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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 28/11/2018 ώρα 22:10. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 29.11.2018  

Αριθμ. πρωτ.: 9860 

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  

196/2018 
από το πρακτικό της 14

ης
/ 28.11.2018 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 14
ο
 : Λήψη Απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στον ΦοΔΣΑ Περιφερειακής Ενότητας 

Λάρισας με την επωνυμία: «Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων 

και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας», σύμφωνα με το άρθρο 245 παρ. 4 του Ν. 4555/2018. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 28.11.2018, ώρα 18:00 (6:00 

μ.μ.), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 9718/28.11.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτηρίου Μάρκου, 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. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αναστασίου Ιωάννης
1
 3. Αργυρούλης Ιωάννης 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Ζιούλη Αναστασία 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κούκας Γεώργιος 9. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
 2

 

10. Μασούρας Γεώργιος 11. Μπάτσικας Βασίλειος 

12. Μπεϊνάς Αντώνιος 13. Λέτσιος Βασίλειος 

14. Ολύμπιος Αθανάσιος 15. Ριζούλης Στέφανος 

16. Σιμούλης Θωμάς 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σκαπέτης Αντώνιος 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σουλιώτης Θεόδωρος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 23. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

24. Αγγελακόπουλος Ρίζος 25. Βατζιάς Αντίγονος 

26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 27. Καλαγιάς Γρηγόριος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

2
 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 11

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

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: Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 

Μόσχος Θεόδωρος (Νερομύλων) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Επίσης παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός, Αλέξανδρος Ντελής και Δημήτριος 

Παπακώστας. 

 

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 14
ο
 : Λήψη Απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στον ΦοΔΣΑ Περιφερειακής Ενότητας 

Λάρισας με την επωνυμία: «Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων 

και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας», σύμφωνα με το άρθρο 245 παρ. 4 του Ν. 4555/2018. 

 

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

εξής: 

 

Στην παρ. 4 του άρθρου 245 του Νόμου 4555/2018 («Κλεισθένης»), αναφέρεται ότι:  

«Οι σύνδεσμοι ή οι ανώνυμες εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ 

α΄ βαθμού που είχαν συσταθεί πριν από την 1.1.2013 και ασκούσαν αποκλειστικές αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ 

χωρίς να αποτελούν «Περιφερειακούς ΦοΔΣΑ» του άρθρου 13 του N. 4071/2012 και χωρίς να έχουν 

συγχωνευθεί κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 16 του ίδιου νόμου στους «Περιφερειακούς ΦοΔΣΑ» του 

άρθρου 13 αυτού, και οι οποίοι πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 225 του 

παρόντος τροποποιούν τη συστατική τους πράξη και λαμβάνουν τις απαιτούμενες αποφάσεις, ώστε να 

λειτουργήσουν ως ΦοΔΣΑ του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του 

άρθρου 210 λαμβάνεται από τα δημοτικά συμβούλια των ΟΤΑ που αντιστοιχούν στο 70% κατ’ ελάχιστο του 

πληθυσμού των ΟΤΑ που συμμετέχουν στους ΦοΔΣΑ αυτούς.» 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνωθι αναφερόμενα και λόγω του ότι ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας μέχρι σήμερα ασκεί αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ στην 

Περιφερειακή Ενότητας Λάρισας, το Δημοτικό Συμβούλιο μας θα πρέπει να λάβει απόφαση σχετικά με τη 

νομική μορφή, την χρονική διάρκεια, την έδρα και τον αριθμό των εκπροσώπων του στο όργανο διοίκησης 

του ΦοΔΣΑ.  

 

Δεδομένου ότι: 

1. Ο Δήμος μας είναι ιδρυτικό μέλος του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας (ΦΕΚ Σύστασης Συνδέσμου:  2239/Β/21-

11-2007). 

2. Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας, ως 

ΦοΔΣΑ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, λειτουργεί -έως και σήμερα- σύμφωνα με τις οικείες 

άδειες λειτουργίας, καθώς και τους ισχύοντες οικείους περιβαλλοντικούς όρους το Χώρο Υγειονομικής 

Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αγιάς, 

Ελασσόνας και Φαρσάλων και το Κέντρο Διαλογής και Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ), ενώ έχει θεσπίσει 

Πολιτική Ποιότητας και Περιβάλλοντος και εφαρμόζει Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας και Περιβάλλοντος (ΟΣΔΠΠ), πιστοποιημένο κατά τις προδιαγραφές των Διεθνών 

Προτύπων ISO 9001:2015 – Διασφάλιση Ποιότητας και ISO 14001:2015 – Περιβαλλοντική 

Διαχείριση.  
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Ο ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας έχει αναλάβει και ολοκληρώσει την κατασκευή με συγχρηματοδότηση: 

- Της επέκτασης του ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας με την κατασκευή της Κυψέλης 4 (εκτιμώμενη 

υπολειπόμενη διάρκεια ζωής αυτής περί τα δύο (2) έτη). 

- Της αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της ΠΕ 

Λάρισας. 

έχει παράσχει υπηρεσίες υποστήριξης με ίδιους πόρους για: 

- Τη συλλογή και μεταφορά δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών των ΟΤΑ – μελών του. 

- Τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων των ΟΤΑ – μελών του. 

- Την υποστήριξη των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Περιβάλλοντος των ΟΤΑ – μελών του για την 

ανάπτυξη ρευμάτων διαλογής στην πηγή (λ.χ. χωριστή συλλογή γυαλιού, χωριστή συλλογή 

αποβλήτων ένδυσης και υπόδησης). 

- Την εκπόνηση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων των Δήμων Αγιάς, Ελασσόνας, 

Κιλελέρ, Τεμπών, Τυρνάβου και Φαρσάλων – μελών του. 

- Την εκπόνηση της Μελέτης Σκοπιμότητας – Χωροθέτησης Πράσινων Σημείων των ΟΤΑ – μελών 

του. 

- Την εκπόνηση της Μελέτης Κατασκευής Πράσινων Σημείων των ΟΤΑ – μελών του. 

- Την εκπαίδευση χρήσης του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) από τους ΟΤΑ – μέλη του. 

- Την ανάπτυξη συνεργασίας με την Περιφερειακή Εκπαίδευση Λάρισας στην ανάπτυξη και 

υλοποίηση σχεδίου περιβαλλοντικών δράσεων εντός των διοικητικών ορίων της ΠΕ Λάρισας.  

- Τη διαρκή ενημερωτική υποστήριξη των ΟΤΑ – μελών του σε νέες και υφιστάμενες διαδικασίες 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

ενώ έχει προγραμματίσει και εξελίσσει: 

- Την ανάδειξη Αναδόχου για την εκπόνηση της Μελέτης κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας 

Αποβλήτων (ΜΕΑ) ΠΕ Λάρισας, στα πλαίσια της σχετικής πρότασης χρηματοδότησης δημοσία 

δαπάνει. 

 

Επίσης, ο ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας, μέσω της τιμολογιακής του πολιτικής, έχει κατορθώσει να διατηρήσει 

σταθερό κατά την τελευταία πενταετία το τέλος χρήσης ΧΥΤΑ. 

3. Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία λειτουργίας του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας έχει αποδειχθεί ότι αυτός διαθέτει 

σε μεγάλο βαθμό την υποδομή και την τεχνογνωσία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις 

που θέτει η νομοθεσία, καθώς και την εμπειρία και ετοιμότητα να προγραμματίσει, σχεδιάσει και 

ολοκληρώσει τα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας 

δημοσία δαπάνει, να παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στους ΟΤΑ – μέλη του και να υποστηρίξει τη 

επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων με την ανάπτυξη πνεύματος περιφερειακής αλληλεγγύης και 

συνεργασίας.  

Επίσης, ο ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας έχει τη δυνατότητα, βάσει των οικονομιών κλίμακας που πετυχαίνει- να 

παρέχει τις φθηνότερες υπηρεσίες στα μέλη του, όσο αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων τους σε 

σχέση με άλλους αντίστοιχους φορείς της ελληνικής επικράτειας. 

4. Ο τρόπος λειτουργίας του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας διασφαλίζει με το βέλτιστο δυνατό τρόπο και το 

μικρότερο δυνατό κόστος τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων για το Δήμο και τους δημότες μας, καθώς 

και την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), αλλά και του 

Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), αναφορικά με την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των αποβλήτων μας, ώστε να μην επιβληθούν οι κυρώσεις και τα πρόστιμα που 

προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία εις βάρος των Δήμων μας (ειδικό τέλος εναπόθεσης από 

35,00€/tn, βάσει άρθρου 43 Ν. 4042/2012). 

5. Στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας ο Ενιαίος 

Σύνδεσμος Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας έχει εγκριθεί ως ο Φορέας 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. 

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, εισηγούμαι όπως επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του Δήμου μας στον Ενιαίο 

Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας (ΦοΔΣΑ ΠΕ 

Λάρισας), η οποία να παραμείνει ως έχει μέχρι σήμερα και συγκεκριμένα: 
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- Η νομική μορφή να είναι αυτή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 

245 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και στην παρ. 4 του άρθρου 245 του Ν. 

4555/2018. 

- Η χρονική διάρκεια να παραμείνει ως έχει, ήτοι τα τριάντα (30) έτη από τη δημοσίευση της συστατικής 

πράξης του στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

- Η έδρα του να παραμείνει, όπως ορίζεται στη συστατική πράξη του, ήτοι ο Δήμος Λαρισαίων. 

- Ο αριθμός εκπροσώπων του Δήμου μας στο όργανο διοίκησης του ΦοΔΣΑ να παραμείνει, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 230 του Ν. 4555/2018. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 245 παρ. 4 του Ν. 4555/2018  (Α΄ 133): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 

απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

και άλλες διατάξεις», 

- το από 2239/Β/21-11-2007 ΦΕΚ Σύστασης του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε τη συνέχιση της συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στον υφιστάμενο Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας (ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας), με τα ισχύοντα μέχρι 

σήμερα, και συγκεκριμένα: 

 

- Η νομική μορφή να είναι αυτή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 245 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και στην παρ. 4 του άρθρου 

245 του Ν. 4555/2018. 

 

- Η χρονική διάρκεια να παραμείνει ως έχει, ήτοι τα τριάντα (30) έτη από τη δημοσίευση της συστατικής 

πράξης του στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

 

- Η έδρα του να παραμείνει, όπως ορίζεται στη συστατική πράξη του, ήτοι ο Δήμος Λαρισαίων. 

 

- Ο αριθμός εκπροσώπων του Δήμου μας στο όργανο διοίκησης του ΦοΔΣΑ να παραμείνει, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 230 του Ν. 4555/2018. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 196/2018. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  
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