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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 21.11.2019  

Αριθμ. πρωτ.: 12347 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

190/2019 
από το πρακτικό της 13ης/ 20.11.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα 1ο : Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου Αγιάς στο Δ.Σ. του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 20.11.2019, ώρα 18:00, συνήλθε 

σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

12174/16.11.2019 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 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. 

 

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. Αλεξανδρίδου Βασιλική 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Κατσιάβας Αστέριος 7. Κορδίλας Δημήτριος 

8. Καφετσιούλης Απόστολος 9. Μακροβασίλης Βασίλειος 

10. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 11. Μπαρμπέρης Πέτρος 

12. Μπατζιόλας Ζάχος 13. Μπελιάς Αντώνιος 

14. Ντάγκας Νικόλαος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Σκαρκάλης Χρήστος 17. Σμυρλής Βασίλειος 

18. Σωτηρίου Βασίλειος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

20. Τσιαγκάλης Νικόλαος 21. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Αγγελάκας Ιωάννης 24. Ευσταθίου Ηλίας 

25. Καλαγιάς Γρηγόριος 26. Κασίδας Ιωάννης 

27. Κρανιώτης Ευάγγελος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 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 Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Δολμές Ευάγγελος (Δήμητρας), Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Λάμπρου Ευάγγελος 

(Μεγαλοβρύσου), Νάστου Ευαγγελία (Μαρμαρίνης), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Τζίκας 

Χρήστος (Σκλήθρου), Τσάκνης Βασίλειος (Καρίτσας) και Τσιντζιράκος Βασίλειος (Μελιβοίας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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

 

 

Θέμα 1ο : Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου Αγιάς στο Δ.Σ. του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας. 

 

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

εξής: 

 

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 14387/7-11-2014 επιστολή του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας μας ζητείται η εκλογή ενός αντιπροσώπου του Δήμου 

Αγιάς για όλη τη διάρκεια της τρέχουσας δημοτικής. 

 

Με τις παρ.1 έως 6 του άρθρου 246 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: 

«1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, την εκτελεστική επιτροπή και τον  πρόεδρό του. 

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους του κάθε Δήμου ή της  κάθε 

Κοινότητας, που εκλέγονται από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλιά τους, ανάλογα με  τον πληθυσμό τους, 

με βάση τον πληθυσμό του μικρότερου Δήμου ή της μικρότερης Κοινότητας,  που εκπροσωπείται με έναν 

αντιπρόσωπο. 

Ο αριθμός των αντιπροσώπων του καθενός από τους λοιπούς Δήμους και Κοινότητες, που  μετέχουν στο 

Σύνδεσμο, βρίσκεται με τη διαίρεση του πληθυσμού του δια του πληθυσμού του  μικρότερου από αυτούς. Αν 

τυχόν απομένει κλάσμα μεγαλύτερο από μισή μονάδα, υπολογίζεται  ως μονάδα. 

3. Αν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου, σύμφωνα με τον υπολογισμό της  προηγούμενης 

παραγράφου είναι περισσότερα από είκοσι πέντε (25), κάθε δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει 

αντιπροσώπους για το διοικητικό συμβούλιο  του Συνδέσμου ως εξής: 

i. Δήμοι ή Κοινότητες με πληθυσμό από έναν (1) έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους  εκλέγουν έναν (1) 

αντιπρόσωπο, 

ii. από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) εκλέγουν δύο (2)  αντιπροσώπους, 

iii. από τριάντα χιλιάδες έναν (30.001) έως εκατό χιλιάδες (100.000), τρεις (3)  αντιπροσώπους, 

iv. από εκατό χιλιάδες έναν (100.001) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000), τέσσερις (4)  αντιπροσώπους και 

v. από τριακόσιες χιλιάδες έναν (300.001) και άνω, πέντε (5) αντιπροσώπους. 

4. Αν, με τον υπολογισμό που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος, ο αριθμός των μελών του  διοικητικού 

συμβουλίου υπερβαίνει τα εβδομήντα πέντε (75), κάθε δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει 

αντιπροσώπους για το διοικητικό συμβούλιο του  Συνδέσμου ως εξής: 

i. Δήμοι ή Κοινότητες έως τριάντα χιλιάδες (30.000) κατοίκους εκλέγουν έναν (1)  αντιπρόσωπο, 

ii. από τριάντα χιλιάδες έναν (30.001) κατοίκους και μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000)  εκλέγουν δύο (2) 

αντιπροσώπους, 

iii. από ογδόντα χιλιάδες έναν (80.001) κατοίκους και μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες  (150.000) εκλέγουν 

τρεις (3) αντιπροσώπους, 

iv. από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν (150.001) κατοίκους και μέχρι τριακόσιες χιλιάδες  (300.000) εκλέγουν 

τέσσερις (4) αντιπροσώπους, 
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v. από τριακόσιες χιλιάδες έναν (300.001) κατοίκους και μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες  (500.000) εκλέγουν 

πέντε (5) αντιπροσώπους και  vi. από πεντακόσιες χιλιάδες έναν (500.001) και άνω εκλέγουν έξι (6) 

αντιπροσώπους. 

5. Σε συνδέσμους δύο (2) έως και τεσσάρων (4) Δήμων ή Κοινοτήτων, αν ο αριθμός των  αντιπροσώπων, 

σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπει η παράγραφος 2, είναι μεγαλύτερος από είκοσι πέντε (25) ή 

μικρότερος από πέντε (5), το διοικητικό  συμβούλιο συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3. 

Αν τυχόν, και κατά τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 3, ο αριθμός  των 

αντιπροσώπων είναι μικρότερος από πέντε (5), το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου  συγκροτείται πάλι 

από πέντε (5) αντιπροσώπους. Για να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις  ορίζεται από ένας αντιπρόσωπος των 

Δήμων που έχουν το μεγαλύτερο πληθυσμό κατά σειρά. Σε  Συνδέσμους δύο Δήμων ή Κοινοτήτων, αν δεν 

συμπληρώνεται ο αριθμός πέντε (5) αντιπροσώπων  ούτε με τον υπολογισμό αυτόν, το συμβούλιο του 

Συνδέσμου συγκροτείται από δύο (2)  αντιπροσώπους του Δήμου ή της Κοινότητας που έχει το μικρότερο 

πληθυσμό και από τρεις (3)  αντιπροσώπους του Δήμου ή της Κοινότητας που έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό. 

6. Για όλη τη διάρκεια της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου, τα δημοτικά ή κοινοτικά  συμβούλια εκλέγουν ως 

αντιπροσώπους τους στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου μέλη τους ή τον δήμαρχο. Στην περίπτωση που 

ένα δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο  εκλέγει περισσότερους από δύο (2) εκπροσώπους, ένας (1) από αυτούς 

εκλέγεται από τη  μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται μέσα σε έναν (1) μήνα  

από την εγκατάσταση των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών. 

Στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 23 η εκλογή γίνεται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την  εγκατάσταση 

των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών. Η θητεία των αντιπροσώπων λήγει πάντοτε με  την εγκατάσταση του 

νέου διοικητικού συμβουλίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι  διατάξεις της παραγράφου 1, πλην του 

πρώτου εδαφίου και της παραγράφου 3 του άρθρου 229.  

Σε Συνδέσμους που συνιστώνται μετά την εγκατάσταση των δημοτικών και κοινοτικών αρχών, οι  

αντιπρόσωποι εκλέγονται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη σύσταση του Συνδέσμου. Αν  ο Δήμος ή η 

Κοινότητα δεν ορίσουν αντιπροσώπους στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου,  ώσπου να γίνει η εκλογή, η 

οποία δεν μπορεί να γίνει σε χρονικό διάστημα πέραν των τριών  (3) μηνών από τη σύσταση του Συνδέσμου, 

μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου ο  δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας και, αν οι 

αντιπρόσωποι του ίδιου Δήμου ή της ίδιας  Κοινότητας είναι περισσότεροι, μετέχουν σύμβουλοι του 

επιτυχόντος Συνδυασμού, κατά τη  σειρά της εκλογής τους.»  

 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/19: 

«Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο 

ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των 

συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του 

προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον 

περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.» 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλώ να εκλέξουμε ένα (1) εκπρόσωπο του Δήμου Αγιάς, στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του «Ενιαίου Συνδέσμου με την επωνυμία «Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας». 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε να δηλωθούν οι υποψηφιότητες για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγιάς, 

στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Ενιαίου Συνδέσμου με την επωνυμία «Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας». 

 

Εκδηλώθηκε μια υποψηφιότητα αυτή του Δημάρχου Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Ο δημοτικός Σύμβουλος Βασίλειος Σωτηρίου δήλωσε ότι η παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης Αγιάς» 

απέχει από την ψηφοφορία. 

 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής του εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς στο διοικητικό συμβούλιο του 

Ενιαίου Συνδέσμου με την επωνυμία: «Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και 

Κοινοτήτων Νομού Λάρισας» με τη διενέργεια της σχετικής ψηφοφορίας.  
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Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματά της, 

που έχουν ως εξής:  Ο Δήμαρχος  Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας,  που ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος έλαβε 

δώδεκα (12) ψήφους. 

 

Συνοψίζοντας ο Πρόεδρος και σύμφωνα με το αποτέλεσμα της παραπάνω διενεργηθείσας ψηφοφορίας, 

ανακοίνωσε στο Σώμα ότι: για τη δημοτική περίοδο 2019-2023 εκλέγεται ως εκπρόσωπος του Δήμου Αγιάς 

στο διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Συνδέσμου με την επωνυμία: «Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας»,  ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 190/2019. 
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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