
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                               
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ                
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ.  7/2021  πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 22 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00’ 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική «δ ι α  π ε ρ ι φ ο ρ ά ς » 
συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  ύστερα από 
την με αριθ. πρωτ. 1570/17-03-2021 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. 
 H γραμματέας του συμβουλίου κα. Κοντογιάννη Παρασκευή συγκέντρωσε τις 
υποβληθείσες από τα μέλη (δια του Επικεφαλής του κάθε συνδυασμού), τοποθετήσεις – 
ψήφους, για το θέμα και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ 
(27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 
 
 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 27 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος    15. Τσούγιας Χρήστος 

2. Μητσογιάννης Νικ.  16. Κολλάτος Κων/νος 

3. Γκατζόγιας Παναγιώτης  17. Ανδρέου Νικ. 

4. Καραναστάσης Αθανάσιος  18. Τσεργάς Κων/νος 

5. Γκανάτσιος Ζήσης  19. Κοντογιάννης Ιωαν. 

6. Κρικώνης Χρήστος  20. Κωστή Μαρία 

7. Τόπη - Σαϊτη  21. Χαδουλός Κων/νος 

8. Ζαρδούκας Κων/νος  22. Νταναβάρα Αργυρή 

9. Σίμος Βασίλειος  23. Διψάνας Αχιλλέας 

10. Νικολάου Γεώργιος                           24. Σαϊτης Αστέριος   

11. Βλάχος Αθαν.  25. Αργυρίου Ιωάννης    

12. Ντόντος Γεώργιος  26. Ζησάκη Ξανθή 

13. Μαϊμάρης Δημήτριος  27. Καρατέγος Μιχάλης 

14. Κακαγιάννης Χρήστος   

   
  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 0)  

 Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
 Για τη ψηφοφορία ενημερώθηκε και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μανώλης (άνευ ψήφου). 
 
ΘΕΜΑ (1ο) «Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Ν. Λάρισας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 
του άρθρου 245 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’/09.07.2018)»  
Αριθμός   Απόφασης ( 36) 
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με την Πρόσκληση έστειλε και την υπ’ 
αριθμ. 2255//22001199  ((ΑΑΔΔΑΑ::  ΩΩ99ΚΚΖΖΟΟΞΞΨΨ44--ΤΤΒΒΔΔ)) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου 
Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας, καλώντας 
το ΔΣ ν’ αποφασίσει σχετικά: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ 
Απόφαση υπ.’  αριθμ. 20 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της συστατικής πράξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 245 του 
ν. 4555/2018 (ΦΕΚ133/τ.Α’/09-07-2018)» 
………………………………………… 
……………………….. 
Εισηγούμενος ο κ. Πρόεδρος, λαμβάνοντας υπόψη τον υπ’ αριθμ. Νόμο 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Τεύχος 
Α’/14-04-2014) με τίτλο: «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» επεσήμανε ότι 
στο άρθρο 77 του παραπάνω Νόμου προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας συγχώνευσης των 
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έως 31-12-2015. 
Ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι πιο συγκεκριμένα η παραπάνω διάταξη προβλέπει τα εξής: «το 
προβλεπόμενο στο εδάφιο α’ της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 4071/2012, όπως ισχύει, διάστημα 
συγχώνευσης των υφιστάμενων Φο.Δ.Σ.Α. στους Περιφερειακούς Συνδέσμους Φο.Δ.Σ.Α. του άρθρου 13 
του ανωτέρου νόμου, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 31-1-2015. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει 
από 01-01-2014». 
Ο κ. Πρόεδρος επεσήμανε ότι σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 184/ Τεύχος Α’ 
/30-12-2015) προβλέπεται το άρθρο 8: «Το προβλεπόμενο στο εδάφιο α’ της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 
4071/2012 (Α’85), όπως ισχύει, διάστημα συγχώνευσης των υφιστάμενων Φο.Δ.Σ.Α. στους 
Περιφερειακούς Συνδέσμους Φο.Δ.Σ.Α. του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει, παρατείνεται 
έως 31-05-2016. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 01-01-2016». 
Επιπλέον, ο κ. Πρόεδρος επεσήμανε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4393/2016 (ΦΕΚ 106/Τεύχος 
Α’/06-06-2016) προβλέπεται στο άρθρο 11: «Το προβλεπόμενο στο εδάφιο α’ της παρ.1 του άρθρου 16 
του Ν.4071/2012 (Α’85), όπως ισχύει, διάστημα συγχώνευσης των υφιστάμενων Φο.Δ.Σ.Α. στους 
Περιφερειακούς Συνδέσμους Φο.Δ.Σ.Α. του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει, παρατείνεται 
έως 15-08-2016. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 01-06-2016». 
Επιπρόσθετα, ο κ. Πρόεδρος επεσήμανε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4431/2016 (ΦΕΚ 207/Τεύχος 
Α’/04-11-2016) προβλέπεται στο άρθρο 7: «Το προβλεπόμενο στο εδάφιο α’ της παρ.1 του άρθρου 16 
του Ν.4071/2012 (Α’85), όπως ισχύει, διάστημα συγχώνευσης των υφιστάμενων Φο.Δ.Σ.Α. στους 
Περιφερειακούς Συνδέσμους Φο.Δ.Σ.Α. του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει, παρατείνεται 
έως 31-12-2016. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 31-10-2016». 
Ακόμη, ο κ. Πρόεδρος επεσήμανε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236/Τεύχος Α’/19-
12-2016) προβλέπεται στο άρθρο 78: «Το προβλεπόμενο στο εδάφιο α’ της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 
4071/2012 (Α’85), όπως ισχύει, διάστημα συγχώνευσης των υφιστάμενων Φο.Δ.Σ.Α. στους 
Περιφερειακούς Συνδέσμους Φο.Δ.Σ.Α. του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει, παρατείνεται 
έως 30-06-2017. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 01-01-2017». 
Έπειτα, ο κ. Πρόεδρος επεσήμανε ότι σύμφωνα με τον αριθμό ΦΕΚ 94/Τεύχος Α’/29-06-2017 του 
Ν.4479/2017, όπου στις διατάξεις του άρθρου 26 του ανωτέρου Νόμου αναφέρεται ότι: «Το 
προβλεπόμενο στο εδάφιο α’ της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 4071/2012 (Α’85), όπως ισχύει, διάστημα 
συγχώνευσης των υφιστάμενων Φο.Δ.Σ.Α. στους Περιφερειακούς Συνδέσμους Φο.Δ.Σ.Α. του άρθρου 13 
του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 31-12-2017. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει 
από 01-07-2017». 
O κ. Πρόεδρος επεσήμανε ότι σύμφωνα με τον αριθμό ΦΕΚ 200/Τεύχος Α’/22-12-2017 του Ν.4508/2017, 
όπου στις διατάξεις του άρθρου 16 του ανωτέρου Νόμου αναφέρεται ότι: «Το προβλεπόμενο στο εδάφιο 
α’ της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 4071/2012 (Α’85), όπως ισχύει, διάστημα συγχώνευσης των 
υφιστάμενων Φο.Δ.Σ.Α. στους Περιφερειακούς Συνδέσμους Φο.Δ.Σ.Α. του άρθρου 13 του ανωτέρω 
νόμου, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 30.06.2018. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 01-01-
2018». 
Ειδικότερα, ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 παρ. 4 του 
Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» αναφέρεται το εξής: «οι σύνδεσμοι και νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ α’ βαθμού που είχαν συσταθεί πριν από την 01-01-2013 και ασκούσαν 
αποκλειστικές αρμοδιότητες Φο.Δ.Σ.Α. χωρις να αποτελούν «Περιφερειακούς Φο.Δ.Σ.Α.» του άρθρου 13 
του Ν. 4071/2012 και χωρίς να έχουν συγχωνευθεί κατά τις διαπιστώσεις του άρθρου 16 του ίδιου νόμου 
στους «Περιφερειακούς Φο.Δ.Σ.Α.» του άρθρου 13 αυτού, και οι οποίοι πληρούν το σύνολο των 
προϋποθέσεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 225 του παρόντος, (όπως στην περίπτωση του 
Φο.Δ.Σ.Α. Λάρισας), τροποποιούν την Συστατική τους Πράξη και λαμβάνουν τις απαιτούμενες αποφάσεις, 
ώστε να λειτουργήσουν ως Φο.Δ.Σ.Α. του παρόντος». 
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Ακόμη, ο κ. Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη τις Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των 7 
Καλλικρατικών Δήμων, οι οποίες αναφέρονται στην τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Φο.Δ.Σ.Α. 
Λάρισας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4555/2018, που παρατίθενται ως εξής: 
1. Δήμος Αγιάς, Αριθμ. Απόφ. 196/2018 (ομόφωνα), 
2. Δήμος Ελασσόνας, Αριθμ. Απόφ. 338/2018 (ομόφωνα), 
3. Δήμος Κιλελέρ, Αριθμ. Απόφ. 383/2018 (κατά πλειοψηφία), 
4. Δήμος Λαρισαίων, Αριθμ. Απόφ. 846/2018 (κατά πλειοψηφία), 
5. Δήμος Τεμπών, Αριθμ. Απόφ. 209/2018 (ομόφωνα), 
6. Δήμος Τυρνάβου, Αριθμ. Απόφ. 281/2018 (κατά πλειοψηφία), 
7. Δήμος Φαρσάλων, Αριθμ. Απόφ. 316/2018 (ομόφωνα), 
ανέφερε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13797/04-10-2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2239 τ.Β/2007, συστάθηκε, μεταξύ των Αγιάς, 
Αμπελώνα, Αντιχασίων, Αρμενίου, Γιάννουλης, Γόννων, Ελασσόνας, Ενιπέα, Ευρυμενών, Κάτω Ολύμπου, 
Κιλελέρ, Κοιλάδας, Κραννώνος, Λακέρειας, Λάρισας, Λιβαδίου, Μακρυχωρίου, Μελιβοίας, Ναρθακίου, 
Νέσσωνος, Νίκαιας, Ολύμπου, Πλατυκάμπου, Πολυδάμαντα, Ποταμιάς, Σαρανταπόρου, Τυρνάβου, 
Φαρσάλων και των Κοινοτήτων Αμπελακίων, Βερδικούσης, Τσαριτσάνης και Καρυάς κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 206-211 ΠΔ 410/1995,, Σύνδεσμος Δήμων Ν. Λάρισας, με σκοπό τη συλλογική διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων Ν. Λάρισας, όπως ειδικότερα αναφέρεται στη συστατική πράξη. 
Ωστόσο, ο κ. Πρόεδρος επεσήμανε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α. Ν. Λάρισας πως 
μετά την δημοσίευση των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3852/2010, ανασυστάθηκαν και ανασυγκροτήθηκαν οι 
Δήμοι της Ελλάδος, με αποτέλεσμα το άρθρο 1 της συστατικής πράξης του Συνδέσμου Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων Ν. Λάρισας να χρήζει τροποποίησης έτσι ώστε να περιλαμβάνει τους υφιστάμενους 
επτά «Καλλικρατικούς» Δήμους του Νομού Λάρισας. Ωσαύτως το άρθρο 1 της συστατικής πράξης 
τροποποιείται ως εξής: «… Συστήνουμε Σύνδεσμο Δήμων του Νομού, στον οποίον θα μετέχουν οι Δήμοι 
α)Δήμος Αγιάς, β) Δήμος Ελασσόνας, γ) Δήμος Κιλελέρ, δ) Δήμος Λαρισαίων, ε) Δήμος Τεμπών, στ) Δήμος 
Τυρνάβου, ζ) Δήμος Φαρσάλων, για τη διαχείριση των στερεών Αποβλήτων του Νομού Λάρισας». 
Επιπρόσθετα, ο κ. Πρόεδρος είπε ότι στο άρθρο 9 της συστατικής πράξης προβλέπονται οι πόροι του 
Συνδέσμου. Ωστόσο με το άρθρο 237 του Ν.4558/2018, καθορίστηκε η τιμολογιακή πολιτική των 
Φο.Δ.Σ.Α.. Με την παρ. 7 της ως άνω διάταξης ορίστηκαν ότι πόροι των Φο.Δ.Σ.Α. να είναι: «…α) οι 
ετήσιες εισφορές, τα τέλη και οι εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέχουν προς τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προς τρίτους, β) κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές, 
κληρονομιές και κληροδοσίες, γ) έσοδα από τη δική τους περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή τους 
σε προγράμματα, δ) έσοδα από συμβάσεις με φορείς συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης του ν. 
2939/2001, ε) λοιπά έσοδα από κάθε πηγή, όπως από την εμπορία υλικών, βιοαερίου και ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, πρόστιμα που επιβάλλονται για την καθυστερημένη καταβολή εισφορών των δήμων ή 
λοιπών πελατών και άλλα…». 
Ωσαύτως στο άρθρο 9 της συστατικής πράξης πρέπει να προστεθούν οι παράγραφοι δ και ε στις οποίες 
αναφέρεται: «…δ) έσοδα από συμβάσεις με φορείς συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης του ν. 
2939/2001, ε) λοιπά έσοδα από κάθε πηγή, όπως από την εμπορία υλικών, βιοαερίου και ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, πρόστιμα που επιβάλλονται για την καθυστερημένη καταβολή εισφορών των δήμων ή 
λοιπών πελατών και άλλα…». 
Επιπλέον, ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι περαιτέρω στο άρθρο 5 της ως άνω συστατικής πράξης 
προβλέπεται ως έδρα του Συνδέσμου η Λάρισα του Δήμου Λαρισαίων. 
Ακόμη, ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι στο άρθρο 10 της ως άνω συστατικής πράξης προβλέπεται η χρονική 
διάρκεια του Συνδέσμου η οποία ορίζεται στα τριάντα (30) έτη από την δημοσίευση αυτής στην 
εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δυνάμενης να παραταθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 245 παρ. 5 του 
ν.3463/2006. 
Ωστόσο, ο κ. Πρόεδρος ύστερα από την εισήγησή του, κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη : 
1. τις διατάξεις του άρθρου 247 παρ.5 και του άρθρου 246 παρ.2 και 6 του Ν.3463/2006, 
2. τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4257/2014, 
3. τις διατάξεις του άρθρου 8 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 184/Τεύχος Α’/30-12-

2015), 
4. τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4393/2016 (ΦΕΚ 106/Τεύχος Α’/06-06-2016), 
5. τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 4410/2016 (ΦΕΚ 141/Τεύχος Α’/03-08-2016), 
6. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4431/2016 (ΦΕΚ 185/Τεύχος Α’/07-11-2016), 
7. τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Τεύχος Α’/19-12-2016), 
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8. τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Τεύχος Α’/29-06-2017), 
9. τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Τεύχος Α’/22-12-2017), 
10. τις διατάξεις των άρθρων 95 και 247 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), 
11. τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις 

του άρθρου 8 παρ.9 και 10 του Ν.4071/2012, 
12. τις διατάξεις των άρθρων 225-247 του Ν. 4555/2018 περί των Ρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό του 

θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(Φο.Δ.Σ.Α.) της χώρας κι έκανε σχετική διαλογική συζήτηση, 

13. τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των 7 Καλλικρατικών Δήμων περί της τροποποίησης της 
Συστατικής Πράξης του Φο.Δ.Σ.Α. Ν. Λάρισας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,  

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν διαλογικής συζήτησης 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 

 Εγκρίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 και του Ν.3852/2010 την τροποποίηση της 
Συστατικής Πράξης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων Ν. Λάρισας, σύμφωνα με τις υπ’ 
αριθμ. Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των 7 Καλλικρατικών Δήμων του Ν. Λάρισας: 196/2018 
Απόφ. Δ.Σ. Δήμου Αγιάς, 338/2018 Απόφ. Δ.Σ. Δήμου Ελασσόνας, 383/2018 Απόφ. Δ.Σ. Δήμος Κιλελέρ, 
846/2018 Απόφ. Δ.Σ. Δήμου Λαρισαίων, 209/2018 Απόφ. Δ.Σ. Δήμου Τεμπών, 281/2018 Απόφ. Δ.Σ. Δήμου 
Τυρνάβου, 316/2018 Απόφ. Δ.Σ. Δήμου Φαρσάλων, η τροποποίηση αφορά στα εξής κατωτέρω άρθρα: 
i. Μετά την δημοσίευση των άρθρων 1 και 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 Τεύχος Α’), 
ανασυστάθηκαν και ανασυγκροτήθηκαν οι Δήμοι της Ελλάδος, με αποτέλεσμα το άρθρο 1 της συστατικής 
πράξης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λάρισας να χρήζει τροποποίησης έτσι ώστε να 
περιλαμβάνει του υφιστάμενους επτά «Καλλικρατικούς» Δήμους του Νομού Λάρισας. Ωσαύτως το άρθρο 
1 της συστατικής πράξης τροποποιείται ως εξής: «…συστήνουμε Σύνδεσμο Δήμων του Νομού, στον οποίο 
θα μετέχουν οι Δήμοι: α) Δήμος Αγιάς, β) Δήμος Ελασσόνας, γ) Δήμος Κιλελέρ, δ) Δήμος Λαρισαίων, ε) 
Δήμος Τεμπών, στ) Δήμος Τυρνάβου και ζ) Δήμος Φαρσάλων για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων 
του Νομού Λάρισας». 
ii. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 παρ. 7 του Ν.4558/2018, καθορίστηκε η τιμολογιακή 
πολιτική των Φο.Δ.Σ.Α.. Το άρθρο 9 της συστατικής πράξης πρέπει να τροποποιηθεί ως προς τις παρ. δ και 
ε στις οποίες αναφέρεται: «…δ) έσοδα από συμβάσεις με φορείς συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης 
του ν. 2939/2001, ε) λοιπά έσοδα από κάθε πηγή, όπως από την εμπορία υλικών, βιοαερίου και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρόστιμα που επιβάλλονται για την καθυστερημένη καταβολή εισφορών 
των δήμων ή λοιπών πελατών και άλλα…». 
➢ Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Διαχείρισης στερεών Αποβλήτων κ. Γκουντάρα Αντώνη 

για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων που θα απαιτηθούν για να ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες για τον σκοπό αυτό. 

➢ Η παρούσα απόφαση αποτελεί εισήγηση (σχέδιο) προς του 7 Καλλικρατικούς Δήμους για την λήψη 
απόφασης τροποποίησης της Συστατικής Πράξης του Φο.Δ.Σ.Α. Ν. Λάρισας από τα οικεία τους 
Δημοτικά Συμβούλια. 

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

ΩΩςς  ττοοπποοθθέέττηησσηη  σσττοο  θθέέμμαα,,    ηη  ΕΕππιικκεεφφααλλήήςς  ττηηςς  ΛΛααϊϊκκήήςς  ΣΣυυσσππεείίρρωωσσηηςς  ΤΤεεμμππώώνν  κκαα..  ΜΜ..  
ΚΚωωσσττήή,,  έέσσττεειιλλεε  ττηηνν  κκάάττωωθθιι  εεππιισσττοολλήή::    
«Η Λαϊκή Συσπείρωση Τεμπών, σχετικά με το εν λόγω θέμα, δηλώνουμε ότι δεν ψηφίζουμε την 
τροποποίηση, όπως δεν είχαμε ψηφίσει την συστατική πράξη του ΦΟΔΣΑ, γιατί κινείται στη λογική της 
ανταποδοτικότητας, που βαρύνει τις λαϊκές οικογένειες. 
Η Λαϊκή Συσπείρωση αγωνίζεται: 
- Να καταργηθεί η νομοθεσία που επιτρέπει παραχώρηση της αποκομιδής, μεταφόρτωσης και 

επεξεργασίας των απορριμμάτων σε επιχειρηματίες, σε ΣΔΙΤ και ΚΟΙΝΣΕΠ. 
- Για να λειτουργούν σωστά οι ΧΥΤΆ και οι σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων, μακριά από τη 

λογική "κόστος-όφελος" και της επιβάρυνσης των λαϊκών οικογενειών. 
- Για τη λήψη μέτρων ασφαλείας και υγιεινής για τους εργαζόμενους στην αποκομιδή, στους σταθμούς 

μεταφόρτωσης, στους ΧΥΤΑ, στα ΚΔΑΥ και στις ΜΕΑ(μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων). 
- Ολοκληρωμένο δημόσιο σύστημα διαχείρισης στερεών, βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων, 

με σεβασμό στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία, χωρίς επιβάρυνση του λαού, χωρίς επιχειρηματική 
ανάμειξη, με απαγόρευση της καρκινογόνας καύσης SRF/RDF και ΠΕΤ ΚΟΚ. 

- Να δοθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, κρατική χρηματοδότηση στους δήμους, για την βελτίωση 
του συστήματος χωριστής αποκομιδής των απορριμμάτων, σε εξοπλισμό και μόνιμο προσωπικό, 
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βασική προϋπόθεση για ουσιαστική ανακύκλωση. Για όλα τα παραπάνω, να πληρώσει το κεφάλαιο με 
πρόσθετη φορολόγηση.» 

 

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, την υπ’ αριθμ. 25/2019 (ΑΔΑ: Ω9ΚΖΟΞΨ4-ΤΒΔ) απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων 
Νομού Λάρισας και μετά από καταμέτρηση ψήφων  [Κωστή & Χαδουλός, ψήφισαν ΑΡΝΗΤΙΚΑ].  
 

Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία 
 

ΕΕ γγ κκ ρρ ίί νν εε ιι , την τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Συνδέσμου Διαχείρισης 
Στερεών αποβλήτων Ν. Λάρισας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2255//22001199  ((ΑΑΔΔΑΑ::  ΩΩ99ΚΚΖΖΟΟΞΞΨΨ44--ΤΤΒΒΔΔ)) 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 και του Ν.3852/2010 και σύμφωνα με τις 
υπ’ αριθμ. Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των 7 Καλλικρατικών Δήμων του Ν. Λάρισας: 
196/2018 Απόφ. Δ.Σ. Δήμου Αγιάς, 338/2018 Απόφ. Δ.Σ. Δήμου Ελασσόνας, 383/2018 Απόφ. 
Δ.Σ. Δήμος Κιλελέρ, 846/2018 Απόφ. Δ.Σ. Δήμου Λαρισαίων, 209/2018 Απόφ. Δ.Σ. Δήμου 
Τεμπών, 281/2018 Απόφ. Δ.Σ. Δήμου Τυρνάβου, 316/2018 Απόφ. Δ.Σ. Δήμου Φαρσάλων, η 
τροποποίηση αφορά στα εξής κατωτέρω άρθρα: 
i.   Μετά την δημοσίευση των άρθρων 1 και 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 Τεύχος Α’), 

ανασυστάθηκαν και ανασυγκροτήθηκαν οι Δήμοι της Ελλάδος, με αποτέλεσμα το άρθρο 1 
της συστατικής πράξης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λάρισας να 
χρήζει τροποποίησης έτσι ώστε να περιλαμβάνει του υφιστάμενους επτά «Καλλικρατικούς» 
Δήμους του Νομού Λάρισας. Ωσαύτως το άρθρο 1 της συστατικής πράξης τροποποιείται ως 
εξής: «…συστήνουμε Σύνδεσμο Δήμων του Νομού, στον οποίο θα μετέχουν οι Δήμοι: α) 
Δήμος Αγιάς, β) Δήμος Ελασσόνας, γ) Δήμος Κιλελέρ, δ) Δήμος Λαρισαίων, ε) Δήμος Τεμπών, 
στ) Δήμος Τυρνάβου και ζ) Δήμος Φαρσάλων για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων του 
Νομού Λάρισας». 

ii. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237 παρ. 7 του Ν.4558/2018, καθορίστηκε η 
τιμολογιακή πολιτική των Φο.Δ.Σ.Α.. Το άρθρο 9 της συστατικής πράξης πρέπει να 
τροποποιηθεί ως προς τις παρ. δ και ε στις οποίες αναφέρεται: «…δ) έσοδα από συμβάσεις 
με φορείς συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης του ν. 2939/2001, ε) λοιπά έσοδα από 
κάθε πηγή, όπως από την εμπορία υλικών, βιοαερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
πρόστιμα που επιβάλλονται για την καθυστερημένη καταβολή εισφορών των δήμων ή 
λοιπών πελατών και άλλα…». 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 36/2021 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

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. 

 
 

Κυρίτσης Γεώργιος 
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