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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 2/2022 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 26 του μήνα Ιανουαρίου  του έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  «δ ι α  τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς » 
συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  ύστερα από 
την με αριθ. πρωτ. 440/21-01-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  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, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 
6 του Ν. 4172/2013. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 19 ) 

1. Μαϊμάρης Δημ.  11.   Βλάχος Αθαν. 

2. Μητσογιάννης Nικ.  12.   Κακαγιάννης Χρ. 

3. Σίμος Βασ.  13.   Κωστή Μαρία   

4. Ζαρδούκας Κων.  14.   Κολλάτος Κων/νος 

5. Κρικώνης Χρ.  15.   Κοντογιάννης Ιωα. 

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης**  16.   Αργυρίου Ιωάννης   

7. Γκανάτσιος Ζήσης **  17.   Καρατέγος Μιχάλης** 

8. Ντόντος Γεωργ.    18.   Ανδρέου Νικ. 

9. Κυρίτσης Γεώργιος**  19.   Διψάνας Αχιλλεύς** 

10. Καραναστάσης Αθανάσιος*  20. -- 

 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 8 ) 
1. Τόπη - Σαΐτη Ζωή   5.   Σαΐτης Αστέριος 

2. Νικολάου Γεώργιος      6.   Τσούγιας Χρήστος 

3. Ζησάκη Ξανθή   7.   Τσεργάς Κων/νος  

4. Νταναβάρα Αργυρή  8.   Χαδουλός Κων.                
Αν και νόμιμα κληθέντες 

*  ήρθε κατά τη συζήτηση του 9ου Θέματος 
  **  δια τηλεδιάσκεψης 

  

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος,  
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Μαϊμάρης,  ύστερα από την 
διαπίστωση  ύπαρξης  απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα 
της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ ( 3ο  ). «Παροχή γνώμης επί του Τέλους Ταφής στον Κανονισμό Τιμολόγησης 2022» 
Αριθμός   Απόφασης ( 4 ) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Μανώλης Γεώργιος. 
 



 Πρόσφατα εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/122057/2478/17.12.2021 
(ΑΔΑ:ΡΩ724653Π8-Β12) Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφορικά με 
την άμεση επιβολή (από 01.01.2022) και την απόδοση του Τέλους Ταφής του άρθρου 38 του 
Ν.4819/2021. 
 

 Με την αριθμ. 109/2021 προηγούμενη απόφαση του, το  Δημοτικό Συμβούλιο 
γνωμοδότησε Επί του Σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης  του ΦοΔΣΑ, για το οικονομικό έτος 
2022, χωρίς το τέλος ταφής.  
 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και 
Κοινοτήτων Π.Ε. Λάρισας με την αριθ. 20448/30.12.2022 επιστολή προς τους Δημάρχους, 
κοινοποίησε προς γνωμοδότηση,  επί του Τέλους Ταφής στον Κανονισμό Τιμολόγησης  έτους 
2022.  
 

Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος είπε: «είχαμε αναφερθεί και στην προηγούμενη συνεδρίαση 
ότι επίκειται η επιβολή για το τέλος ταφής …. Για το Δήμο Τεμπών είναι 20€ ανά τόνο για το 
2022, αλλά στα επόμενα έτη αυξάνει και φτάνει ως και 55 € ανά τόνο… Θεωρώ άδικη αυτή την 
επιβολή του τέλους… δεν έπρεπε να επιβληθεί.  Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να καλύψει 
προχειρότητες και αδράνεια των προηγούμενων ετών… Έρχεται σε άσχημη οικονομική 
συγκυρία, ούτε για τους Δήμους είναι εύκολα, πόσο μάλλον για τους πολίτες… το κόστος 
ενέργειας έχει εκτιναχθεί στα ύψη…  Στην παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν.4819/2021 αναφέρεται 
ότι αν δεν το επιβάλλουν οι Δήμοι θα καταλογιστεί στους Δημάρχους και τα μέλη των 
επιτροπών….  

Ζητάω να μην δεχθούμε την επιβολή του τέλους ταφής και να διεκδικήσουμε την 
απόσυρση του άρθρου 38, για να κάνει το κράτος τα έργα που θα έπρεπε να έχουν γίνει από 
χρόνια». 
 

 Και κάλεσε το ΔΣ ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Κολλάτος: … βάση Ευρωπαϊκής οδηγίας έρχεται η επιβολή του τέλους αυτού… Η ευθύνη είναι 
της Πολιτείας, όλων των Κυβερνήσεων… Η επιβολή του τέλους είναι ταφόπλακα για την 
υπηρεσία καθαριότητας… Είμαστε κάθετα αντίθετοι.. Να αποσυρθεί το τέλος και το άρθρο. 
 

Κωστή: …είναι θέμα σκοπιμότητας και όχι προχειρότητας.. ακόμα μία φοροληστεία των Λαϊκών 
Εισοδημάτων… θα επιβαρύνει σημαντικά τα οικονομικά του Δήμου…. Η θέση της ΚΕΔΕ & της 
ΠΕΔ, για αναστολή της επιβολής του τέλους μας βρίσκει αντίθετους… Προτείνουμε στο Δ.Σ. 
Τεμπών να ζητήσει: 1) την άμεση κατάργηση του «τέλους ταφής» και του «περιβαλλοντικού 
τέλους», 2) να σταματήσει η εμπορευματοποίηση των απορριμμάτων, χωρίς ΣΔΙΤ και 
παραχωρήσεις. 3) το κόστος των προγραμμάτων εξοπλισμού και έργων για την ορθολογική 
διαχείριση των αποβλήτων, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας και στην 
προστασία του περιβάλλοντος, να προέρχονται από κεντρικούς δημόσιους πόρους που θα 
τροφοδοτούνται από πρόσθετη φορολόγηση του κεφαλαίου, στην προοπτική κατάργησης των 
ανταποδοτικών τελών καθαριότητας, 4) την απόλυτη διασφάλιση όλων των εργαζομένων στον 
τομέα αυτό, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. 
Θέση μας είναι ότι η διαχείριση των απορριμμάτων θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα τις λαϊκές 
ανάγκες με σεβασμό στο περιβάλλον, στην υγεία του λαού, στους φυσικούς πόρους και στο 
λαϊκό εισόδημα…  
 

 Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τα άρθρα 225-247 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
3. Την ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/122057/2478/17.12.2021 εγκύκλιο 
2. Το με αριθμ. πρωτ. 20448/30-12-2021 έγγραφο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Π.Ε. Λάρισας. 



3. Το Τέλος Ταφής στον Κανονισμό Τιμολόγησης ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας έτους 2022 
4. Την εισήγηση του Δημάρχου  

και μετά από διαλογική συζήτηση  [Κωστή: Καταψηφίζουμε με τις προϋποθέσεις που 
προαναφέραμε] 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  

 
 Γνωμοδοτεί   ΑΑ ΡΡ ΝΝ ΗΗ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ    επί του Τέλους Ταφής στον Κανονισμό Τιμολόγησης του 

ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας για το έτος 2022,  όπως αυτό έχει αποσταλεί από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων Π.Ε. Λάρισας. 

 
➢ Την απόσυρση του τέλους ταφής και του άρθρου  38 του Ν.4819/2021. 
  
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   4/2022 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                     (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

Μαϊμάρης Δημήτριος 


