
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ                  Από τα πρακτικά της αριθµ.14/2007Συνεδρίασης 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                      ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Νεάπολης 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
 
Αριθµός 148/2007 
ΘΕΜΑ: Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου του νεοσύστατου ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία 
«∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί ∆ήµου Νεάπολης». 

Στην Νεάπολη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 10η του µήνα Σεπτεµβρίου 
του έτους 2007 ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 19:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 
∆ήµου Νεάπολης ύστερα από την αριθµ.33/4-9-2007 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου 
που δηµοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε 
κάθε ένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι είναι παρόν ο κ. ∆ήµαρχος και ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία 
δεδοµένου ότι ήταν παρόντα 16 από τα δεκαεφτά µέλη ήτοι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     
Μήτσου Χρήστος  
Τσιρώνης Ευάγγελος  
Ρούση Αγγελική  
Καλαντζής Ιωάννης  
Παπαθανάσης Ανδρέας                                                                                                          
Καρδάρας Χρήστος  
Ζαρκαδούλας Γεώργιος  
Κουτσουπιάς Θωµάς  
Κατσινούλας Παναγιώτης  
Κατσαούνης Βασίλειος 
Σβεντζούρης ∆ηµήτριος  
Λιούπρας Κων/νος  
Τασολάµπρος Θεόδωρος  
Χασιώτης Ευθύµιος  
Νταής ∆ιονύσιος  
Ρούσης Γεώργιος 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
Τσαµάκης Παναγιώτης  
 

Στην συνεδρίαση ήταν οι Πρόεδροι Τοπικών Συµβουλίων καθώς και η ειδική Γραµµατέας 
Παπασωτήρη Γαρουφαλιά.  

Η Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 15ο θέµα που ήταν γραµµένο στην  ηµερήσια διάταξη 
για συζήτηση και είπε ότι σύµφωνα µε το αριθµ. 17259/21-8-2007 έγγραφο της ∆/νσης 
Τοπικής Αυτ/σης και ∆/σης Ν. Αιτ/νίας που µας πληροφορεί ότι στο ΦΕΚ 1163/11-7-
2007τ.Β΄δηµοσιεύτηκε η αριθµ, 10004/11-6-2007 απόφασή τους η οποία αφορά την 
συγχώνευση των Α,Β και Γ ∆.Π.Σ Νεάπολης σε ενιαίο Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία  
«∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί ∆ήµου Νεάπολης», πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
µας να ορίσει ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νεοσύστατου Ν.Π.∆.∆. όπως ορίζουν οι διατάξεις 
του άρθρου 240 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006). 

Σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις επειδή δύο από τα αιρετά µέλη  ορίζονται από 
την µειοψηφία  κάλεσε την µειοψηφία να ορίσει δύο τακτικά µέλη µε τους αναπληρωτές 
τους.  Εκείνοι πρότειναν  τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Τασολάµπρο Θεόδωρο, Λιούπρα 
Κων/νο ως τακτικά µέλη και Χασιώτη Ευθύµιο, Νταή ∆ιονύσιο ως αναπληρωµατικά.  

Στην συνέχεια η  Πρόεδρος αφού ανέφερε ότι ο Σύλλογος εργαζοµένων όρισε για 
εκπρόσωπό του την Πατσιά Αναστασία ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτριά της την Βλάµη 
Ιουλιέτα ολοκλήρωσε την πρότασή της ως εξής : 
Τακτικά µέλη: Παπαθανάσης Ανδρέας ∆ηµοτικός Σύµβουλος από την πλειοψηφία , 
Μήτσου Χρήστος ∆ηµοτικός Σύµβουλος από την πλειοψηφία,  Ζαρκαδούλας Γεώργιος 



∆ηµοτικός Σύµβουλος από την πλειοψηφία, Κουτσουπιάς Θωµάς , Τσιρώνης Ευάγγελος 
∆ηµοτικός Σύµβουλος από την πλειοψηφία, Τασολάµπρος Θεόδωρος ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος από την µειοψηφία, Λιούπρας Κων-νος ∆ηµοτικός Σύµβουλος από την 
µειοψηφία, Καραγιώργος Κων-νος ∆ηµότης χρήστης των υπηρεσιών του Νοµικού 
προσώπου και Πατσιά Αναστασία εκπρόσωπος των εργαζοµένων του Νοµικού 
προσώπου.     
Αναπληρωµατικά µέλη  :   Ρούση Αγγελική ∆ηµοτική Σύµβουλος από την πλειοψηφία , 
Καζαντζής Ιωάννης ∆ηµοτικός Σύµβουλος από την πλειοψηφία,  Καρδάρας Χρήστος 
∆ηµοτικός Σύµβουλος από την πλειοψηφία, Κατσαούνης Βασίλειος ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος από την πλειοψηφία, Κατσινούλας Παναγιώτης  ∆ηµοτικός Σύµβουλος από 
την πλειοψηφία, Χασιώτης Ευθύµιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος από την µειοψηφία, Νταής 
∆ιονύσιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος από την µειοψηφία, Καφεντζή Μαρία του Θωµά  
∆ηµότης χρήστης των υπηρεσιών του Νοµικού προσώπου και Βλάµη Ιουλιέτα  
εκπρόσωπο των εργαζοµένων του Νοµικού προσώπου.     
Και κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση 
της Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 240 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006),                                                                        

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Ορίζει τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νεοσύστατου Ν.Π.∆.∆ µε την 

επωνυµία «∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί ∆ήµου Νεάπολης»,ως εξής: 
Τακτικά µέλη: Παπαθανάσης Ανδρέας ∆ηµοτικός Σύµβουλος από την πλειοψηφία , 
Μήτσου Χρήστος ∆ηµοτικός Σύµβουλος από την πλειοψηφία,  Ζαρκαδούλας Γεώργιος 
∆ηµοτικός Σύµβουλος από την πλειοψηφία, Κουτσουπιάς Θωµάς , Τσιρώνης Ευάγγελος 
∆ηµοτικός Σύµβουλος από την πλειοψηφία, Τασολάµπρος Θεόδωρος ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος από την µειοψηφία, Λιούπρας Κων-νος ∆ηµοτικός Σύµβουλος από την 
µειοψηφία, Καραγιώργος Κων-νος ∆ηµότης χρήστης των υπηρεσιών του Νοµικού 
προσώπου και Πατσιά Αναστασία εκπρόσωπος των εργαζοµένων του Νοµικού 
προσώπου.     
Αναπληρωµατικά µέλη  :   Ρούση Αγγελική ∆ηµοτική Σύµβουλος από την πλειοψηφία , 
Καζαντζής Ιωάννης ∆ηµοτικός Σύµβουλος από την πλειοψηφία,  Καρδάρας Χρήστος 
∆ηµοτικός Σύµβουλος από την πλειοψηφία, Κατσαούνης Βασίλειος ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος από την πλειοψηφία, Κατσινούλας Παναγιώτης  ∆ηµοτικός Σύµβουλος από 
την πλειοψηφία, Χασιώτης Ευθύµιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος από την µειοψηφία, Νταής 
∆ιονύσιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος από την µειοψηφία, Καφεντζή Μαρία του Θωµά  
∆ηµότης χρήστης των υπηρεσιών του Νοµικού προσώπου και Βλάµη Ιουλιέτα  
εκπρόσωπο των εργαζοµένων του Νοµικού προσώπου.     

Ύστερα η Πρόεδρος πρότεινε ως Πρόεδρο του ∆.Σ του  παραπάνω νοµικού 
προσώπου τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Παπαθανάση Ανδρέα και ως Αντιπρόεδρο τον 
∆ηµοτικό Σύµβουλο Μήτσου Χρήστο και κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εκλέξει τον 
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία «∆ηµοτικοί Παιδικοί 
Σταθµοί ∆ήµου Νεάπολης». 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξέλεξε ως πρόεδρο του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆ συγκεντρώνοντας 
την  απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών (16 ψήφους) τον Παπαθανάση Ανδρέα και 
ως αντιπρόεδρο µε τους ίδιους ψήφους τον Μήτσου Χρήστο. 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  148/10-9-2007. 
Το πρακτικό αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ                                              
                                            (ακολουθούν υπογραφές) 
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                                 Νεάπολη 12-9-2007 
                                                    Η Γραµµατέας 
                                            Παπασωτήρη Γαρουφαλιά  


