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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 23.02.2016  

Αριθμ. πρωτ.: 1473 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

44/2016 

από το πρακτικό της 3
ης

/ 23.02.2016 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 18
ο
  :  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του  «ΦοΔΣΑ» ΟΤΑ 

Νομού Λάρισας, με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Λάρισας». 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 23 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 1338/19.02.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν.4172/2013. 

 

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. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Μάρκου Σωτήριος 13. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

14. Μασούρας Γεώργιος 15. Λέτσιος Βασίλειος 

16. Ολύμπιος Αθανάσιος 17. Ριζούλης Στέφανος 

18. Σιμούλης Θωμάς 19. Σκαρκάλης Χρήστος 

20. Σμυρλής Βασίλειος 21. Σουλιώτης Θεόδωρος 

22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

24. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

25. Αράπης Χρήστος 26. Μπάτσικας Βασίλειος 

27. Μπεϊνάς Αντώνιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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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: Αχιλλέας Καραφέριας (Ανατολής), 

Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Αθανάσιος Μπελιάς (Μελιβοίας), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς) και 

Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης, καθώς και ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών 

Αλέξανδρος Ντελής.  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

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

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 18
ο
  :  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του  «ΦοΔΣΑ» ΟΤΑ 

Νομού Λάρισας, με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Λάρισας». 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:   

1. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του  Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006) “Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων” 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

3. Την αριθ. 13797/04-10-2007 (ΦΕΚ 2239/Β/21-11-2007) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας Θεσσαλίας περί σύστασης Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΟΤΑ 

Νομού Λάρισας 

4. Την με αριθμό 4/4-02-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Συνδέσμου 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΟΤΑ Ν. Λάρισας, με την οποία αποφασίστηκε η σύναψη της 

παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:  

- Ο «ΦοΔΣΑ», με το υφιστάμενο προσωπικό του δεν διαθέτει ταμειακή υπηρεσία και δεν είναι δυνατό 

να ανταποκριθεί στην εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής (ΧΕΠ) και στην υποβολή των 

οικονομικών στοιχείων στην βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία Δήμων», όπως απαιτείται με την 

υπ’ αριθμ. 46/04-09-2012 εγκύκλιο που Υπουργείου Εσωτερικών, 

- Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως (Αριθμός φύλλου 93/14.04.2014), το προβλεπόμενο διάστημα υποχρεωτικής 

συγχώνευσης στους Περιφερειακούς Συνδέσμους Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), 

για συνδέσμους που έχουν συσταθεί ως ΦΟΔΣΑ ή ανώνυμες εταιρίας ή άλλες επιχειρήσεις και νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ κατά κλάδο ή τομέα που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ 

παρατείνεται έως 31.05.2016, 

- Ο δε Δήμος Αγιάς με τις αρμόδιες υπηρεσίες του διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία, και 

το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό, ώστε να υλοποιεί απρόσκοπτα όλο το φάσμα των 

διαδικασιών και ενεργειών που απαιτούνται για την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής 

και την αποστολή των οικονομικών στοιχείων, 
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- με τη παράγραφο β1 της υπ’ αριθμ. 46/04-09-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζεται ότι 

«τα στοιχεία υποβάλλονται από τον ίδιο τον Σύνδεσμο, εκτός εάν δεν τηρεί ίδια ταμειακή υπηρεσία, 

οπότε τα στοιχεία υποβάλλονται από τον υπάλληλο του Δήμου που εξυπηρετεί ταμειακά το Σύνδεσμο», 

εισηγούμαι 

Α. Να εγκρίνουμε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του ΦΟΔΣΑ ΟΤΑ Ν. 

Λάρισας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΉΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ 

του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Λάρισας», σύμφωνα 

με το κάτωθι «Σχέδιο Σύμβασης», που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

 

Β. Να ορίσουμε τους εκπρόσωπους του Δήμου Αγιάς και τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης. 

 

Γ. Να εξουσιοδοτήσουμε τον Αντιδήμαρχο Αγιάς κ. Βασίλειο Λέτσιο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΟΤΑ Ν. Λάρισας».  

 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:  

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» 

Ιωάννης Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων είναι 
ενταγμένος στο ευρύτερο πλαίσιο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε Πανελλαδικό και 
Πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι στην ουσία οι πολιτικές που φορολογούν για δεύτερη και τρίτη τον λαό 
με τη χρέωση του πληρώνω ότι πετάω, ενώ ταυτόχρονα πληρώνουμε άλλους τους άλλους φόρους. 
Εμείς πιστεύουμε ότι είναι υποχρέωση της Πολιτείας να καλύπτει τους τομείς της καθαριότητας και 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων χωρίς να χρεώνονται επιπλέον οι κάτοικοι της κάθε περιοχής. Αυτοί 
είναι οι λόγοι που διαφωνούμε με την πολιτική του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, γιατί είναι 
ενταγμένος σ’ αυτήν την κατεύθυνση και φυσικά διαφωνούμε με οπουδήποτε προγραμματική 
σύμβαση μαζί του που υλοποιεί αυτή την κατεύθυνση». 
 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβαμε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου Αντώνη Γκουντάρα, 

- τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν.3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την με αριθμ. 4/2016 (ΑΔΑ: ΩΤ4ΗΟΞΨ4-395) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου 

Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΟΤΑ Ν. Λάρισας, με θέμα: «Έγκριση σύναψης 

προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Αγίας για την «Παροχή υπηρεσιών ταμειακής υπηρεσίας και 

στατιστικού ανταποκριτή με το ΦοΔΣΑ Ν. Λάρισας»», 

-  το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης, 

- την αρνητική ψήφο των δημοτικών σύμβουλων της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» 

Γρηγόριου Καλαγιά (επικεφαλής), Γεώργιου Μασούρα, Αθανάσιου Τριανταφύλλου, Ιωάννη 

Αναστασίου και Θωμά Σιμούλη, 

- την αρνητική ψήφο των δημοτικών σύμβουλων της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή 

Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννη Κασίδα (επικεφαλής) και Χαδίνας (Νίνα) Μαρούδα – Λιαράτσικα, 

- το γεγονός ότι ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας Αντίγονος Βατζιάς δήλωσε “παρών” 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνουμε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του ΦΟΔΣΑ ΟΤΑ Ν. 

Λάρισας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΉΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων 

Νομού Λάρισας»,  

 

 

ΑΔΑ: 6ΓΒ1Ω6Ι-ΚΝΤ



Σελίδα 4 από 10 

Β. Εγκρίνουμε το παρακάτω Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

παρούσας απόφασης:  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΉΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΤΟΥ 

ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

Στη Λάρισα σήμερα ………. του μηνός …….. του έτους 2016, ημέρα …………. οι παρακάτω 

συμβαλλόμενοι: 

 

α. Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας, με 

ΑΦΜ 998616221, Β’ ΔΟΥ Λάρισας, και έδρα τη Λάρισα (οδός  Καλλιάρχου αριθ. 17), που  εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Πρόεδρό του κ. Γκουντάρα Αντώνιο, Δήμαρχο Αγιάς, που θα καλείται στο εξής για λόγους 

συντομίας «ΦοΔΣΑ»  και  

 

β. Ο Δήμος Αγιάς  με έδρα τη Αγιά, (οδός Καλυψώς Αλεξούλη 27, Τ.Κ.400 03) και με ΑΦΜ 099711740 

Α’ ΔΟΥ Λάρισας που στην προκείμενη περίπτωση εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιδήμαρχο κ. 

Βασίλειο Λέτσιο, που θα καλείται στο εξής για λόγους συντομίας «Δήμος», έχοντας υπόψη τους:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006) “Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων”, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

3. Την αριθ. 13797/ 04-10-2007 (ΦΕΚ 2239/Β/21-11-2007) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας Θεσσαλίας περί σύστασης Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΟΤΑ Νομού 

Λάρισας, 

4. Την με αριθμό 4/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων ΟΤΑ Ν. Λάρισας, με την οποία αποφασίστηκε η σύναψη της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης,   

5. Την με αριθμό …. /2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς, με την οποία 

εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.   

 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Προοίμιο 

1. Με την αρ. πρωτ. 4775/8-11-2006 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την οποία 

εγκρίθηκε ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

(ΠΕΣΔΑ), ορίζεται ότι οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) κάθε διαχειριστικής ενότητας, 

έχουν τη ευθύνη για τη λειτουργία και διαχείριση των χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και των 

εγκαταστάσεων αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων.  

2. Υπόχρεος Φορέας στο Νομό Λάρισας είναι ο πρώτος συμβαλλόμενος,  («ΦοΔΣΑ» Νομού Λάρισας), 

ο οποίος έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 13797/2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας (ΦΕΚ Β’ 2239/21.11.2007) και μέχρι σήμερα δεν έχει στελεχωθεί με το απαιτούμενο 

προσωπικό.  

3. Δεδομένου ότι : 
 ο νεοσύστατος «ΦοΔΣΑ», με το υφιστάμενο προσωπικό του δεν διαθέτει ταμειακή υπηρεσία και δεν 

είναι δυνατό να ανταποκριθεί στην εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής (ΧΕΠ) και στην 

υποβολή των οικονομικών στοιχείων στην βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία Δήμων», όπως 

απαιτείται με την υπ’ αριθμ. 46/04-09-2012 εγκύκλιο που Υπουργείου Εσωτερικών. 

 σύμφωνα με το άρθρο 8 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως (Αριθμός φύλλου 184/30-12-15), το προβλεπόμενο στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 

16 του ν. 4071/2012, όπως ισχύει, διάστημα συγχώνευσης των υφιστάμενων Φο.Δ.Σ.Α. στους 

Περιφερειακούς Συνδέσμους Φο.Δ.Σ.Α. του άρθρου 13 του ανωτέρου νόμου, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 

31.05.2016 
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 ο δε Δήμος Αγιάς με τις αρμόδιες υπηρεσίες του διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία, 

και επιστημονικό προσωπικό, ώστε να υλοποιεί απρόσκοπτα όλο το φάσμα των διαδικασιών και ενεργειών 

που απαιτούνται για την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και στην αποστολή των 

οικονομικών στοιχείων. 

 με τη παράγραφο β1 της υπ’ αριθμ. 46/04-09-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζεται 

ότι «τα στοιχεία υποβάλλονται από τον ίδιο τον Σύνδεσμο, εκτός εάν δεν τηρεί ίδια ταμειακή υπηρεσία, 

οπότε τα στοιχεία υποβάλλονται από τον υπάλληλο του Δήμου που εξυπηρετεί ταμειακά το Σύνδεσμο». 

 

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 225 του Ν. 3463/2006, στη σύναψη 

Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για 

την εκτέλεση του αντικειμένου της.    

 

Άρθρο 1 

Σκοπός - Αντικείμενο της σύμβασης 

1. Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η από μέρους του «Δήμου» παροχή υπηρεσιών 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ  ΤΟΥ 

ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. 

2. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προς τον «ΦοΔΣΑ» Παροχή Υπηρεσιών  Υποστήριξης 

από μέρους του «Δήμου»  με τις αρμόδιες Υπηρεσίες  του, για τη διενέργεια όλων των προβλεπόμενων 

διαδικασιών και πράξεων, που απαιτούνται για εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και την 

αποστολή των οικονομικών στοιχείων. 

 

Άρθρο 2 

Περιεχόμενο της παροχής υπηρεσιών 

Οι ειδικότερες υπηρεσίες που θα παρέχονται από το «Δήμο» για την υλοποίηση της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης, είναι οι ακόλουθες:  

 

Α. Η παροχή υπηρεσιών για την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα εκδίδει ο 

ΦοΔΣΑ. 

 

Β. Ο ορισμός υπαλλήλου του Δήμου ως στατιστικού ανταποκριτή του ΦοΔΣΑ για την αποστολή των 

οικονομικών στοιχείων του Συνδέσμου στην βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων». 

 

Άρθρο 3 

Εγγυήσεις 

Ο «Δήμος» υποχρεούται στην άρτια, εκτέλεση των υπηρεσιών τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης, όπως 

περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσης, σύμφωνα και με τις διατάξεις της νομοθεσίας που αναφέρονται 

στο άρθρο 12 της παρούσας, χωρίς να υποχρεούται στην προσκόμιση εγγύησης για την τήρηση των όρων 

της σύμβασης αυτής. 

 

Άρθρο 4 

Αμοιβή-Πληρωμές- Πόροι Χρηματοδότησης 

1. Ο «ΦοΔΣΑ», είναι ο αποκλειστικά υπόχρεος και υπεύθυνος για την χρηματοδότηση και υλοποίηση 

όλων των δαπανών που αναλαμβάνει να υλοποιήσει ο «Δήμος» στα πλαίσια της παρούσης. 

2. Τον «Δήμο» βαρύνουν όλες οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, ασφαλιστικών εισφορών κυρίων και 

επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού που θα απασχολεί για την εκτέλεση των 

υπηρεσιών/εργασιών της παρούσας Σύμβασης, για την καταβολή των οποίων αποκλειστικά αρμόδιος είναι 

ο «Δήμος» και ουδεμία ευθύνη φέρει ο «ΦοΔΣΑ». 

 

Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις Μερών 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση: α) Να συνεργάζονται για την επίτευξη των 

σκοπών της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, β) Να τηρούν τους όρους της και όλες τις υποχρεώσεις 
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τους που πηγάζουν από αυτή. γ) Να ενημερώνονται αμοιβαία για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται άμεσα ή 

έμμεσα με την παρούσα σύμβαση. 

2. Ειδικότερα:  

α) Ο «Δήμος» υποχρεούται: 

 Να παρέχει και να εκτελεί τις υπηρεσίες και εργασίες που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση, 

προσηκόντως και εμπροθέσμως, σε συνάρτηση με τον επιδιωκόμενο σκοπό και το αντικείμενο αυτής. 

 Να απασχολεί και να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση, 

καθώς και τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα για την άρτια, αποτελεσματική και απρόσκοπτη εκτέλεση 

όλων των εργασιών της παρούσης, καθ' όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης. Ο 

αριθμός των εργαζομένων για κάθε εργασία πρέπει να είναι επαρκής για την ορθή εκτέλεση της παρούσας 

Σύμβασης. Το προσωπικό, που θα διαθέσει και θα απασχολεί ο «Δήμος» για την υποστήριξη του 

«ΦοΔΣΑ», θα παραμείνει, σε όλη τη διάρκεια της παρούσας, προσωπικό του Δήμου Αγιάς, διατηρώντας με 

αυτόν την ίδια σχέση εργασίας και τα ίδια εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Τονίζεται ρητά ότι το 

ως άνω προσωπικό δεν θα έχει καμία απολύτως σχέση ή εξάρτηση από τον «ΦοΔΣΑ». Ο Δήμος Αγιάς έχει 

την πλήρη ευθύνη του προσωπικού αυτού ως εργοδότης. Ο «Δήμος» είναι ο μόνος υπεύθυνος για την 

καταβολή των μισθών και κάθε άλλων πρόσθετων παροχών προς το προσωπικό, και θα υπέχει όλες τις 

υποχρεώσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

 Να ασφαλίζει με δαπάνες του στο κατάλληλο (ανάλογα με τις ειδικότητες του προσωπικού) κύριο 

ή/και επικουρικό ασφαλιστικό ταμείο όλο το απασχολούμενο στο Έργο προσωπικό, σύμφωνα με τις 

σχετικές νομοθετικές διατάξεις. 

 Ειδικότερα στα πλαίσια της παρούσης, ενδεικτικά κατ' ελάχιστον και όχι περιοριστικά ο «Δήμος» 

υποχρεούται: 

 να διενεργεί όλες τις πληρωμές που προκύπτουν από τις υποχρεώσεις του Συνδέσμου μέσω της 

Ταμειακής του υπηρεσίας 

 να απασχολεί υπάλληλο του Δήμου για την διεκπεραίωση των ταμειακών πληρωμών του Συνδέσμου 

 να ασκεί κάθε νόμιμη και απαραίτητη ενέργεια ως αρμόδια ταμειακή υπηρεσία του Συνδέσμου καθ' 

όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας 

 να αποστέλλει τα οικονομικά στοιχεία του Συνδέσμου στη βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία 

δήμων». 

 Να παρέχει προς τον «ΦοΔΣΑ», όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όταν του ζητηθούν κατά τη διάρκεια 

της εκτέλεσης της σύμβασης και να ενημερώνει τον Πρόεδρο και την Εκτελεστική Επιτροπή του «ΦοΔΣΑ» 

για την πορεία υλοποίησης της παρούσας. 

 

β) Ο «ΦοΔΣΑ» υποχρεούται: 

 Να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή για την υλοποίηση της παρούσας και ιδίως: α) να συνεργάζεται 

αρμονικά με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του «Δήμου» β) να μεριμνά για την έγκαιρη έκδοση τυχόν 

απαιτούμενων αποφάσεων από τα όργανά του που σχετίζονται με την υλοποίηση πράξεων της παρούσας. 

 Ειδικότερα ο «ΦοΔΣΑ» κατ' ελάχιστον ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υποχρεούται: 

 Να εκδίδει τα Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής ( ΧΕΠ ) με συνημμένα όλα τα απαραίτητα έγγραφα 

και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή κάθε δαπάνης 

 Να εκδίδει επιταγή με το ισόποσο κάθε ΧΕΠ 

 Να ασκεί προέλεγχο νομιμότητας για κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί και πρόκειται να 

πληρωθεί. 

 Να τηρεί πλήρες αρχείο με τα εκδοθέντα και πληρωθέντα ΧΕΠ 

 Να παραλαμβάνει τα μπλοκ επιταγών από την τράπεζα και να τηρεί αρχείο με όλες τις επιταγές. 

 Να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες προκειμένου να μπορεί ο στατιστικός ανταποκριτής 

να υποβάλει τα οικονομικά στοιχεία στη βάση δεδομένων. 

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση 

του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 

 Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα 

με το άρθρο 6 της παρούσας. 

 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις 

λειτουργικές διαδικασίες. 
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 Να παρέχει έγκαιρα στο «Δήμο» την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές 

αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση των υπηρεσιών της παρούσας. 

 

Όλη η εν γένει αλληλογραφία του «Δήμου» θα διεξάγεται με την Εκτελεστική Επιτροπή του «ΦοΔΣΑ» ή με 

τον «ΦοΔΣΑ». Τα έγγραφα του «ΦοΔΣΑ» που αφορούν (άμεσα ή/ και έμμεσα) στο αντικείμενο της 

παρούσας σύμβασης, θα κοινοποιούνται στον «Δήμο» και στον αντίκλητο κ. Ιωάννη Σπανό, υπάλληλο του 

Δήμου Αγιάς. Εάν απαιτείται επιβεβαίωση της λήψης, τα ανωτέρω έγγραφα αποστέλλονται με απόδειξη ή 

με φαξ στο 2494023783. 

 

Άρθρο 6 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη, με την παρούσα σύμβαση και εφόσον κρίνουν σκόπιμο και αποτελεσματικό, 

δύναται να συγκροτήσουν Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, έργο της οποίας θα είναι η 

παρακολούθηση της τήρησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του αντικειμένου 

της. 

 

2. Η Επιτροπή αποτελείται από: 

α) Δύο (2) εκπρόσωπους του «ΦοΔΣΑ»  με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, που ορίζονται από το 

Διοικητικό του Συμβούλιο. 

β) Δύο (2) εκπρόσωπους του «Δήμου» με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, που ορίζονται από το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

 

Πρόεδρος της Επιτροπής για το 1
ο
 εξάμηνο της παρούσας σύμβασης ορίζεται ένα από τα ανωτέρω μέλη- 

εκπρόσωποι του «ΦοΔΣΑ», ενώ για το 2
ο
 εξάμηνο της παρούσας σύμβασης Πρόεδρος ορίζεται ένας από 

τους ανωτέρω εκπροσώπους του «Δήμου». Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της Επιτροπής που 

οδηγεί σε ισοδύναμο (αριθμητικά) αποτέλεσμα, η γνώμη ή και ψήφος του Προέδρου έχει καθοριστική ισχύ. 

 

3. Οι εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων φορέων είναι δυνατόν να προέρχονται και από το προσωπικό τους. 

 

4. Η επιτροπή αυτή θα έχει την αρμοδιότητα να παρακολουθεί συστηματικά και να ελέγχει την πρόοδο της 

εκτέλεσης των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του «Δήμου»  και να συντάσσει 

έκθεση για την πορεία της σύμβασης, την οποία θα διαβιβάζει προς τα συμβαλλόμενα μέρη. Ειδικότερα 

αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των 

εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η 

τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν 

υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και 

ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της παρούσας, η 

παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που 

προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της. 

 

5. Για τυχόν παραλείψεις της παροχής υπηρεσιών,  που θα διαπιστωθούν από την Επιτροπή, ο «Δήμος» 

υποχρεούται στην επανόρθωση τους μέσα σε εύλογη προθεσμία. 

 

6. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει 

γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό 

αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που 

σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, 

εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης. 

 

7. Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα 

καθορισθούν με αποφάσεις της. 
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Άρθρο 7 

Διάρκεια - Ανανέωση της σύμβασης 

1. Η παρούσα προγραμματική σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της μέχρι την επαρκή στελέχωση του 

«ΦοΔΣΑ» με προσωπικό που θα εξασφαλίζει την από μέρους του εύρυθμη και απρόσκοπτη άσκηση των 

αρμοδιοτήτων του.  

2. Τα δύο μέρη μπορούν με νεότερη έγγραφη συμφωνία τους να συμφωνήσουν την διάρκεια της παρούσας, 

με επαναπροσδιορισμό τόσο των όρων και των εκατέρωθεν αρμοδιοτήτων.  

 

Άρθρο 8 

Τροποποίηση - Ισχύς Όρων Σύμβασης 
1. Οι όροι της παρούσας σύμβασης δύναται να τροποποιηθούν μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των 

μερών αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου. 

2. Σε περίπτωση που κάποιος όρος κηρυχθεί άκυρος ή για οποιονδήποτε λόγο ανίσχυρος, αυτό κατά 

κανόνα δεν θα επηρεάσει τη σύμβαση η οποία παραμένει ισχυρή, εκτός εάν η μη εφαρμογή του όρου αυτού 

καθιστά αδύνατη την εφαρμογή της και συνιστά λόγο καταγγελίας υπέρ οποιουδήποτε από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. 

3. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η 

ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη 

μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση 

δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 

 

Άρθρο 10 

Λύση της σύμβασης – Καταγγελία 

1. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να λυθεί πριν τη λήξη της στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Αυτοδίκαια στην περίπτωση ενεργοποίησης και έναρξης της λειτουργίας του Περιφερειακού 

ΦοΔΣΑ, σύμφωνα με την παράγραφο Η’ της αριθμ. 4775/8-11-2006 Απόφασης του ΓΓ Περιφέρειας 

Θεσσαλίας «Περί έγκρισης Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

‘’ΠΕΣΔΑ’’ Θεσσαλίας». 

β) Με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, στην περίπτωση που ο «ΦοΔΣΑ» στελεχωθεί με 

το απαιτούμενο προσωπικό, το οποίο θα είναι σε θέση να συνεχίσει να υλοποιεί τα περιγραφόμενα 

στο άρθρο 2 της παρούσης.  

γ) Με έγγραφη καταγγελία, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, για σοβαρό και σπουδαίο λόγο, 

που συνίσταται στο γεγονός ότι ο αντισυμβαλλόμενος παραβιάζει κατ’ επανάληψη και υπαίτια τους 

όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, οι οποίοι  θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, καθώς και 

στην περίπτωση της παρ. 3 του επόμενου άρθρου. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά την πάροδο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών 

από την ημερομηνία κοινοποίησής της.  

 

2. Η λύση της σύμβασης με οποιοδήποτε τρόπο, εγκρίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των 

συμβαλλομένων μερών και συνάπτεται μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι 

της λύσης, πιστοποιείται η αμοιβαία εκκαθάριση των εκατέρωθεν απαιτήσεων και η απαλλαγή τους από τις 

εκατέρωθεν υποχρεώσεις.  

 

3. Η λύση της παρούσας σύμβασης δεν δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης σε οποιοδήποτε από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. 

 

Άρθρο 11 

Ανωτέρα Βία 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται σε περίπτωση υπερημερίας ή αδυναμίας εκπλήρωσης των 

συμβατικών υποχρεώσεών τους για λόγους ανωτέρας βίας, όπως είναι ενδεικτικά οι απεργίες ή άλλες 

εργατικές αναταραχές, οι θεομηνίες, φυσικές καταστροφές, πόλεμος, επιβολή στρατιωτικού νόμου, υπό την 

προϋπόθεση, ότι το μέρος που επιθυμεί να κάνει χρήση της ρήτρας αυτής, οφείλει να ειδοποιεί το άλλο 

μέρος για την επέλευση του γεγονότος (εκτός των περιπτώσεων απεργίας που ούτως ή άλλως εξαγγέλλεται 

από τα ΜΜΕ κλπ). 
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2. Το μέρος, που επικαλείται το γεγονός της ανωτέρας βίας, είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια προς την κατά του εξ αυτού του γεγονότος αποτροπή των δυσμενών επιπτώσεων και 

αμέσως μετά την εξάλειψή του να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παρούσα, εφόσον η 

σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί από το άλλο μέρος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο. 

3. Εάν το γεγονός ανωτέρας βίας διαρκέσει περισσότερο από ένα (1) μήνα από την ημερομηνία που το 

επικαλούμενο αυτό συμβαλλόμενο μέρος, θα έπρεπε να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του κατά την 

παρούσα, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. 

 

Άρθρο 12 

Ισχύουσες διατάξεις στην εκτέλεση της σύμβασης 

 Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Ο Ν. 3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”. 

 Ο Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 

συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».  

 Ο Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων». 

 Η κείμενη νομοθεσία για τις προμήθειες και υπηρεσίες των ΟΤΑ.  

 Η ΚΥΑ 29407/3508 «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων». 

 Η Η.Π. 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και 

Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης». 

 Το υπόλοιπο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αφορά την παροχή υπηρεσιών συμβούλου, κλπ. 

 

Άρθρο 13 

Επίλυση διαφορών 

1. Κάθε διαφωνία μεταξύ «ΦοΔΣΑ» και «Δήμου» σχετική με την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης 

επιλύεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας.  

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 

τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν και να μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των 

διαφορών, που ενδεχόμενα να ανακύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης.  

3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμβιβαστική και εξώδικη επίλυση των διαφορών, συμφωνείται 

ότι τόπος εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης καθορίζεται η πόλη της Λάρισας και κατά τόπο αρμόδια 

Δικαστήρια ορίζονται τα καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Λάρισας. 

 

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα  προγραμματική σύμβαση σε τρία (3) αντίτυπα, και 

αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό της υπογράφτηκε όπως ακολουθεί και έλαβαν από ένα (1) 

αντίτυπο ο κάθε συμβαλλόμενος, ενώ ένα (1) θα κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ Λάρισας. 

 

  

 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τον ΦοΔΣΑ Για τον Δήμο Αγιάς 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ  

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

Ο Αντιδήμαρχος 

Βασίλειος Λέτσιος 
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Γ. Ορίζουμε εκπρόσωπους του Δήμου Αγιάς στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης τον Αντιδήμαρχο 

Βασίλειο Λέτσιο και τον δημοτικό σύμβουλο Στέφανο Ριζούλη και αναπληρωτές αυτών, τους δημοτικούς 

συμβούλους Σμυρλή Βασίλειο και Γιάνναρο Γεώργιο. 

 

Δ. Εξουσιοδοτούμε τον Αντιδήμαρχο Βασίλειο Λέτσιο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ 

του Δήμου Αγιάς και του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΟΤΑ Ν. Λάρισας.  

 

 

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος 

Καλαγιάς (επικεφαλής), Γεώργιος Μασούρας, Αθανάσιος Τριανταφύλλου, Ιωάννης Αναστασίου και Θωμάς 

Σιμούλης. 

 

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου 

Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και Χαδίνα (Νίνα) Μαρούδα – Λιαράτσικα για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Δήλωσε «παρών» και μειοψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον 

Πεδίον» Αντίγονος Βατζιάς. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 44/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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