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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 16/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού, 

Αρ. Απόφασης: 144/2018 
 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Δομοκού στο Φο.Δ.Σ.Α.  Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., 
σύμφωνα με το άρθρο 245 του ν. 4555/2018 

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος 
 

Στον Δομοκό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η του μήνα Αυγούστου του έτους 
2018  και ώρα 1:00 μμ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από 
την αρίθμ. 5663 – 24/8/2018 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα 
σύμβουλο, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, δημοσιεύθηκε με αποδεικτικό, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε, παρόντος και του κ. 
Δημάρχου Τζιαχρήστα Δημητρίου, ότι σε σύνολο 27 μελών, 22 Προέδρων Τοπ. Κοινοτήτων και 10 
Εκπροσώπων παραβρέθηκαν 16 μέλη, 3 Πρόεδροι και 0 Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων, ήτοι: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρόεδρος 1)  ΠΑΛΗΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος 
2)  ΙΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος 2)  ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος 
3)  ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος 3)  ΚΑΦΑΡΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Μέλος 
4)  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος 4) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Μέλος 
5)  ΠΟΥΤΟΥΡΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Μέλος 5) ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος 
6)  ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέλος 6)  ΛΥΤΡΑΣ ΘΩΜΑΣ Μέλος 
7)  ΝΤΕΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Μέλος 7)  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος 
8)  ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος 8)  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Μέλος 
9)  ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέλος 9) ΤΣΑΝΗ-ΣΥΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (ΤΕΤΗ) Μέλος 
10) ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μέλος 10) ΚΑΝΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος 
11) ΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος 11) ΣΟΡΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Μέλος 
12) ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος Οι οποίοι δεν προσήλθαν 
13) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μέλος αν και προσκλήθηκαν νόμιμα 
14) ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος  
15) ΝΙΑΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέλος  
16) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Μέλος  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1)  ΤΣΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 
2)  ΜΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ 
3)  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΝΙΑΔΟΣ 

 
Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν επίσης, ο Προϊστάμενος των Οικονομικών και 

Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Κεφαλάς Κυριαζής, ο 

Υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μπακοστέργιος Δημήτριος, Πρόεδρος του Αναγκαστικού 

Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως Συνιδιόκτητου Δάσους και Κοινής Χορτονομής Μακρυρράχης 
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Φθιώτιδας κ. Καραΐσκος Νικόλαος και η κα Ευαγγελία Ζησοπούλου, υπάλληλος του Δήμου, για την 

τήρηση των πρακτικών 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 1:00 μμ ώρα για συζήτηση και λήψη 

απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης 

Σημείωση πρακτικών: Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εισήγαγε προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη ένα (1) 

έκτακτο θέμα, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που αφορά σε: α) Έγκριση Πρωτοκόλλων 

Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών,  β) Η πρόταση του Προέδρου για την εισαγωγή ως έκτακτου θέματος προς 

συζήτηση την ανάκληση της  υπ΄αρίθμ. 117 /2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω σχετικής 

αλληλογραφίας που προέκυψε, δεν έτυχε της απαραίτητης πλειοψηφίας, καθώς καταγράφτηκαν τέσσερις (4) 

αρνητικές ψήφοι των Δημοτικών Συμβούλων, κ. Μπακοστέργιου Δημητρίου, κα Αντωνοπούλου Αγγελικής, κ. 

Νιάνιου Χρήστου και κ. Οικονόμου Κωνσταντίνου). 

__________________________________________________________________________ 
Θέμα 5: Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Δομοκού στο Φο.Δ.Σ.Α.  Στερεάς Ελλάδας 
Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 245 του ν. 4555/2018 

__________________________________________________________________________ 
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο 

Δομοκού, ο οποίος είπε τα εξής: 
 

Με την υπ’ αρ. 50/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος μας συμμετέχει στον 

περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας  Α.Ε.  

Με την υπ’ αρ. 923/2017 ομόφωνη απόφαση της μείζονος – επταμελούς σύνθεσης του Ε’ 

Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναγνωρίσθηκε ότι ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς 

Ελλάδας Α.Ε. αποτελεί τον «Περιφερειακό ΦοΔΣΑ» που συστάθηκε και λειτουργεί με βάση το αρ. 13 

του ν.4071/2012, ο οποίος μετατράπηκε νομίμως σε Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ με βάση τις 

διατάξεις του αρ. 16 του ίδιου νόμου, και έχει την ευθύνη της εκπόνησης και παρακολούθησης της 

υλοποίησης του Περιφερειακού σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας. 

Στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. σήμερα συμμετέχουν 23 από τους 25 

Δήμους, εξυπηρετούνται 18 Δήμοι (μεταξύ των οποίων και ο Δήμος μας)  για την διαχείριση των 

απορριμμάτων τους και διαχειρίζεται συνολικά το 83,30% των παραγόμενων απορριμμάτων των 

Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μέχρι σήμερα, ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας 

Α.Ε. έχει αναπτύξει τις εξής δραστηριότητες, σε επίπεδο τεχνικών έργων: 

α) έχει αποκαταστήσει, αναβαθμίσει και λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τους ΧΥΤΑ 

Λαμίας, Χαλκίδας, Θήβας, Ιστιαίας, σχεδιάζει νέα κύτταρα στους ΧΥΤΑ, και ολοκληρώνει τις 

υποδομές επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Ιστιαίας. 

β) λειτουργεί τους ΣΜΑ Ερέτριας, Καρπενησίου, Δελφών, Δωρίδας, Λίμνης- Μαντουδίου -Αγ. Άννας. 

γ) έχει κλείσει το σύνολο των χωματερών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

δ) κατασκευάζει τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) Φωκίδας και Θήβας, ενώ ήδη 

ολοκληρώνει το φάκελο για την κατασκευή των ΜΕΑ Χαλκίδας και Λαμίας. 

ε) παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων σε 11 από τους 23 Δήμους 

– μέλη του. 

στ) Έχει καθιερώσει ενιαίο χαμηλό τέλος εναπόθεσης των απορριμμάτων για όλους στους Δήμους 

Μέλη του, ποσού 25,29 ευρώ/τόνο με το ΦΠΑ και στους 4 ΧΥΤΑ αρμοδιότητας του. 

ζ) Έχει εντάξει και έχει σχεδιάσει για όλα τα υπολειπόμενα έργα να κατασκευαστούν με δημόσια 

χρηματοδότηση και όχι με ΣΔΙΤ, προς όφελος των πολιτών. 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 245 του ν. 4555/2018, οι Δήμοι της Περιφέρειάς μας καλούνται να 

αποφασίσουν αν επιθυμούν  

α) την παραμονή τους στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 

β) τη συμμετοχή τους σε άλλο ΦοΔΣΑ 

γ) τη σύσταση νέου ΦοΔΣΑ, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 225 του νόμου, και ειδικότερα υπό την 

προϋπόθεση ότι ο νέος ΦοΔΣΑ στον οποίο ο Δήμος μπορεί να συμμετάσχει ή να συστήσει μαζί με 
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όμορους Δήμους, πληροί τις προϋποθέσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, 

εντός της περιοχής της χωρικής του ευθύνης. 

Υπενθυμίζεται ότι με τον όρο «ολοκληρωμένη διαχείριση» εννοούμε τόσο τη διαλογή των 

στερεών αποβλήτων στην πηγή, με την ανάπτυξη διακριτών κάδων για κάθε κατηγορία αποβλήτων, 

όσο και την επεξεργασία κάθε διακριτού κάδου, προκειμένου να επιτευχθεί το απαιτούμενο ποσοστό 

εκτροπής από την υγειονομική ταφή, ανά κατηγορία στερεών αποβλήτων. Δεν επιτρέπεται επομένως, 

να οδηγηθεί κανένα ρεύμα (μπλε, πράσινου, καφέ ή κίτρινου κάδου) σε υγειονομική ταφή, πριν το 

περιεχόμενό τους να υποστεί επεξεργασία (διαλογή) προκειμένου να αφαιρεθούν τα ανακυκλώσιμα 

απόβλητα που μπορούν να ανακτηθούν, ή τα οργανικά απόβλητα που θα οδηγηθούν σε μονάδες 

κομποστοποίησης.  

Η εμπειρία των τελευταίων τριών ετών, αποδεικνύει ότι μόνο ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς 

Ελλάδας έχει την υποδομή προκειμένου να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις που θέτει η νομοθεσία, 

καθώς και την εμπειρία και ετοιμότητα να σχεδιάσει και να ολοκληρώσει έργα ολοκληρωμένης 

διαχείρισης σε επίπεδο Περιφέρειας με δημόσια χρηματοδότηση, να παράσχει υποστηρικτικές 

υπηρεσίες στους Δήμους – μέλη του, και να υποστηρίξει τη επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων με 

την ανάπτυξη πνεύματος περιφερειακής αλληλεγγύης και συνεργασίας. Επίσης ο ΦοΔΣΑ Στερεάς 

Ελλάδας Α.Ε. έχει την δυνατότητα με βάση τις οικονομίες κλίμακας που πετυχαίνει να παρέχει και τις 

φθηνότερες υπηρεσίες στους Δήμους Μέλη του για την διαχείριση των απορριμμάτων τους σε σχέση 

με άλλους αντίστοιχους φορείς. 

Ο τρόπος λειτουργίας του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. διασφαλίζει με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο το μικρότερο δυνατό κόστος διαχείρισης αποβλήτων για τον Δήμο και τους πολίτες μας καθώς 

και την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) αλλά και του 

Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

απορριμμάτων μας ώστε να μην επιβληθούν οι κυρώσεις και τα πρόστιμα που προβλέπονται από την 

νομοθεσία σε βάρος των Δήμων μας (ειδικό τέλος εναπόθεσης από 35€/τν βάσει αρ. 43 ν.4042/2012). 

Κανένα νέο σχήμα μεταξύ Δήμων της Περιφέρειάς μας, δεν μπορεί να έχει την εμπειρία και τις 

προϋποθέσεις για να ολοκληρώσει άμεσα τις απαιτούμενες υποδομές για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου μας και να διασφαλίσει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με το 

μικρότερο κόστος χωρίς τον κίνδυνο επιβολής προστίμων και κυρώσεων για το Δήμο μας.  

Οποιαδήποτε προοπτική δημιουργίας νέων ΦοΔΣΑ, θα δημιουργήσει νέες άσκοπες έριδες και 

τοπικιστικές αντιπαραθέσεις, και θα οδηγήσει σε δυσλειτουργίες τη σημερινή ομαλή λειτουργία τόσο 

της συλλογής και μεταφοράς, όσο και της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, με τον κίνδυνο να 

βρεθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αντιμέτωπη με τα φαινόμενα που πρόσφατα αντιμετώπισαν 

περιοχές της χώρας όπως η Ζάκυνθος, η Κέρκυρα, η Ηλεία κλπ., ενώ είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει 

αναστολή του υφιστάμενου σχεδιασμού για την κατασκευή των έργων διαχείρισης αποβλήτων, 

καθυστέρηση στην υποβολή νέων προτάσεων, απώλεια χρηματοδοτήσεων, αλλά και έλλειψη 

προσωπικού που θα διεκπεραιώσει τις απαιτούμενες μελέτες. 

Με δεδομένο ότι ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Στερεάς 

Ελλάδας βασίζεται στην περιφερειακή αλληλεγγύη και συνεργασία, με σκοπό την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των αποβλήτων σε ενιαίο περιφερειακό επίπεδο, όπως αυτή έχει ήδη σχεδιαστεί και 

υλοποιείται, προτείνεται να επιβεβαιωθεί εκ νέου η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

μας να παραμείνει στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. και να λάβει τη σχετική 

απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 του ν. 4555/2018. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
 

1. Την υπ’ αρ. 50/2015 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ο Δήμος μας 

συμμετέχει στον περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας  Α.Ε.  

2. Την υπ’ αρ. 923/2017 ομόφωνη απόφαση της μείζονος – επταμελούς σύνθεσης του Ε’ Τμήματος του 

Συμβουλίου της Επικρατείας 

3. Τις διατάξεις των αρ. 13 και 16 του ν.4071/2012 

4. Το γεγονός ότι στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. σήμερα συμμετέχουν 23 από τους 25 

Δήμους, εξυπηρετούνται 18 Δήμοι (μεταξύ των οποίων και ο Δήμος μας)   

5. Τις διατάξεις του άρθρου 245 του ν. 4555/2018 
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6. Τη σχετική εισήγηση 

 

έκανε διαλογική συζήτηση και αφού αντάλλαξε απόψεις Κατά Πλειοψηφία (με 14 ψήφους υπέρ και 

δύο αρνητικές των Δημοτικών Συμβούλων, κ Νιάνιου Χρήστου και κ. Οικονόμου Κωνσταντίνου, οι 

οποίοι έχουν τοποθετηθεί αρνητικά στη λειτουργία του ΦΟΔΣΑ ως Α.Ε., προτείνοντας τη διαδημοτική 

συνεργασία αντί αυτού) Αποφασίζει - Επιβεβαιώνει  εκ νέου την αρ. 50/2015 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας να παραμείνει στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας 

Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 245 του ν. 4555/2018.  

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Δομοκού για τις περαιτέρω σχετικές ενέργειες. 

 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 16/144/2018 

 

Ο Δήμαρχος Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

  ΠΟΥΤΟΥΡΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 

  ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

  ΝΤΕΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

  ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

  ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

  ΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

  ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

  ΝΙΑΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Δομοκός 31 Αυγούστου 2018 

Ο Δήμαρχος Δομοκού 
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