτική Βιβλιοθήκη» και οποία διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο
τα μέλη του οποίου είναι εκπρόσωποι του Δήμου μας.
Οι παραπάνω εταιρίες υλοποιούν ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το «Βοήθεια
στο Σπίτι», «Μαζικός Αθλητικός» κ.λ.π.
Με το άρθρο 111 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι:
α. Οι δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα των αστικών ταιριών μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα του άρθρου 267 του ν. 3463/2006, στις οποίες συμμετέχει ένας δήμος και
νομικά του πρόσωπα, περιέρχονται στην κοινωφελή επιχείρηση του νέου δήμου, σε
προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών. Το
προσωπικό που απασχολείται στις δράσεις αυτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας στην κοινωφελή επιχείρηση
και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις της επιχείρησης με απόφαση του οικείου
διοικητικού συμβουλίου. Συμβάσεις μίσθωσης έργου και εργασίας ορισμένου χρόνου
που τυχόν έχουν συναφθεί για τις δράσεις που περιέρχονται στην κοινωφελή επιχείρηση
του
νέου δήμου, συνεχίζονται από αυτή μέχρι τη λήξη τους.
β. Οι αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 267 του Κ.Δ.Κ., στις
οποίες συμμετέχουν περισσότεροι δήμοι ή και άλλοι φορείς, συνεχίζουν να λειτουργούν
ως έχουν, μέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη. Κατ’
εξαίρεση, η διάρκεια των αστικών εταιριών Ο.Τ.Α. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της
παραγράφου αυτής, οι οποίες διαχειρίζονται Ευρωπαϊκά Προγράμματα, παρατείνεται
σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων αυτών.
2.Υφιστάμενες διαδημοτικές ή αμιγείς επιχειρήσεις του π.δ. 410/1995, στις οποίες είχε
ανατεθεί σύμφωνα με το καταστατικό τους η παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα
των κοινόχρηστων χώρων και η αποκομιδή των απορριμμάτων, λύονται υποχρεωτικά
μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών
και τίθενται υπό εκκαθάριση. Οι δραστηριότητες που ασκούσαν περιέρχονται στον
οικείο δήμο. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των
ανωτέρω επιχειρήσεων μεταφέρεται στον οικείο δήμο με την ίδια σχέση εργασίας και
κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και
αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας. Από την κατάταξή του το μεταφερόμενο
προσωπικό υπάγεται στο υπηρεσιακό και μισθολογικό καθεστώς που ισχύει για το
αντίστοιχο προσωπικό του δήμου. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από
το αρμόδιο για το διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού αυτού λαμβάνεται υπόψη για όλες
τις μισθολογικές και κοινωνικοασφαλιστικές συνέπειες. Συμβάσεις μίσθωσης έργου και
εργασίας ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί από τις ανωτέρω επιχειρήσεις
συνεχίζονται από τον οικείο δήμο μέχρι τη λήξη τους. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου
αυτής εφαρμόζονται και σε δημοτικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής κατά το
μέρος που οι σκοποί τους περιλαμβάνουν και την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας.
3.Τυχόν υφιστάμενες αμιγείς επιχειρήσεις τηλεθέρμανσης του άρθρου 277 του πδ.
410/1995 δύνανται είτε να συγχωνευθούν με υφιστάμενες Δημοτικές Επιχειρήσεις
Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α) είτε να συνεχίσουν να λειτουργούν με ειδικό σκοπό
την τηλεθέρμανση, διεπόμενες από τις διατάξεις του ν.1069/1980. Η προσαρμογή του
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καταστατικού τους γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, εφαρμοζομένων αναλογικά
των διατάξεων του άρθρου 109 του παρόντος.
4. Με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου μπορεί υπάλληλοι του δήμου να
αποσπώνται σε δημοτική ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ. του οικείου
δήμου, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών, για ένα (1) έτος, με δυνατότητα ετήσιας
παράτασης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και για το λόγο ότι λήγει η θητεία των σημερινών
Διοικητικών τους Συμβουλίων, καλούμαστε να ορίσουμε τους εκπροσώπους του
Δήμου μας στην Γενική Συνέλευση των Εταιριών, από την οποία θα προκύψουν τα
νέα Διοικητικά Συμβούλια».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου Μπελιά Αντώνιου
 τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν.3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Ορίζει εκπροσώπους του Δήμου Αγιάς στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη
Κερδοσκοπική Εταιρία Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Μελιβοίας τους
παρακάτω δημοτικούς συμβούλους:
1. Τσαγκάλη Αντώνιο, της δημοτικής παράταξης τη πλειοψηφίας
2. Μπελιά Αντώνιο, της δημοτικής παράταξης τη πλειοψηφίας
3. Αργύρη Νικόλαο, της δημοτικής παράταξης τη πλειοψηφίας
4. Καλαγιά Γρηγόριο, της δημοτικής παράταξης «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία»
Β. Ορίζει εκπροσώπους του Δήμου Αγιάς στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη
Κερδοσκοπική Εταιρία «Ορφέας» Δήμου Αγιάς τους παρακάτω δημοτικούς
συμβούλους:
1. Τσαγκάλη Αντώνιο, της δημοτικής παράταξης τη πλειοψηφίας
2. Μπελιά Αντώνιο, της δημοτικής παράταξης τη πλειοψηφίας
3. Αργυρούλη Ιωάννη, της δημοτικής παράταξης τη πλειοψηφίας
4. Σμυρλή Βασίλειο, της δημοτικής παράταξης τη πλειοψηφίας
5. Γιαννουλέα Χριστίνα, της δημοτικής παράταξης τη πλειοψηφίας
6. Πατσά Κυριάκο, της δημοτικής παράταξης «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία»
7. Στάθη Νικόλαο, της δημοτικής παράταξης «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία»
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 154/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τα παρόντα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

