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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 18
ης

/ 13-11-2013 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα 14
ο
 :  Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

στη πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 105110/ Π141/29-05-2013 της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υ.ΠΕ.ΚΑ. για την χρηματοδότηση του έργου με 

τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την εφαρμογή προγράμματος διαλογής 

στην πηγή και χωριστής επεξεργασίας του οργανικού μέρους των 

απορριμμάτων των Δήμων ευθύνης του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας». 

 

Στην Αγιά, σήμερα 13 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 (6:00μμ.), 

στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 16919/9-

11-2013 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 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. Βατζιάς Αντίγονος 

4. Βαλάρης Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Καψάλης Βασίλειος 

10. Κουτσαντάς Βασίλειος
1
 11. Λέτσιος Βασίλειος 

12. Μπάτσικας Βασίλειος 13. Μπελιάς Αντώνιος 

14. Πατσάς Κυριάκος 15. Σμυρλής Βασίλειος 

16. Σουλιώτης Θεόδωρος   17. Στάθης Νικόλαος 

18. Συρακούλης Γεώργιος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

Απόντες 

20. Βόγιας Δημήτριος 21. Ξαφάρας Χρήστος 

22. Μαρούδας Ρίζος 23. Μαυρογιάννης Αντώνιος 

24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 25. Σιμούλης Θωμάς 

26. Τσαγκάλης Αντώνιος 27. Τσιτσές Δημήτριος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 
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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), Ζιούλη Αναστασία 

(Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 

Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου) και 

Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας). 

 

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

Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης, Παπακώστας Δημήτριος 

και Γκασδράνης Θεόδωρος. 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 της 

συνεδρίασης. 

 

Θέμα 14
ο
:  Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» στη πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 105110/ Π141/29-05-2013 

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υ.ΠΕ.ΚΑ. για την 

χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την 

εφαρμογή προγράμματος διαλογής στην πηγή και χωριστής 

επεξεργασίας του οργανικού μέρους των απορριμμάτων των Δήμων 

ευθύνης του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας». 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης που έθεσε 

υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

«Στις 29 Μαΐου 2013 με την υπ’ αριθμόν πρωτ. Οικ. 105110/ Π141 πρόσκληση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής / Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» προκηρύχθηκε η δράση για τη 

χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στις κατηγορίες πράξεων «Κατασκευή 

και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στις 

Περιφέρειες σύμφωνα με τους εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών» και 

«Προμήθειες εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων».  

Με την παρούσα πρόσκληση δύναται να χρηματοδοτηθούν : 

1. Οριστικές μελέτες και τεύχη δημοπράτησης. 

2. Προμήθειες κάδων και άλλων μέσων συλλογής, πλην απορριμματοφόρων, για την 

εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής στην πηγή αστικών (οικιακών και εμπορικών) 

βιοαποβλήτων. 

3. Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων. 

4. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τεμαχισμού και κομποστοποίησης, 

οικιακών και δημοτικών αποβλήτων κήπων και πάρκων. 

5. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δημοτικής κομποστοποίησης οικιακών και 

εμπορικών βιοαποβλήτων. 

6. Δαπάνες για την απόκτηση της απαιτούμενης γης προκειμένου να κατασκευασθούν 

οι ανωτέρω υποδομές, έως του ποσοστού 10% επί της επιλέξιμης δαπάνης κατασκευής 

των ανωτέρω υποδομών. 

7. Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας (Φυλλάδια ενημέρωσης και προβολής, 

Οδηγοί, Εγχειρίδια κλπ) μέχρι ποσοστό 1% του προϋπολογισμού της πράξης. 
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Οι πράξεις που θα προταθούν προς ένταξη θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των 

στόχων του ισχύοντα ΠΕΣΔΑ της οικείας Περιφέρειας. 

Με τη λειτουργία των προτεινόμενων προγραμμάτων και συστημάτων διαχείρισης 

βιοαποβλήτων θα επιτυγχάνεται τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω στόχους: 

Η εκπλήρωση υποχρεώσεων για την εκτροπή από διάθεση σε χώρο ταφής του 

βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με τους στόχους της 

οδηγίας 99/31/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με την ΚΥΑ 29407/2012. 

Η υποστήριξη προβλεπόμενων από ΠΕΣΔΑ εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

προδιαλεγμένων αστικών οργανικών αποβλήτων. 

Η εκπλήρωση υποχρεώσεων για την καθιέρωση χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, 

που προβλέπεται στην Οδηγία 2008/98/ΕΕ όπως ενσωματώθηκε με το Ν.4042/2012. 

Η αξιοποίηση πρώτων υλών που βρίσκονται στα αστικά στερεά απόβλητα για 

παραγωγή κατάλληλου εδαφοβελτιωτικού υλικού (compost) 

 

Σύμφωνα με το Ν.4042/2012 η χώρα υποχρεούται να διαθέτει ολοκληρωμένο και 

κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων και εγκαταστάσεων ανάκτησης 

σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, τα οποία συλλέγονται από νοικοκυριά, 

συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η συλλογή αυτή καλύπτει και τα 

σύμμεικτα αστικά απόβλητα από άλλους παραγωγούς, λαμβάνοντας υπόψη τις 

βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. 

 

Κατά παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές 

αποβλήτων (ΕΕ L 190/1/12.7.2006), για να προστατευτεί το δίκτυο διαχείρισης των 

αποβλήτων μπορεί να περιορίζονται οι εισαγωγές αποβλήτων που προορίζονται για 

αποτεφρωτήρες ταξινομημένους ως ανάκτηση. 

Το δίκτυο σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο που να επιτρέπεται στη χώρα να καταστεί 

αυτάρκης στον τομέα της διάθεσης αποβλήτων και της ανάκτησης των αποβλήτων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, λαμβανομένων υπόψη των γεωγραφικών συνθηκών ή 

της ανάγκης για ειδικευμένες εγκαταστάσεις για ορισμένους τύπους αποβλήτων. 

Το προαναφερόμενο δίκτυο επιτρέπει τη διάθεση των αποβλήτων ή την ανάκτηση των 

αποβλήτων, σε μία από τις πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστάσεις, με τη 

χρησιμοποίηση των καταλληλότερων μεθόδων και τεχνολογιών, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. 

Στο πλαίσιο αυτό η προτείνεται η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για την 

εφαρμογή προγράμματος διαλογής στην πηγή και χωριστής επεξεργασίας του 

οργανικού μέρους των απορριμμάτων των Δήμων ευθύνης του Ενιαίου Συνδέσμου 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας, ήτοι των 

Δήμων: 

Ελασσόνας 

Φαρσάλων 

Αγιάς 

Τεμπών 

Τυρνάβου  

Κιλελέρ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω πρόσκληση τους κανόνες επιλεξιμότητας, τις 

επιλέξιμες δράσεις, και το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με 

τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού 

Λάρισας για την υλοποίηση της εν λόγω πράξης 
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εισηγούμαστε να εγκρίνεται με απόφασή σας: 

α) την υποβολή πρόταση στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στην 

πρόσκληση με αριθμ. πρωτ.105110/ Π141/29-05-2013 της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Υ.ΠΕ.ΚΑ. για την χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Προμήθεια 

εξοπλισμού για την εφαρμογή προγράμματος διαλογής στην πηγή και χωριστής 

επεξεργασίας του οργανικού μέρους των απορριμμάτων των Δήμων ευθύνης του 

Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 

Λάρισας». 

β) την αποδοχή ανεπιφύλακτα των όρων της υπ’ αριθμόν πρωτ. Οικ. 105110/ Π141/ 

29-05-2013 πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

καθώς και των τροποποιήσεων και παραρτημάτων αυτής. 

γ) τον ορισμό ενός υπευθύνου της πράξης με τον αναπληρωτή του». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 τον Ν.3852/2010, 

- τις διατάξεις του Ν.4042/2012, 

- την με αριθμ. πρωτ.105110/ Π141/29-05-2013 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Υ.ΠΕ.ΚΑ.  

- την αρνητική ψήφο του δημοτικού συμβούλου κ. Καλαγιά Γρηγόριου, 

- το γεγονός ότι ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος δήλωσε 

«παρών», 

και μετά από συζήτηση  

 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

και συγκεκριμένα στην με αριθμ πρωτ  105110/ Π141/29-05-2013 πρόσκληση της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Υ.ΠΕ.ΚΑ. , για την χρηματοδότηση του έργου με 

τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την εφαρμογή προγράμματος διαλογής στην 

πηγή και χωριστής επεξεργασίας του οργανικού μέρους των απορριμμάτων των 

Δήμων ευθύνης του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων 

και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας».  

 

 

Β. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 105110/ Π141/ 

29-05-2013 πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

καθώς και των τροποποιήσεων και παραρτημάτων αυτής. 

 

 

Γ. Ορίζει υπεύθυνο της πράξης τον Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Γκουντάρα με 

αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο κ. Μπελιά Αντώνιο. 

 

 

Μειοψήφισαν: ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Τριανταφύλλου 

Αθανάσιος που δήλωσε «παρών» και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. 

Καλαγιάς Γρηγόριος που καταψήφισε. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 217/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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