
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                              
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ                
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 19/2018 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 30 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00’ 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7840/26-11-18  πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας 
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 
 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 19 ) 

1. Βλάγκας Ιωάννης  11. Έξαρχος Γεώργιος 

2. Τσεργάς Κων/νος   12. Μπουζέκης Ευθύμιος 

3. Σαϊτης Αστέριος  13. Κυρίτσης Γεώργιος  

4. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία   14. Τζέκας Θωμάς 

5. Νταφούλης Κων/νος  15. Μπίκας Χρήστος 

6. Αργυρίου Ιωάννης  16. Πανάγου Ελευθερία 

7. Τσέτσιλας Δημήτριος  17. Τσιαπλές Θωμάς 

8. Ζησάκη Ξανθή  18. Ζάχος Βασίλειος
  

9. Τσάτσαρης Χρήστος  19. Τσούγιας Χρήστος 

10. Διψάνας Αχιλλεύς   

 
 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  (8 ) 

1. Ντόντος Γεώργιος   5. Γκατζόγιας Παναγιώτης  

2. Καρατέγος Μιχάλης   6. Καραναστάσης Αθανάσιος 

3. Κακαγιάννης Χρήστος  7. Νικολάου Γεώργιος  

4. Μανώλης Γεώργιος   8. Μαϊμάρης Δημήτριος  
                                                            Αν και νόμιμα κληθέντες 

 

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος,  
Στην συνεδρίαση λόγω κωλύματος, δεν παρέστη ο Πρόεδρος Δ.Σ.,  τον οποίο αναπλήρωσε, 

σύμφωνα με το άρθρο 69 του 3852/2010, ο Αντιπρόεδρος  Βλάγκας  Ιωάννης. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 
[Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Κων.] καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων []. 

   Ο  Αντιπρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Βλάγκας,  ύστερα από την διαπίστωση  
ύπαρξης  απαρτίας  και  αφού  πρώτα συμφώνησαν  για την συζήτηση των θεμάτων ε κ τ ό ς  
η μ ε ρ ή σ ι α ς  δ ι ά τ α ξ η ς  [Ομόφωνα για το 1ο, 2ο & 4ο θέμα και Κατά Πλειοψηφία για το 3ο  
(Μειοψήφησε ο κ. Μπίκας)], κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα εκτός της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ ( Ε.Η.Δ. 4ο). «Συμμετοχή του Δήμου Τεμπών στο ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας με την επωνυμία 
‘Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας’, 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 245 του Ν.4555/2018» 
Αριθμός   Απόφασης  (  209 ) 
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 Στην παρ. 4 του άρθρου 245 του Νόμου 4555/2018 («Κλεισθένης»), αναφέρεται ότι: «οι 

σύνδεσμοι ή οι ανώνυμες εταιρίες 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 Ν.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 την 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 άνω αναφερόμενα και λόγω του ότι ο Ενιαίος Σύνδεσμος 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας μέχρι σήμερα ασκεί 
αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ στην Περιφερειακή ενότητα 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 άδεις λειτουργίας, καθώς και τους ισχύοντες οικείου 
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. 

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

1. Της επέκτασης του ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας με την κατασκευή της Κυψέλης 4 (εκτιμώμενη 
υπολειπόμενη διάρκεια ζωής αυτής περί τα δύο (2) έτη). 

2. Της αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της ΠΕ 
Λάρισας. 

Έχει παράσχει υπηρεσίες υποστήριξης με ίδιους πόρους για: 
1. Την συλλογή και μεταφορά  δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών των ΟΤΑ – μελών του. 
2. Τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων κενών πλαστικών συσκευασιών 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων των ΟΤΑ – μελών του. 
3. 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). 

4. Την εκπόνηση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων των Δήμων Αγιάς, 
Ελασσόνας, Κιλελέρ, Τεμπών, Τυρνάβου και Φαρσάλων – μελών του. 

5. Την εκπόνηση της Μελέτης Κατασκευής Πράσινων Σημείων των ΟΤΑ – μελών του. 
6. Την εκπαίδευση χρήσης του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) από τους ΟΤΑ – μέλη του. 
7. Την ανάπτυξη συνεργασίας με την Περιφερειακή Εκπαίδευση Λάρισας στην ανάπτυξη 

και υλοποίηση σχεδίου περιβαλλοντικών δράσεων εντός των διοικητικών ορίων της ΠΕ 
Λάρισας. 
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8. Τη διαρκή ενημερωτική υποστήριξη των ΟΤΑ – μελών του σε νέες και υφιστάμενες 
διαδικασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

Ενώ έχει προγραμματίσει και εξελίσσει: 
1. Την ανάδειξη Αναδόχου για την εκπόνηση της Μελέτης κατασκευής Μονάδας 

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

 
Επίσης ο ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας μέσω της τιμολογιακής του πολιτικής, έχει κατορθώσει να 
διατηρήσει σταθερό κατά την τελευταία πενταετία το τέλος χρήσης ΧΥΤΑ. 

1. 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 δαπάνη, να παρέχει 
υποστηρικτικές  υπηρεσίες στους ΟΤΑ – μέλη του και να υποστηρίξει την 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. 

2. Ο τρόπος λειτουργίας του ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας 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). 

3. Στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας ο 
Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού 
Λάρισας έχει εγκριθεί ως ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) για την 
Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. 

 
 Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  όπως επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του Δήμου 
Τεμπών στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού 
Λάρισας (ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας), η οποία να παραμείνει ως έχει μέχρι σήμερα. 
 
 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά. 

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3852/2010, του Ν. 3463/2006, του Ν. 
4555/2018 και  μετά από διαλογική συζήτηση. 

 
Αποφασίζει  Ομόφωνα 

 
Ο Δήμος Τεμπών να συνεχίσει να συμμετέχει στον υφιστάμενο ΦοΔΣΑ Περιφερειακής 

Ενότητας Λάρισας, Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων 
Νομού Λάρισας, με τα ισχύοντα μέχρι σήμερα, και συγκεκριμένα: 

 
1. 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. 
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2. 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. 
 

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

4. Ο αριθμός των εκπροσώπων του Δήμου μας στο όργανο διοίκησης του ΦοΔΣΑ να 
παραμείνει, όπως ορίζεται στο άρθρο 230 του Ν. 4555/2018. 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 209/2018 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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. 

 
Καρατέγος  Μιχ. 
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