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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 2
ης

/ 16-2-2015 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα ΕΗΔ 2
ο
:  Παράταση των προγραμματικών συμβάσεων του Δήμου Αγιάς με τον «ΦοΔΣΑ» 

ΟΤΑ Νομού Λάρισας για την Παροχή Υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Λάρισας.  

 

Στην Αγιά, σήμερα 16 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα 

συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1393/12-2-2015 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 και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 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. Αράπης Χρήστος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Κασίδας Ιωάννης 9. Κούκας Γεώργιος 

10. Μάρκου Σωτήριος 11. Μπεϊνάς Αντώνιος   

12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

14. Μπάτσικας Βασίλειος 15. Ριζούλης Στέφανος 

16. Σιμούλης Θωμάς 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σουλιώτης Θεόδωρος 

20. Τσιώνης Αστέριος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος  

Απόντες 

23. Βατζιάς Αντίγονος 24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

25. Καλαγιάς Γρηγόριος 26. Μασούρας Γεώργιος 

27. Ολύμπιος Αθανάσιος  

που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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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 κ.κ.: Δαλαμάγκας 

Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς), 

Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μόσχος Θεόδωρος 

(Νερομύλων), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Μπελιάς Αθανάσιος 

(Μελιβοίας), Ντικούδης Διαμαντής (Αετολόφου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής 

Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.  

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος, ο Προϊστάμενος του 

Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ. Παπακώστας Δημήτριος. 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: 

 

Θέμα ΕΗΔ 2
ο
:  Παράταση των προγραμματικών συμβάσεων του Δήμου Αγιάς με τον «ΦοΔΣΑ» 

ΟΤΑ Νομού Λάρισας για την Παροχή Υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Λάρισας.  

 

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 

και το εισήγαγε για συζήτηση ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης, που έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου το παρακάτω έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αγιάς: 

 

«Θέτουμε υπόψη σας:  

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. το με αριθμ πρωτ.  16247/1-12-2014 έγγραφο του «ΦοΔΣΑ» ΟΤΑ Νομού Λάρισας  για την 

ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Αγιάς για την παροχή υπηρεσιών 

Ταμειακής Υπηρεσίας και Στατιστικού Ανταποκριτή, 

5. το με αριθμ πρωτ.  16245/1-12-2014 έγγραφο του «ΦοΔΣΑ» ΟΤΑ Νομού Λάρισας  για την 

ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Αγιάς για την παροχή υπηρεσιών 

Τεχνικής Υποστήριξης Προμηθειών, 

6. την με αριθμό 64/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΩ6Ι-0ΗΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Αγιάς, περί έγκρισης της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον «ΦοΔΣΑ» ΟΤΑ 

Νομού Λάρισας, με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Προμηθειών του 

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

7. την με αριθμό 65/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΩ6Ι-0Φ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Αγιάς, περί έγκρισης της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον «ΦοΔΣΑ» ΟΤΑ 

ΑΔΑ: ΩΠΕΝΩ6Ι-ΙΩΟ



Σελίδα 3 από 5 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Νομού Λάρισας, με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Ταμειακής Υπηρεσίας και Στατιστικού 

Ανταποκριτή του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων 

Νομού Λάρισας», 

και λαμβάνοντας υπόψη  ότι: 

- Ο «ΦοΔΣΑ», με το υφιστάμενο προσωπικό του δεν είναι δυνατό να ανταποκριθεί στην 

υλοποίηση έργων και προμηθειών, 

- Με το «Νόμο Καλλικράτη» (άρθρο 104 του Ν. 3852/2010) για τον  «ΦοΔΣΑ» Ν. Λάρισας, 

επίκειται η συγχώνευσή του και ενσωμάτωσή του σε Περιφερειακό ΦοΔΣΑ, στον οποίο θα 

συμμετέχουν υποχρεωτικά οι δήμοι όλων των διαχειριστικών ενοτήτων της οικείας Περιφέρειας, 

και συνεπώς δεν προβλέπεται άμεσα πρόσληψη ικανού προσωπικού, 

- 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 31.12.2015, 

- Σύμφωνα με το άρθρο 7 «Διάρκεια - Ανανέωση της σύμβασης» των από 27/2/2014 

υπογεγραμμένων Προγραμματικών Συμβάσεων του Δήμου Αγιάς με το ΦΟΔΣΑ ΟΤΑ Ν. Λάρισας 

για την Παροχή Υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ, προβλέπεται η ανανέωση των εν λόγω 

προγραμματικών συμβάσεων, με επαναπροσδιορισμό τόσο των όρων και των εκατέρωθεν 

αρμοδιοτήτων, όσο και του τιμήματος 

- Ο δε Δήμος Αγιάς με τις αρμόδιες Δ/νσεις 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 τον σχεδιασμό, την ένταξη, υλοποίηση, 

παρακολούθηση και παραλαβή έργων και προμηθειών καθώς και 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.» 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε να εγκρίνετε: 

 Α. Την παράταση της από 27/2/2014 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του 

ΦΟΔΣΑ ΟΤΑ Ν. Λάρισας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων 

Νομού Λάρισας», έως τις 30/04/2015, με τους ίδιους όρους, τις ίδιες αρμοδιότητες και το ίδιο τίμημα, 

το οποίο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αντιστοιχεί στο ποσό των 4.000,00€ κατ’ αποκοπή.  

Β. Την παράταση της από 27/2/2014 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του 

ΦΟΔΣΑ ΟΤΑ Ν. Λάρισας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & 

Κοινοτήτων Νομού Λάρισας», έως τις 30/04/2015, με τους ίδιους όρους, τις ίδιες αρμοδιότητες και το 

ίδιο τίμημα, το οποίο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αντιστοιχεί στο ποσό των 4.000,00€ κατ’ 

αποκοπή». 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. 

Τριανταφύλλου Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Εγκρίνουμε ως προς την περίπτωση Α της 

εισήγησης. Για την περίπτωση Β της εισήγησης όμως και επειδή δεν είχαμε το χρόνο να τη διαβάσουμε, 

πόσο μάλλον να τη μελετήσουμε, θα ψηφίσουμε “λευκό”». 
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Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» 

κ. Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Για μας είναι βασικό να μπορούν πάντοτε να 

ικανοποιούνται οι λαϊκές ανάγκες, ειδικά σε ζητήματα υγιεινής και όλων αυτών των σχετικών που 

είναι αρμοδιότητας των ΦοΔΣΑ. Η ύπαρξη αυτών των προγραμματικών συμβάσεων αποδεικνύει το 

αδιέξοδο του Ελληνικού αστικού Κράτους και του Καλλικράτη. Δημιουργούν υπηρεσίες και λειτουργίες 

τις οποίες δεν φροντίζουν ή νομίζουν ότι δεν οφείλουν να τις επανδρώσουν με το κατάλληλο 

προσωπικό. Η συγκεκριμένη πολιτική διαφωνία που έχουμε και με τη διοίκηση του Δήμου σήμερα, 

αλλά και συνολικότερα με τις διοικήσεις των Δήμων τις περιοχής, είναι ότι πέρα από την καλή θέληση 

που εμφανίζονται να έχουν ως προς την εξυπηρέτηση αυτών των λαϊκών αναγκών, σε ζητήματα 

υγιεινής, δεν φροντίζουν να έχουν και το αντίστοιχο διεκδικητικό περιεχόμενο. Δηλαδή για μας 

παράδειγμα και ο ΦοΔΣΑ και οι Δήμοι της περιοχής θα έπρεπε, πέρα από την προγραμματική σύμβαση 

για τεχνική και υπηρεσιακή εξυπηρέτησή τους, να προβάλουν και ένα διεκδικητικό πλαίσιο και να 

τονίζουν στο Κράτος και στην Κεντρική Κυβέρνηση κάθε φορά την υποχρέωση της, αλλά και τις 

ανάγκες του λαού, να επανδρωθούν αυτές οι υπηρεσίες με το ανάλογο προσωπικό έτσι ώστε να μην 

αναγκάζονται οι Δήμοι να παραχωρούν προσωπικό και πιθανόν να αποδυναμώνονται σε κάποιες 

φάσεις στις υπηρεσίες τους. Θα ψηφίσουμε “λευκό” όχι γιατί είμαστε ενάντια στη λειτουργία του 

ΦοΔΣΑ, αλλά επειδή ακριβώς λείπει αυτό το διεκδικητικό πλαίσιο. Για μας είναι καθήκον και του 

Δήμου Αγιάς και γενικότερα των Δήμων να αρθρώσουν διεκδικητικό ρόλο απέναντι στην Κυβέρνηση 

για τη στελέχωση των υπηρεσιών με το κατάλληλο προσωπικό. Δεν πρέπει να τα συγκαλύπτουμε αυτά». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η 

συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος, 

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

Δήμων και Κοινοτήτων”, 

- 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», 

- 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, 

- το με αριθμ πρωτ.16247/1-12-2014 έγγραφο του ΦοΔΣΑ ΟΤΑ Νομού Λάρισας  για την 

ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Αγιάς για την παροχή υπηρεσιών 

Ταμειακής Υπηρεσίας και Στατιστικού Ανταποκριτή, 

- το με αριθμ πρωτ.16245/1-12-2014 έγγραφο του ΦοΔΣΑ ΟΤΑ Νομού Λάρισας  για την 

ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Αγιάς για την παροχή υπηρεσιών 

Τεχνικής Υποστήριξης Προμηθειών, 

- την με αριθμό 64/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΩ6Ι-0ΗΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Αγιάς, περί έγκρισης της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον ΦοΔΣΑ ΟΤΑ 

Νομού Λάρισας, με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Προμηθειών του Ενιαίου 

Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Λάρισας», που 

ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ. 5551/50871/4-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡ10-ΙΙ2) 

απόφαση της Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 

- την με αριθμό 65/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΩ6Ι-0Φ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Αγιάς, περί έγκρισης της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον ΦοΔΣΑ ΟΤΑ 

Νομού Λάρισας, με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Ταμειακής Υπηρεσίας και Στατιστικού 

Ανταποκριτή του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων 

Νομού Λάρισας», που ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ. 5552/50872 /4-4-2014 

(ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡ10-ΚΓΔ) απόφαση της Γ. Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,  

- τις τοποθετήσεις των δημοτικών Συμβούλων, 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνει την παράταση της από 27/2/2014 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς 

και του ΦΟΔΣΑ ΟΤΑ Ν. Λάρισας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων 

Νομού Λάρισας», έως 30/04/2015, με τους ίδιους όρους, τις ίδιες αρμοδιότητες και το ίδιο τίμημα, 

που για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αντιστοιχεί στο ποσό των 4.000,00€ κατ’ αποκοπή. 

 

Β. Εγκρίνει την παράταση της από 27/2/2014 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς 

και του ΦΟΔΣΑ ΟΤΑ Ν. Λάρισας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Λάρισας», έως 30/04/2015, με τους ίδιους όρους, τις ίδιες 

αρμοδιότητες και το ίδιο τίμημα, που για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αντιστοιχεί στο ποσό 

των 4.000,00€ κατ’ αποκοπή. 

 

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον», κ.κ. Αναστασίου 

Ιωάννης, Αράπης Χρήστος, Μπεϊνάς Αντώνιος, Σιμούλης Θωμάς και Τριανταφύλλου Αθανάσιος, 

υπερψήφισαν ως προς την παράταση της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Λάρισας» και ψήφισαν «λευκό» ως προς την παράταση της 

προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & 

Κοινοτήτων Νομού Λάρισας» για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας. 

 

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφία «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», 

κα Μαρούδα – Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) και κ. Κασίδας Ιωάννης, καταψήφισαν συνολικά για τους 

λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 20/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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