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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.: 807 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

3/2022 
από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 2ης/ 28.01.2022 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom 

 

 

Θέμα :  Προσαρμογή της Συστατικής Πράξης του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων για την λειτουργία του ως Φορέας Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 

Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φο.Σ.ΠΕΣΔΑ) σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 4555/2018. 

 

 

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. 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
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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. 

 

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 Προσαρμογή της Συστατικής Πράξης του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων για την λειτουργία του ως Φορέας Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 

Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φο.Σ.ΠΕΣΔΑ) σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 4555/2018, σύμφωνα με το υπ’ 

αριθμ. πρωτ.: 19611/14.10.2021 έγγραφο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.Ε. Λάρισας. 

 

Το παραπάνω έγγραφο γνωστοποιήθηκε σήμερα 28.11.2022 από τον Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Π.Ε. Λάρισας στο Δήμο μας 27/01/2022, μετά από δική μας επικοινωνία κι αφού 

προηγουμένως  είχαμε λάβει το υπ’ αριθμ.  10468/20.01.2022 έγγραφο (επισυνάπτεται στο email) της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, για το λόγο αυτό  προτείνετε η συζήτηση του 

θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης. 

 

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 στην Προσαρμογή της 

Συστατικής Πράξης του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την 

λειτουργία του ως Φορέας Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας 

Θεσσαλίας (Φο.Σ.ΠΕΣΔΑ) σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 4555/2018, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 
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Θέμα: Προσαρμογή της Συστατικής Πράξης του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων για την λειτουργία του ως Φορέας Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 

Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φο.Σ.ΠΕΣΔΑ) σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 4555/2018. 

 

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

 

Στις Περιφέρειες της χώρας μας που μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4555/2018 (πρόγραμμα 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) υφίστανται ή συσταθούν πέραν του ενός ΦΟΔΣΑ, τότε συνιστώνται υποχρεωτικά 

σύνδεσμοι οι αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α’ Βαθμού με την ονομασία «Φορείς 

Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» (ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ). 

 

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υφίστανται τρεις (3) Φορείς Διαχείρισης Αποβλήτων (ο ΦΟΔΣΑ ΠΕ Λάρισας, 

ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α Ν. Μαγνησίας και η ΠΑΔΥΘ ΑΕ για τις ΠΕ Τρικάλων και Καρδίτσας) και παράλληλα έχει 

συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4071/2012 ο «Περιφερειακός Σύνδεσμος 

Φορέων Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ Β΄1794/06.06.2012 

ΑΔΑ:Β4ΛΗΟΡ10-Ι166, ο οποίος όμως δεν έχει λειτουργήσει έως και σήμερα. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 του Ν. 4555/2018 σε περίπτωση που οι «Περιφερειακοί 

ΦΟΔΣΑ» οι οποίοι συστήθηκαν δυνάμει του άρθρου 13 του Ν. 4071/2012 (όπως ισχύει για την Περιφέρεια 

Θεσσαλίας) και για τους οποίους δεν έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις 

συγχώνευσης των νομικών προσώπων που ασκούσαν αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ (όπως επίσης ισχύει για την 

Περιφέρειά μας) εντός της οικείας περιφέρειας, τότε με απόφαση του Συντονιστή της οικείας 

Αποκεντρωμένης διοίκησης προσαρμόζονται τα καταστατικά (των Περιφερειακών ΦοΔΣΑ) τους, ώστε να 

λειτουργήσουν ως ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ του άρθρου 225. 

 

Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 4674/2020 για οποιαδήποτε σύσταση, 

λύση, συγχώνευση και μετατροπή κάθε είδους δημοτικού νομικού προσώπου, καθώς και για τη συμμετοχή 

σε νομικά πρόσωπα ή την αποχώρηση από αυτά, απαιτείται Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και Σύμφωνη 

Γνώμη του οικείου Δημάρχου. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κι έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 245 έως 250 του ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄114). 

2. Τις διατάξεις των άρθρου 225 (παρ. 8), 226, 237 και 245 (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του  ν.4555/2018 

«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 

Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό των Φο.Δ.Σ.Α. - 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» (Α’ 133), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

4. Την υπ΄αρ. πρωτ. οικ.8700/91995/11-05-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Σύσταση συνδέσμου με την επωνυμία: 

“Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 

1794/06-06-2012 – ΑΔΑ:Β4ΛΗΟΡ10-Ι66) όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2030/τ.Β΄/21-06-2012). 

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 11102/113122/11-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΡ10-Ω94) Διαπιστωτική Πράξη της 

Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, περί μη λειτουργίας 

περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 

6. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 62715/07-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Μεταβατικό 

στάδιο εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(Φo.Δ.Σ.Α.), Μέρος Δεύτερο, άρθρα 225-247 του ν.4555/2018  (Α΄133)». 

7. Τι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των 

Οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄53/11.03.2020). 
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8. Την υπ΄ αρ. 84989 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς 

Ελλάδας περί «Διαπίστωση της προσαρμογής της λειτουργίας του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης 

Στερεών αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας στις διατάξεις των περ. α΄ έως δ΄ της παρ. 3 

του άρθρου 225 του Ν. 4555/2018 και τροποποίηση της Συστατικής του Πράξης» (ΦΕΚ 

Β΄1970/14.05.2021). 

9. Τα με αρ. πρωτ. 94084/12.05.2021, 168168/17.08.2021 και 10468/20.01.2022 έγγραφα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος. 

10. Το αρ. πρωτ. 19611/14.10.2021 έγγραφο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ 

Λάρισας περί «Προσαρμογή της Συστατικής Πράξης του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την λειτουργία του ως Φορέας Σχεδιασμού Περιφερειακού 

Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φο.Σ.ΠΕΣΔΑ) σύμφωνα με το άρθρο 225 

του Ν. 4555/2018». 

11. Την υπ’ αριθμ. 9/2022 ( ΑΔΑ: 6ΣΕΣΩ6Ι-ΔΔΠ) απόφαση - Σύμφωνη Γνώμη του Δημάρχου Αγιάς. 

 

Εισηγούμαι να εγκρίνεται: 

 

Α. Τη συμμετοχή του Δήμου μας στον Φορέα Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 

Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φο.Σ.ΠΕΣΔΑ) σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 225 ν. 4555/2018. 

 

Β. Την προσαρμογή της Συστατικής Πράξης του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας (Β’ 1794/06-06-2012 - ΑΔΑ: Β4ΛΗΟΡ10-Ι66), όπως διορθώθηκε με 

το ΦΕΚ 2030/τ.Β΄/21-06-2012) σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρoυ 245 του ν.4555/2018,  

ώστε να λειτουργήσει ως Φορέας Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας 

Θεσσαλίας,  (Φο.Σ.ΠΕΣΔΑ), του άρθρου 225 του ν.4555/2018,  σύμφωνα με την εισήγηση που σας έχει 

κοινοποιηθεί με email. 

 

 

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

 

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

«Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι ρόλο θα παίξει αυτός ο Περιφερειακός Φορέας Σχεδιασμού στην ουσία. 

Έρχεται να ενσωματώσει στο σχεδιασμό διαχείρισης τις στρατηγικές επιλογές της ΕΕ και του Κράτους έτσι 

ώστε από τη μια μεριά να ενεργοποιήσει ή να επιταχύνει τις συμπράξεις με ιδιωτικούς φορείς και να 

αποκτήσουν κερδοσκοπικό ενδιαφέρον τα απορρίμματα κι από την άλλη μεριά να φορτώσει με περισσότερα 

βάρη με επιλογές κεντρικού σχεδιασμού στη διαχείριση των αποβλήτων. Οι μέχρι τώρα χρεώσεις των ΦοΔΣΑ 

προς τους Δήμους θα γίνει πιο κεντρικά και επιβεβλημένα κι ακόμα πιο εύκολα θα γίνεται η σύμπραξη και η 

παραχώρηση σε ιδιωτικά κεφάλαια η διαχείριση των αποβλήτων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την κατάργηση των 

Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) της χώρας, που υπάγονται σε ενιαίο κεντρικό 

Φορέα, για τους ίδιους ακριβώς λόγους. 

Είμαστε ενάντια στη δημιουργία αυτών των Φορέων και καταψηφίζουμε». 

 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/successfullUpload
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου. 

- τις διατάξεις των άρθρων 245 έως 250 του ν.3463/2006 (Α΄114): «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», 

- τις διατάξεις των άρθρου 225 (παρ. 8), 226, 237 και 245 (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 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 Ο.Τ.Α. 

[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό των Φο.Δ.Σ.Α. - 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 τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

- τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 7 του Ν. 4674/2020 (Α΄53): «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική 

των Οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 

και άλλες διατάξεις», 

- τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), 

- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 62715/07-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Μεταβατικό 

στάδιο εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(Φo.Δ.Σ.Α.), Μέρος Δεύτερο, άρθρα 225-247 του ν.4555/2018  (Α΄133)», 

- την υπ΄ αρ. πρωτ. οικ.8700/91995/11-05-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Σύσταση συνδέσμου με την επωνυμία: 

“Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 

1794/06-06-2012 – ΑΔΑ: Β4ΛΗΟΡ10-Ι66) όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2030/τ.Β΄/21-06-2012), 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11102/113122/11-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΟΡ10-Ω94) Διαπιστωτική Πράξη της 

Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, περί μη λειτουργίας 

περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ΄ αρ. 84989 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς 

Ελλάδας περί «Διαπίστωση της προσαρμογής της λειτουργίας του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης 

Στερεών αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας στις διατάξεις των περ. α΄ έως δ΄ της παρ. 3 

του άρθρου 225 του Ν. 4555/2018 και τροποποίηση της Συστατικής του Πράξης» (ΦΕΚ 

Β΄1970/14.05.2021), 

- τα με αριθμό πρωτ. 94084/12.05.2021, 168168/17.08.2021 και 10468/20.01.2022 έγγραφα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, 

- το αριθμό πρωτ. 19611/14.10.2021 έγγραφο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ 

Λάρισας περί «Προσαρμογή της Συστατικής Πράξης του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την λειτουργία του ως Φορέας Σχεδιασμού Περιφερειακού 

Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φο.Σ.ΠΕΣΔΑ) σύμφωνα με το άρθρο 225 

του Ν. 4555/2018», 

- την υπ’ αριθμ. 9/2022 ( ΑΔΑ: 6ΣΕΣΩ6Ι-ΔΔΠ) απόφαση - Σύμφωνη Γνώμη του Δημάρχου Αγιάς, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Εγκρίνουμε: 

 

Α. Τη συμμετοχή του Δήμου μας στον Φορέα Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 

Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φο.Σ.ΠΕΣΔΑ) σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 225 ν. 4555/2018. 

 

Β. Την προσαρμογή της Συστατικής Πράξης του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας (Β’ 1794/06-06-2012 - ΑΔΑ: Β4ΛΗΟΡ10-Ι66), όπως διορθώθηκε με 

το ΦΕΚ 2030/τ.Β΄/21-06-2012) σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 245 του ν.4555/2018,  

ώστε να λειτουργήσει ως Φορέας Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας 

Θεσσαλίας,  (Φο.Σ.ΠΕΣΔΑ), του άρθρου 225 του ν.4555/2018,  ως εξής: 

 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%924%CE%9B%CE%97%CE%9F%CE%A110-%CE%9966
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%9B4%CE%A4%CE%9F%CE%A110-%CE%A994
https://diavgeia.gov.gr/decision/successfullUpload
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%924%CE%9B%CE%97%CE%9F%CE%A110-%CE%9966
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«Άρθρο 1 
Προσαρμογή Συστατικής Πράξης - Επωνυμία  

Προσαρμόζεται η Συστατική Πράξη του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας (Β’ 1794/06-06-2012 - ΑΔΑ: Β4ΛΗΟΡ10-Ι66), όπως διορθώθηκε με  το 
ΦΕΚ 2030/τ.Β΄/21-06-2012, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρoυ 245 του ν.4555/2018 ώστε 
να λειτουργήσει ως Φορέας Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας 
Θεσσαλίας (Φο.Σ.ΠΕΣΔΑ), του άρθρου 225 του ν.4555/2018. Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας μετονομάζεται ως εξής: “Φορέας Σχεδιασμού 
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας” της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
(εφεξής «ΦΟ.Σ.ΠΕ.Σ.Δ.Α.» Περιφέρειας Θεσσαλίας) και αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με 
μέλη το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 8 του άρθρου 
225 του ν.4555/2018.  
Ο Φορέας Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας θα 
αποτελείται από τα εξής μέλη: 
Α) Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας - Δήμοι: Αγιάς, Ελασσόνας, Κιλελέρ, Λαρισαίων, Τεμπών Τυρνάβου, και 
Φαρσάλων,  
Β) Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων - Δήμοι: Αλμυρού,  Βόλου, Ζαγοράς- Μουρεσίου, 
Νοτίου Πηλίου, Ρήγα Φεραίου, Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου. 
Γ)  Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων - Δήμοι: Μετεώρων, Πύλης, Τρικκαίων, και Φαρκαδόνας, 
Δ) Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας - Δήμοι: Αργιθέας, Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα, Μουζακίου, 
Παλαμά, και Σοφάδων. 

 
Άρθρο 2 
Σκοποί 

Σκοποί του Φορέα Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας 
είναι αποκλειστικά οι κάτωθι: 
Α) Η σύνταξη εκπόνηση ή τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν.4042/2012  και,  
Β) Η συλλογή από τους ΦΟΔΣΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας πληροφοριών και στοιχείων, που επιβάλλεται 
από την εφαρμογή του Κανονισμού 2150/2001 για τις στατιστικές των αποβλήτων και την αποστολή τους 
στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του 
Υπουργείου Εσωτερικών και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
εφαρμογή του άρθρου 34 του ν.4042/2012. 

 
Άρθρο 3 

΄Έδρα - Χρονική διάρκεια 
1. Έδρα του Φορέα Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας 
ορίζεται ο Δήμος Λαρισαίων. 
2. Η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται σε τριάντα (30) έτη, η οποία μπορεί να παρατείνεται με 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας ύστερα από γνώμη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 
Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 
‘Άρθρο 4 

Όργανα Διοίκησης – Αρμοδιότητες Οργάνων 
1. Όργανα διοίκησης του Φορέα Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρός του.  
Α) To Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποτελείται από πενήντα ένα (51) μέλη που καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 
3 του άρθρου 246 του ν.3463/2006 και έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. 28549/16-04-2019 του Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 1327/17-04-2019), ως εξής: 
α.Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας: Δήμος Αγιάς (11.470 κάτοικοι) δύο (02) μέλη, Δήμος Ελασσόνας (32.121 
κάτοικοι) τρία (03) μέλη, Δήμος Κιλελέρ (20.854 κάτοικοι), δύο (02) μέλη, Λαρισαίων (162.591 κάτοικοι), 
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τέσσερα (04) μέλη, Δήμος Τεμπών (13.712 κάτοικοι), δύο (02) μέλη, Δήμος Τυρνάβου (25.032 κάτοικοι), 
δύο (02) μέλη και Δήμος Φαρσάλων (18.545 κάτοικοι) δύο (02) μέλη. 
β.Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων: Δήμος Αλμυρού (18.614 κάτοικοι) δύο (02) μέλη, 
Δήμος Βόλου (144.449 κάτοικοι) τέσσερα (04) μέλη, Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου (5.809 κάτοικοι) ένα 
(01) μέλος, Δήμος Νοτίου Πηλίου (10.216 κάτοικοι) δύο (02) μέλη, Δήμος Ρήγα Φεραίου (10.922 
κάτοικοι) δύο (02) μέλη, Δήμος Σκιάθου (6.088 κάτοικοι), ένα (01) μέλος Δήμος Σκοπέλου (4.960 
κάτοικοι), ένα (01) μέλος και Δήμος Αλοννήσου (2750 κάτοικοι), ένα (01) μέλος. 
γ.Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων: Δήμος Μετεώρων (21.991 κάτοικοι) δύο (02) μέλη, Δήμος Πύλης, 
(14.343 κάτοικοι) δύο (02) μέλη, Δήμος Τρικκαίων (81.355 κάτοικοι) τρία (03) μέλη, και Δήμος 
Φαρκαδόνας (13.396 κάτοικοι) δύο (02) μέλη. 
δ. Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας: Δήμος Αργιθέας (3.450 κάτοικοι) ένα (01) μέλος, Δήμος Καρδίτσας 
(56.747 κάτοικοι) τρία (03) μέλη, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα (4.635 κάτοικοι) ένα (01) μέλος, Δήμος 
Μουζακίου (13.122 κάτοικοι) δύο (02) μέλη, Δήμος Παλαμά (16.726) δύο μέλη, και Δήμος Σοφάδων 
(18.864 κάτοικοι) δύο (02) μέλη.  
Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, εφόσον έχει περισσότερα από τα εικοσιπέντε (25) μέλη έχει απαρτία όταν 
παρίσταται το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του. 
Γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, έχει τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Δ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας, εκλέγεται από τα μέλη αυτού με την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των μελών του και έχει τις αρμοδιότητες του Δημάρχου και του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
 
2. Aρμοδιότητες Οργάνων 
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 
Περιφέρειας Θεσσαλίας ασκεί κάθε αρμοδιότητα εκτός από εκείνες που ανήκουν στον Πρόεδρο.  
Β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου  Διαχείρισης 
Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει τις εξής αρμοδιότητες:  
α. Εκπροσωπεί τον Φορέα Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας 
Θεσσαλίας στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή. 
β. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,  
γ. Συγκαλεί και προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών 
του.  
δ. Προΐσταται των υπηρεσιών του Φορέα Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις 
κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.  
ε. Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο Φορέας Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου  Διαχείρισης 
Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
στ. Συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
υπαλλήλους του Φορέα Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας 
Θεσσαλίας ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του Φορέα Σχεδιασμού Περιφερειακού 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας τους,  
ζ. Αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Φορέα 
Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας σε μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου,  
η. Ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από το νόμο ή άλλες κανονιστικές πράξεις, καθώς και από 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 
θ. Ο Πρόεδρος του Φορέα Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου  Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας 
Θεσσαλίας με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβιβάζει 
αρμοδιότητές του στον Αντιπρόεδρο και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και να παρέχει 
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εξουσιοδότηση υπογραφής σε προϊσταμένους ή υπαλλήλους του συνδέσμου. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται 
στα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται. 

 
Άρθρο 5 

Πόροι -Έσοδα 
Οι Πόροι του Φορέα Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου  Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας 
είναι οι κάτωθι: 
α. Τα έσοδα από την περιουσία του  
β. Για τις ετήσιες εισφορές των Δήμων εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 237 
του ν.4555/2018 (Τιμολογιακή πολιτική - πόροι). 
γ. Κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές κληρονομιές κληροδοσίες και εισφορές που παρέχει το Δημόσιο ή 
άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμοί 
ε.  Λοιπά έσοδα από κάθε άλλη πηγή. 

 
Ακροτελεύτιο Άρθρο 

Α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να 
καθορίζονται θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των ΦΟ.Σ.ΠΕ.Σ.Δ.Α., οι κυρώσεις και η 
διαδικασία επιβολής τους σε περίπτωση μη λήψης των σχετικών αποφάσεων από τα οικεία δημοτικά 
συμβούλια και το Δ.Σ. του συνδέσμου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. 
Β) Μέσα σε έναν (1) μήνα από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, τα δημοτικά συμβούλια των 
δήμων που συμμετέχουν στον ΦΟ.Σ.ΠΕ.Σ.Δ.Α., εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους στο διοικητικό 
συμβούλιο. Ακολούθως, το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 246 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006). 
Γ) Το Διοικητικό συμβούλιο του Φορέα Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 
Περιφέρειας Θεσσαλίας νομίμως συγκροτείται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της 
προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 
του άρθρου 246 του ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Δ) Για τα λοιπά θέματα που αφορούν στη διοίκηση και λειτουργία του Φορέα Σχεδιασμού Περιφερειακού 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας εφαρμόζονται αναλόγως, οι περί συνδέσμων 
διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.» 
 

Γ. Την καταβολή ετήσιας εισφοράς 0,15 €/κάτοικο για το έτος 2022 ήτοι ποσού σύμφωνα με τον 

επισυναπτόμενο πίνακα * καθώς και 0,01 €/κάτοικο για τα επόμενα έτη έως και το 2026, με την εγγραφή 

ισόποσων δαπανών στους Κ.Α. εξόδων του προϋπολογισμού των αντίστοιχων ετών. 

*επισυναπτόμενος πίνακας: 

 
  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ ΠΕΡ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 0,15 €/κατ 0,01€/κατ 0,01€/κατ 0,01€/κατ 0,01€/κατ 

A/A ΔΗΜΟΙ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2022 2023 2024 2025 2026 

1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 11.470 1.720,50 € 114,70 € 114,70 € 114,70 € 114,70 € 

2 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 32.121 4.818,15 € 321,21 € 321,21 € 321,21 € 321,21 € 

3 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 20.854 3.128,10 € 208,54 € 208,54 € 208,54 € 208,54 € 

4 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 162.591 24.388,65 € 1.625,91 € 1.625,91 € 1.625,91 € 1.625,91 € 

5 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 13.712 2.056,80 € 137,12 € 137,12 € 137,12 € 137,12 € 

6 ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 25.032 3.754,80 € 250,32 € 250,32 € 250,32 € 250,32 € 

7 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 18.545 2.781,75 € 185,45 € 185,45 € 185,45 € 185,45 € 

ΣΥΝΟΛΟ 284.325 42.648,75 € 2.843,25 € 2.843,25 € 2.843,25 € 2.843,25 € 

ΑΔΑ: 9ΝΑ3Ω6Ι-Ζ1Σ



Σελίδα 9 από 9 

Την εισήγηση καταψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς»: 

Κασίδας Ιωάννης (επικεφαλής) και Σωτηρίου Βασίλειος, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό 

κομμάτι της παρούσας:  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3/2022. 
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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