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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών Παρασκευή 28.01.2022, ώρα 17:00. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 31.01.2022  

Αριθμ. πρωτ.: 806 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

2/2022 
από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 2ης/ 28.01.2022 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom 

 

Θέμα  :  Παροχή Γνώμης επί του τέλους ταφής στον Κανονισμό Τιμολόγησης 2022. 

 

Σήμερα Παρασκευή 28.01.2022, ώρα 14:00, συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

591/24.01.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 24.01.2022) πρόσκληση του Προέδρου του, σύμφωνα με το 

άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), η οποία 

κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020, και σύμφωνα με την ΚΥΑ   Δ1α/ΓΠ.οικ. 

3608/21.01.2022 (ΦΕΚ 155/21.01.2022 τεύχος Β'). 

 

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. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κορδίλας Δημήτριος 9. Καφετσιούλης Απόστολος 

10. Κρανιώτης Ευάγγελος 11. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 

12. Μπατζιόλας Ζάχος 13. Μπελιάς Αντώνιος 

14. Ντάγκας Νικόλαος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) 

16. Σκαρκάλης Χρήστος 17. Σμυρλής Βασίλειος 

18. Σωτηρίου Βασίλειος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

20. Τσιντζιράκος Ιωάννης 21. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Αλεξανδρίδου Βασιλική 24. Καλαγιάς Γρηγόριος 

25. Κατσιάβας Αστέριος 26. Μακροβασίλης Βασίλειος 

27. Μπαρμπέρης Πέτρος  

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίασε συμμετείχαν οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Κοινοτήτων:  Γκούμας Μιχαήλ 

(Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Δολμές Ευάγγελος (Δήμητρας), Καραφέριας Αχιλλέας 

(Ανατολής), και Νάστου Ευαγγελία (Μαρμαρίνης).  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
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Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

Με το άρθρου 67 παρ.7 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζονται τα εξής: 

«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα 

τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η 

επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση - 

εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, 

με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη 

είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις 

τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.» 

 

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και αφορά 

στην Παροχή Γνώμης επί του τέλους ταφής στον Κανονισμό Τιμολόγησης 2022. 

 

Θεωρώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην 

ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης. 

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

 

Το δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

- την εισήγηση του προέδρου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις 

οποίες αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος,  

- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα 
 

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά στη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Παροχή Γνώμης 

επί του τέλους ταφής στον Κανονισμό Τιμολόγησης 2022, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

 

Θέμα  : Παροχή Γνώμης επί του τέλους ταφής στον Κανονισμό Τιμολόγησης 2022. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που ανέφερε τα εξής: 

 

Η καθαριότητα είναι ο πυρήνας της Τ.Α .και ότι η πολιτεία δεν έδωσε περιθώριο στην Τ.Α να ετοιμαστούν 

επαρκώς οι μονάδες επεξεργασίας των απορριμμάτων. Είπε επίσης ότι πρόθεση των δημάρχων είναι να 

κρατήσουν δημόσιο το χαρακτήρα της επεξεργασίας των απορριμμάτων άσχετα αν αναγκάζονται πολλοί 

δήμοι να συνεργαστούν με ιδιώτες. 

 

Από την 1η Ιανουαρίου του 2022 επιβάλλεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, στη βάση αντίστοιχης 

ευρωπαϊκή οδηγίας τέλος ταφής για τα ανεπεξέργαστα αστικά απόβλητα.  

 

Το τέλος θα κληθούν να πληρώσουν οι δήμοι της χώρας και οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(ΦοΔΣΑ) άλλα στην πραγματικότητα το τέλος ταφής θα αναγκαστούν να πληρώσουν οι δημότες.  

Ουσιαστικά οι δημότες θα κληθούν να πληρώσουν μέσω των ανταποδοτικών τελών των δήμων ένα 

δυσβάσταχτο κόστος, το οποίο αντανακλά στην προχειρότητα, την ασυνεννοησία και την έλλειψη 

προγραμματισμού του ίδιου του κράτους, το οποίο πλέον «πετάει το μπαλάκι» στην αυτοδιοίκηση. 

 

ΑΔΑ: ΩΘΥΡΩ6Ι-ΞΝΖ



Σελίδα 3 από 5 

 

Για να γίνει απολύτως κατανοητό το επίπεδο της προχειρότητας του ελληνικού κράτους, φτάνει να 

αναφέρουμε ότι ο ίδιος ο Εθνικός Σχεδιασμός για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, έχει τροποποιηθεί 

τα τελευταία πέντε χρόνια τουλάχιστον τρεις Φορές , και ο σχετικός νόμος δυο φορές από τις κυβερνήσεις, 

οι οποίες ακύρωναν η μία τον σχεδιασμό της προηγούμενης.   

Βλέποντας τη χιονοστιβάδα της ευρωπαϊκής οδηγίας να έρχεται, το Υπουργείο Περιβάλλοντος διάλεξε τον 

«εύκολο δρόμο» να επιβάλλει στους Δήμους και στους φορείς το τέλος ταφής. 

 

Ζητάμε να αποσυρθεί αμέσως το πρόστιμο – τέλος ταφής γιατί: 

1. H πολιτεία ολιγώρησε στον εθνικό σχεδιασμό αφήνοντας στην πραγματικότητα τους Δήμους χωρίς 

σχεδιασμό .  

2. Δεν πρόβλεψε χρηματοδοτικά εργαλεία για την προετοιμασία και ωρίμανση των έργων, ούτε βέβαια 

για την υλοποίηση των ΜΕΑ, ΜΕΒΑ και των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων. 

3. Το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν χωροθέτησε και δεν κατασκεύασε τις μονάδες ενεργειακής 

αξιοποίησης στους φορείς που έχουν ΜΕΑ. 

4. Τα εγκεκριμένα συστήματα για την ανακύκλωση υλικών συσκευασίας δεν ανταποκρίνονται  ούτε 

στα στοιχειώδη ( προμήθεια κάδων, απορριμματοφόρα, καμπάνια  κλπ). 

5. Για την αποκομιδή των οργανικών – βιοαποβλήτων  απαιτείται εξοπλισμός (κάδοι, 

απορριμματοφόρα, πλυντήρια προσωπικό), αλλά βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη  αποδέκτη δηλ. 

ΜΕΒΕ που δεν υπάρχουν.  

6. Δεν αξιολογήθηκαν οι προτάσεις των ΟΤΑ για τα πράσινα σημεία και τις γωνιές ανακύκλωσης.  

 

Τέλος πρέπει να αποσυρθεί η απαράδεκτη και εκβιαστική ρύθμιση για την ευθύνη των μελών του 

Δημοτικού Συμβουλίου των ΦοΣΔΑ, των Δημάρχων και των μελών των Οικονομικών Επιτροπών των 

ΟΤΑ. 

 

Καλούμε όλα τα όργανα της αυτοδιοίκησης να μην αποδεχτούν και να μην επιβάλλουν το άδικο τέλος – 

πρόστιμο. 

 

Για το θέμα καταγράφηκαν με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», δήλωσε τα εξής:  

«Σαφώς και θα πρέπει να υπάρξει κρατική χρηματοδότηση όχι μόνο για την προετοιμασία και τις μελέτες, 

αλλά ταυτόχρονα και για τη λειτουργία τις αποκομιδής των απορριμμάτων. Το κείμενο που μας φέρνουν να 

εγκρίνουμε είναι ισορροπιών. Από τη μια δεν αναιρεί και δεν αρνείται ξεκάθαρα το τέλος ταφής, ενώ 

ταυτόχρονα αποδέχεται το πλαίσιο τιμολόγησης του ΦοΔΣΑ που στην ουσία επιβαρύνει με χρέωση των 

δημοτών και των κατοίκων με νέες χρεώσεις για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Είναι μια κατάσταση 

μεσοβέζικη στην οποία προσπαθούν να διατηρήσουν ισορροπίες, ενώ δέχονται την αρχή του συστήματος και 

της ανταποδοτικότητας, δηλαδή ο κόσμος να πληρώνει κι όχι το κράτος φορολογώντας το μεγάλο κεφάλαιο. 

Θα ψηφίσουμε “Λευκό”». 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις των άρθρων  225-247 του Ν. 4555/2018 (Α΄133): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ Α’ βαθμού – Πρόγραμμα 

‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι’ – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 

ΦοΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 

σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,  

- τις διατάξεις της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/08.04.2019 (Β’  1277): «Κανονισμός τιμολόγησης 

Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)», 

- τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4819/2021 (Α΄129): «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των 

αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων 

και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του 

Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες 

ρυθμίσεις.», 

- την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/122057/17.12.2021 (ΑΔΑ: ΡΩ724653Π8-ΒΙ2) Εγκύκλιο του Υπ. 

Περιβάλλοντος με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 38 του ν. 4819/2021 - Τέλος ταφής», 

- το με αριθμό πρωτοκόλλου 20448/30.12.2021 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, στην οποία οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή 

Συσπείρωση Αγιάς» ψήφισαν «Λευκό» 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Παρέχουμε αρνητική γνώμη για το Τέλος ταφής στον Κανονισμό Τιμολόγησης του Φορέα Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας για το έτος 2022. 

 

Β. Ζητάμε να αποσυρθεί αμέσως το πρόστιμο – τέλος ταφής γιατί: 

1. H πολιτεία ολιγώρησε στον εθνικό σχεδιασμό αφήνοντας στην πραγματικότητα τους Δήμους χωρίς 

σχεδιασμό .  

2. Δεν πρόβλεψε χρηματοδοτικά εργαλεία για την προετοιμασία και ωρίμανση των έργων, ούτε βέβαια 

για την υλοποίηση των ΜΕΑ, ΜΕΒΑ και των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων. 

3. Το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν χωροθέτησε και δεν κατασκεύασε τις μονάδες ενεργειακής 

αξιοποίησης στους φορείς που έχουν ΜΕΑ. 

4. Τα εγκεκριμένα συστήματα για την ανακύκλωση υλικών συσκευασίας δεν ανταποκρίνονται  ούτε 

στα στοιχειώδη ( προμήθεια κάδων, απορριμματοφόρα, καμπάνια  κλπ). 

5. Για την αποκομιδή των οργανικών – βιοαποβλήτων  απαιτείται εξοπλισμός (κάδοι, 

απορριμματοφόρα, πλυντήρια προσωπικό), αλλά βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη  αποδέκτη δηλ. 

ΜΕΒΕ που δεν υπάρχουν.  

6. Δεν αξιολογήθηκαν οι προτάσεις των ΟΤΑ για τα πράσινα σημεία και τις γωνιές ανακύκλωσης.  

 

Τέλος πρέπει να αποσυρθεί η απαράδεκτη και εκβιαστική ρύθμιση για την ευθύνη των μελών του 

Δημοτικού Συμβουλίου των ΦοΣΔΑ, των Δημάρχων και των μελών των Οικονομικών Επιτροπών των 

ΟΤΑ. 

 

Καλούμε όλα τα όργανα της αυτοδιοίκησης να μην αποδεχτούν και να μην επιβάλλουν το άδικο τέλος – 

πρόστιμο. 

 

 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A1%CE%A9724653%CE%A08-%CE%92%CE%992
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2022. 
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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