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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 10/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού, 

Αρ. Απόφασης: 93/2020 
 

ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπου για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας του ΧΥΤΑ Δομοκού προς τον Περιφερειακό  ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος 
 

Στον Δομοκό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η του μήνα Αυγούστου του έτους 
2020  και ώρα 5:30 μμ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από 
την αρίθμ. 6063 – 30/7/2020 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 Λιόλιου Χαράλαμπου, ότι σε σύνολο 27 μελών και 32 Προέδρων Κοινοτήτων 
παραβρέθηκαν 16 μέλη και 1 Πρόεδροι, ήτοι: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1) ΠΑΛΗΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρόεδρος 1)  ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος 
2)  ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μέλος 2)  ΝΤΕΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Μέλος 
3)  ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος 3)  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μέλος 
4)  ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέλος 4) ΓΡΙΒΑ ΛΕΜΟΝΙΑ Μέλος 
5)  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος 5) ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος 
6)  ΛΑΪΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μέλος 6)  ΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος 
7)  ΚΑΝΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος 7)  ΖΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος 
8)  ΠΑΠΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέλος 8)  ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος 
9)  ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος 9) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος 
10) ΑΥΓΕΡΗ-ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Μέλος 10) ΝΙΑΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέλος 
11) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Μέλος 11) ΚΑΪΔΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέλος 
12) ΣΔΡΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέλος Οι οποίοι δεν προσήλθαν 
13) ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος αν και προσκλήθηκαν νόμιμα 
14) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μέλος  
15) ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέλος  
16) ΙΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1)  ΤΣΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 
 
Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Στεφανής 

Κωνσταντίνος, ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Χριστοδούλου Δημήτριος,  η Προϊσταμένη της 

Διοίκησης και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο Τμήμα Περιβάλλοντος κα Ζηκούλη Αικατερίνη, ο 

Υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Μπακοστέργιος Δημήτριος, οι δημότες κ. Σκαρμούτσος 

Αθανάσιος και κα Τσιλιλή Φωτεινή και η κα Ευαγγελία Ζησοπούλου, υπάλληλος του Δήμου, για την 
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τήρηση των πρακτικών 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 5:30 μμ ώρα για συζήτηση και λήψη 

απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης 

Σημείωση πρακτικών: Η κα Γρίβα Λεμονιά προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης 

 
_________________________________________________________________________________ 

Θέμα 11: Ορισμός εκπροσώπου για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας του ΧΥΤΑ Δομοκού προς τον Περιφερειακό  ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 
__________________________________________________________________________________ 

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο Δομοκού, ο 
οποίος είπε τα εξής: 
Έχει γίνει μεγάλη ανάλυση για το συγκεκριμένο θέμα το Μάιο όταν και αναβλήθηκε η λήψη 
απόφασης με την αιτιολογία ότι δεν ήταν σωστά προετοιμασμένο και έπρεπε να οριστεί νομικός 
από την Οικονομική Επιτροπή. 
Ο νομικός ο οποίος ορίστηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στάθηκε στην ερμηνεία του 
νόμου για να παραμείνει ο Δήμος Δομοκού στο φορέα με βάση τα οριζόμενα στον Κλεισθένη. 
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Παπιώτη Βασιλείου πρέπει να οριστεί υπεύθυνος 
από τον Δήμο Δομοκού για την διενέργεια όλων των απαιτούμενων πράξεων-ενεργειών εφαρμογής 
του άρθρου 245 παρ.11 του Νόμου 4555/2018 περί υποχρεωτικής μεταβίβασης της κινητής και 
ακίνητης περιουσίας του Χ.Υ.Τ.Α. Δομοκού, η οποία περιήλθε στο Δήμο Δομοκού με δημόσιους και 
κοινοτικούς πόρους, προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Περιφερειακός Φορέας 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. των ΟΤΑ» και διακριτικό τίτλο «ΦΟΔΣΑ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.», η οποία έχει πλέον την ευθύνη της λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Δομοκού. 
Η γνωμοδότηση του δικηγόρου έγινε αποδεκτή από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δομοκού, 
η οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τον ορισμό υπευθύνου από τον 
Δήμο Δομοκού για την διενέργεια όλων των απαιτούμενων πράξεων-ενεργειών εφαρμογής του 
άρθρου 245 παρ.11 του Νόμου 4555/2018 περί υποχρεωτικής μεταβίβασης της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας του Χ.Υ.Τ.Α. Δομοκού. 
Στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρέστη  ο κ. Τσοκανής ως Γενικός 
Διευθυντής του ΦΟΔΣΑ και δύο υπάλληλοι του αναδόχου που λειτουργεί το φορέα, η κα Μιχελάκου 
και ο κ. Γεωργίου. Έγινε εκτενής ανάλυση από τον κ Τσοκανή και μία παρουσίαση επειδή δεν ήταν 
εφικτό να είναι σήμερα  μαζί μας. Παρακολουθήσαμε σχεδόν το σύνολο των παραβρισκόμενων έως 
το τέλος της παρουσίασης. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ο ΧΥΤΑ είτε με βάσει τους όρους που θα 
ορίσουμε εμείς είτε όχι θα περιέλθει στη δικαιοδοσία του φορέα. Είχαμε ζητήσει να είναι παρών 
στη διαπραγμάτευση, όπως είχε πει στο Συμβούλιο του Μαΐου ο κ. Τζιαχρήστας. Γι αυτό 
παρέστησαν στην προηγούμενη συνεδρίαση. 
Από την παρουσία μου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, χωρίς ωστόσο να 
είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά μέλος της Γενικής Συνέλευσης, από επιλογή, καθώς 
δεν γνωρίζαμε αν θα θέλαμε να παραμείνουμε στο φορέα ή όχι. Οι  Δήμοι Λειβαδιάς, Ορχομενού 
και Διστόμου έχουν επίσης ΧΥΤΑ στα όριά τους. Το 2018 όταν κλήθηκαν να πάρουν την απόφαση για 
την παραμονή τους στο φορέα ψήφισαν να μην παραμείνουν κι έχουν καταλήξει στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας από το οποίο αναμένεται η σχετική απόφαση. Εμείς είμαστε σε αυτό το στάδιο και αυτά 
τα οποία έχουμε ζητήσει από το φορέα είναι: 

1) Ξεκινώντας τη λειτουργία του ο φορέας, η καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας που 
περιήλθε στο Δήμο Δομοκού από κοινοτικούς και Δημόσιους πόρους θα πραγματοποιηθεί κυρίως 
από τις δικές μας υπηρεσίες. Έχει ήδη γίνει μία προεργασία, βάσει της οποίας θα γίνουν τα 
επόμενα βήματα. Ζητήθηκε λοιπόν να μη δεχτούμε απορρίμματα από κανέναν άλλο Δήμο, αν δεν 
αδειάσουν καταρχήν οι δεξαμενές στραγγιδίων που είναι και το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο 
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γνωρίζουμε εκτενώς όσοι έχουμε ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. 
2) Στη Γενική Συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για τις 28 Αυγούστου έχει συμπεριληφθεί έργο, 

περίπου, 1.000.000,00€ για την αναβάθμιση του ΧΥΤΑ Δομοκού, αφήνοντας εκτός άλλα έργα 
προκειμένου να λειτουργήσει ο ΧΥΤΑ όπως πρέπει. 

3) Το 1ο σενάριο που συζητήθηκε εντός του φορέα, προέβλεπε τη μεταφορά απορριμμάτων από 
τους Δήμους Στυλίδας, Μακρακώμης, Καμένων Βούρλων και Καρπενησίου, πέντε Δήμων μαζί με 
το δικό μας. Αυτό το σενάριο απορρίφτηκε στο ΔΣ του φορέα. Αυτό που απέμεινε και πιθανώς να 
υλοποιηθεί, καθώς τα όρια του ΧΥΤΑ Λαμίας θα καθορίσουν αν αυτό θα υλοποιηθεί, αφορά την 
μεταφορά απορριμμάτων από το Καρπενήσι και τα Άγραφα στο Δήμο Δομοκού και από κανέναν 
άλλο Δήμο, όταν και εφόσον υλοποιηθούν τα έργα και ικανοποιηθούν οι περιορισμοί που 
θέσαμε. Σε ότι αφορά το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε ανάδοχο, έχουν 
δεσμευθεί εντός του Συμβουλίου του φορέα, τα πρακτικά υπάρχουν, ότι θα είναι όλοι με 
εντοπιότητα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Εκείνο που δεν μπορεί να μεταβληθεί τόσο εύκολα είναι η 
τιμολογιακή πολιτική, η οποία είναι ενιαία. Όλοι οι Δήμοι πληρώνουν ένα συγκεκριμένο ποσό 
ανά τόνο για την απόθεση των απορριμμάτων. Η απόθεση κοστίζει 24,5€ περίπου ο τόνος και 13€ 
ο τόνος αποκατάστασης του ΧΥΤΑ, γιατί ως γνωστό και ο δικός μας ΧΥΤΑ όταν γεμίσει από 
απορρίμματα θα συνεχίσει να παράγει στραγγίδια και θα συνεχίσει και μετά το πέρας απόθεσης 
απορριμμάτων τουλάχιστον για 15 χρόνια να λειτουργεί, για 25 λένε οι μελέτες. Η πρόταση 
διατυπώνεται εδώ από όλους μας. Ο καθένας έχει κάτι να πει. Εγώ ανέφερα ότι έχει συζητηθεί 
μέσα στο φορέα. Η πρόταση διαμορφώνεται εδώ από όλους μας. Ο καθένας μας έχει κάτι να πει. 
Εδώ ήταν ο κ. Τσοκανής και επιβεβαίωσε όλα όσα σας έχω πει κι εγώ έως τώρα.  
 

- Αυγέρης Α: Το θέμα είναι πολύ σοβαρό όχι μόνο για τη Δημοτική Αρχή αλλά και για το σύνολο των 
δημοτών. Ο ΧΥΤΑ υπήρξε ένα πολύ μεγάλο έργο για το Δήμο και όπως ειπώθηκε και στη 
συνεδρίαση του Μαΐου, κάποιοι κόπιασαν για να γίνει. Εγώ είμαι αρνητικός στην άνευ όρων 
παράδοση και χωρίς συγκεκριμένες ψηφισμένες προτάσεις και όχι προφορικές, παράδοσης της 
κινητής και ακίνητης περιουσίας στο ΦΟΔΣΑ. Δεν θα μπω στα μικροπολιτικά μας, γιατί κι εσείς 
αναμειχθήκατε πρώτοι, κύριε Δήμαρχε, κι εγώ. Εγώ προτείνω να πάμε σε μία ανοιχτή  δημόσια 
διαβούλευση και με τους πολίτες να καταρτίσουμε το δικό μας πλάνο, χωρίς να μπαίνουμε σε 
εσωκομματικά του τύπου 2012, 2015 και 2018 και του Ν. 4555/2018, αν ο ΧΥΤΑ θα παραμείνει 
στον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ, αν θα προσχωρήσει σε άλλο ΦΟΔΣΑ ή αν θα δημιουργήσει άλλο 
ΦΟΔΣΑ, αυτές ήταν οι επιλογές του 4555. Το να λέμε όμως ότι από την προηγούμενη Δημοτική 
Αρχή, βάσει της απόφασης που λήφθηκε να μπούμε όλοι στο ΦΟΔΣΑ.  Δεν τα λέμε όλα. Εσείς 
ζητήσατε  μόνος σας όταν αναλάβατε να πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση για τα οικονομικά. 
Γιατί να μην το κάνουμε και για το ΧΥΤΑ. 

- Γρίβα Λ: Εκβιαστικά λειτουργούμε; Δεν μπορούμε να παραμείνουμε στο ΦΟΔΣΑ χωρίς να 
παραχωρήσουμε την περιουσία; Εγώ ως δημότισσα και ως δημοτική σύμβουλος το να βάλω την 
υπογραφή μου για τη μεταβίβαση της περιουσίας του Δήμου, το θεωρώ πολύ βαρύ φορτίο. Από 
ποιό έγγραφο προκύπτει ότι εμείς στο Δήμο δεσμευτήκαμε για την παραχώρηση; 

- Ιτούδης Γ: Αρκετοί από εμάς εδώ έχουμε παρελθόν στη Διοίκηση του Δήμου, κύριε Δήμαρχε.  Έχετε 
επιλεκτική μνήμη γιατί θυμάστε αυτά που θέλετε. Και αυτό είναι καλό επικοινωνιακά.  Ωστόσο τα 
χαρτιά μένουν. Αυτά δεν λένε ψέματα και η απόφαση με αριθμό 132/2012 που κατατέθηκε από 
τον κ. Τζιαχρήστα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το Μάιο, δείχνει ότι ψηφίσατε την 
ένταξη του ΧΥΤΑ στο ΦΟΔΣΑ 

- Δήμαρχος: Η απόφαση αυτή εντάσσει το Δήμο, που ήταν ΦΟΔΣΑ από μόνο του, στο Δίκτυο των 
φορέων, όπως τώρα ο ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας. Στο δίκτυο αυτή τη στιγμή έχουν ενταχθεί μετά το 
2015 οι φορείς της Περιφέρειας, συνολικά 23 ανά τη Ελλάδα και Πρόεδρος του δικτύου είναι ο κ. 
Καπεντζώνης, ο Δήμαρχος Δωρίδος και Πρόεδρος του φορέα Στερεάς Ελλάδας ο κ. Καραΐσκος. Ο 
Δήμος Δομοκού εντάχθηκε ως ανεξάρτητος φορέας και το ξεκίνημα ήταν το 2015. 

- Ιτούδης Γ: Το ξεκίνημα δεν ήταν το 2015, ήταν το 2012 και επειδή το ψηφίσατε γι αυτό ενοχλείστε. 
Σύμφωνα με τα πρακτικά υπήρχαν και 2-3 άτομα, τα οποία είχαν αποχωρήσει από τη συζήτηση,  οι 
κ.κ. Λάγγας Θωμάς, Τζιαχρήστας Δημήτριος και Καλημέρης Νικόλαος, τελευταίος, όπως αποχώρησε 
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και τώρα. Αυτοί είχαν αποχωρήσει, αλλά εσείς το ψηφίσατε όπως το ψήφισε και ο κ. Σκαρμούτσος. 
Στο Συμβούλιο του Μαΐου που συζητήθηκε το θέμα κάναμε μία συζήτηση, ακούστηκαν απόψεις και 
στο τέλος είπαμε, διαβάζω από την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών: 

 
Δήμαρχος: […]Επειδή δεν μπορεί να επανέλθει ίδιο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο αν δεν έχει 
προκύψει καμία αλλαγή καλό είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει 
«όχι» και αναμένει τα αποτελέσματα της γνωμοδότησης του Νομικού που θα ορίσει η Οικονομική 
Επιτροπή. Γιατί πρέπει για κάποιο λόγο να επανέλθει, ο λόγος που θα επανέλθει το θέμα όταν και 
εφόσον, θα είναι η γνωμοδότηση του Νομικού[…].  
Πρόεδρος: Ομόφωνα Όχι.  
 

- Ιτούδης Γ: Κύριε Δήμαρχε, πήρατε από εδώ 26 όχι, ένας ήταν απών, διαφορετικά θα ήταν 27 στους 
27 Δημοτικούς Συμβούλους και έπρεπε να το χειριστείτε κατάλληλα. Από πού παίρνετε εντολές; 
Είπατε για το Καρπενήσι ότι ενδέχεται να μας φέρουν τα σκουπίδια, ξεχάσατε την Εύβοια. Εγώ θα 
ψηφίσω όχι. Αυτοί που σας στήριξαν και σας στηρίζουν; Θα μετατρέψετε το Δομοκό σε 
σκουπιδότοπο; Αλλάζουν νόμοι, αλλάζουν άρθρα, εμείς γιατί δεν μπορούμε να το αλλάξουμε; Ή 
μήπως οι αποφάσεις του 2015 και 2018 έχουν ισχύ, αλλά του 2012 δεν έχει ισχύ; 

- Δήμαρχος: Είστε εσείς οι 27 που μπορείτε να διαμορφώσετε μία θέση την οποία μπορούμε να 
θέσουμε σε δημόσια διαβούλευση, εμείς απλά παραθέτουμε τα στοιχεία.  Ανέφερα προηγουμένως 
ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα έχει δεσμευτεί. Αν θεωρείτε ότι μέσω της διαβούλευσης 
μπορούμε να θέσουμε τους όρους της διαπραγμάτευσης, ας γίνει έτσι. Η δημόσια διαβούλευση θα 
πραγματοποιηθεί μέσω της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. Η Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης πρέπει να έχει στο χέρι της μία εισήγηση πάνω στην οποία θα συζητήσει. Το πλαίσιο 
της συζήτησης πρέπει να οριστεί είτε από το Δημοτικό Συμβούλιο είτε από τους επικεφαλής των 
παρατάξεων. 

- Αυγέρης Α: Μιλάμε για διαβούλευση. Μπορούν οι τρεις αρχηγοί να θέσουν τη βάση. Να μπει το 
θέμα σε διαβούλευση και εφόσον έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, τότε να έρθει σε συνεδρίαση 
στο ΔΣ. 

- Δήμαρχος: Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχεται λοιπόν τη σύμπραξη των τριών επικεφαλής των 
δημοτικών παρατάξεων για να θέσουν το γενικό πλαίσιο, πάνω στο οποίο θα συζητήσει η Δημοτική 
Επιτροπή Διαβούλευσης. 
Όσον αφορά την τοποθέτηση της κας Γρίβα, με βάση τη νομοθεσία και την αποδοχή μας να 
παραμείνουμε στο φορέα, ότι έχει αποκτηθεί με δημόσιους και κοινοτικούς πόρους, που είναι το 
μεγαλύτερο ποσοστό των κινητών και ακίνητων μερών του ΧΥΤΑ πρέπει να μεταφερθεί στον ΦΟΔΣΑ. 
Το μόνο που έχει απομείνει να διευθετηθεί είναι αυτό με τον ορισμό του εκπροσώπου. Παρόλα 
αυτά, μέσα σε αυτό το κομμάτι μπορούμε να συζητήσουμε και όλα αυτά που λέμε τώρα. Το αν θα 
τα αποδεχτεί ο φορέας θα το δούμε, μπορεί να αποφανθεί ότι δεν τους συμφέρει η λειτουργία του 
ΧΥΤΑ, να μην τον αποδεχτούν και να τον αφήσουν να τον λειτουργήσουμε μόνοι μας. 
Ανακεφαλαιώνοντας, οι αποφάσεις θα ληφθούν μέσω της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, 
κατά τη συνεδρίαση της οποίας θα πρέπει να παραβρεθεί και ο Πρόεδρος κ. Καραΐσκος Ευθύμιος 
και ο Γενικός Διευθυντής κ. Τσοκανής. 

- Αυγέρης Α: Εμείς θα έχουμε το πλάνο πάνω στο οποίο θα καταρτίσουμε την πρόταση, ας έρθει ο 
οποιοσδήποτε κ. Τσοκανής. 

- Δήμαρχος: Δεν αποφασίζει ο κ. Τσοκανής. Άρα για να είναι τα βήματα συγκεκριμένα, ορίζουμε το 
πλαίσιο στο οποίο θα γίνουν οι συζητήσεις, στη συζήτηση παρουσία όλων των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου παρίστανται ο κ. Καραΐσκος και ο κ. Τσοκανής με επίσημη πρόσκληση. Κάνουμε τη 
συζήτηση πάνω στο δικό μας πλαίσιο, καταλήγουμε και αυτή θα είναι η απόφαση, η οποία θα 
συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

- Αυγέρης Α: Εγώ αυτό που θέλω είναι να ορίσετε και να γίνει ευρέως γνωστό, είναι το χρονικό 
διάστημα της διαβούλευσης για το ΦΟΔΣΑ να ενημερωθεί και το σώμα και οι φορείς που πρέπει, 
έτσι ώστε και οι Δημοτικοί σύμβουλοι να πουν τη γνώμη τους. Γιατί δεν έχει νόημα να πάμε σε 
ειδική συνεδρίαση και να μην γνωρίζουμε τι ορίζει ο νόμος. Να πάμε όλοι ενημερωμένοι. 
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- Δήμαρχος: Όσον αφορά τα τρία ζητήματα που ανέπτυξε ο κ. Ιτούδης πρέπει να αντιλήφθητε τα δύο 
διαφορετικά όργανα.  Έως το 2010 δεν υπήρχε ενιαίος φορέας. Οι Δήμοι που είχαν ΧΥΤΑ στα 
διοικητικά τους όρια θεωρούνταν ΦΟΔΣΑ από μόνοι τους. Στα διοικητικά τους όρια ΧΥΤΑ είχε μόνο ο 
Δήμος Λαμιέων και ο Δήμος Δομοκού, κανένας άλλο Δήμος. Ενταχθήκαμε στο δίκτυο. Η ΠΕΔΕ 
λύθηκε, καθώς οι τρεις Καποδιστριακοί Δήμοι ενώθηκαν σε ένα Καλλικρατικό Δήμο και τα τρία ΑΦΜ 
έπαψαν να υφίστανται. Στο β΄ σκέλος της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 2015 
εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος να υπογράψει το καταστατικό του φορέα, εντάσσοντας το Δήμο εκεί. 
Άρα τότε συστάθηκε ο φορέας, ένας σε κάθε Περιφέρεια και τότε έγινε το καταστατικό. Η 
επαναβεβαίωση έγινε το 2018. Τότε ένας μόνο δεν επαναβεβαίωσε η Λειβαδιά και είναι δικαστικά, 
καθώς απαγορεύεται να λειτουργήσει μόνη της. Από τις συνεδριάσεις του φορέα δεν έχω λείψει 
παρά μόνο μία φορά, τον περασμένο Δεκέμβρη. Αν θέλετε την άποψή μου, όλα μεθοδευμένα ήταν 
για να καταλήξουν εκεί και να είναι ελεγχόμενα. Εμείς με αυτό που κάνουμε καθυστερούμε τη 
διαδικασία. Το που θα καταλήξει είναι δικό μας θέμα. Ας πούμε, μέχρι να αποφασίσουμε κι εμείς θα 
βγει και η απόφαση της Λειβαδιάς. Τα οριζόμενα στην απόφαση του Μαΐου διαμορφώθηκαν έτσι 
γιατί κάναμε αναβολή, γιατί αν λέγαμε «όχι» δεν θα μπορούσαμε να συζητάμε τώρα. Η πίεση 
διαμορφώνεται εδώ μέσα. κ. Ιτούδη κάνατε κάποιες ερωτήσεις και δεν σας διέκοψα όσο και αν 
προκαλέσατε με το ύφος σας, όσο και να με ειρωνευτήκατε. Άρα η απόφαση του Μαΐου δεν ήταν 
οριστική, κι εξήγησα μέσα στο Συμβούλιο αν θέλατε να είναι οριστική να πάρουμε απόφαση για το 
«όχι». Εσείς είπατε μπορεί να μην καταλάβαμε τι ψηφίσαμε το 2018 και η κα Γρίβα είπε τι να 
κάνουμε, να τους κρεμάσουμε; Τι στιγμή που ήταν να ψηφίσουμε «όχι», ο κ. Τζιαχρήστας ζήτησε η 
απόφασή μας να είναι απόφαση διαπραγμάτευσης και να το ξαναφέρουμε στο Συμβούλιο αφού 
οριστεί δικηγόρος. Έτσι καταλήξαμε σε μία απόφαση. Αν είναι κάποιος αντίθετος, ας το πει. 
Δείχνουμε, όμως κ. Ιτούδη, καθώς είμαστε περισσότεροι ότι θα μπορούσαμε να το προχωρήσουμε, 
αφού μας κάνατε την τιμή να παραβρίσκεστε κι εσείς και να εξασφαλιστεί η απαρτία. Η Λαϊκή 
Συσπείρωση με έγγραφό της, το οποίο έστειλε προς το Δημοτικό Συμβούλιο διατυπώνει  τις απόψεις 
της και αρνείται να συμμετέχει στη συνεδρίαση για να μην παρέχει την οριακή απαρτία για τη λήψη 
της απόφασης που αφορά στο θέμα. Αποδεχόμενος όλα αυτά, συζητάμε και κανείς δεν επέβαλε την 
άποψή του, ούτε το Μάιο ούτε τώρα. Η μόνη διαμαρτυρία ήταν γιατί δεν ήσασταν εδώ για να 
συζητήσουμε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Είναι θέμα σοβαρό. Σε προηγούμενη Δημοτική Αρχή 
γινόντουσαν λαϊκά δικαστήρια στο Πουρνάρι και δεν ήταν κάποιος από εσάς. Το πόσα χρήματα 
ξοδέψαμε τότε για το ΧΥΤΑ, γιατί ξοδέψαμε για το ΧΥΤΑ, κατηγορηθήκαμε για τη ΣΑΤΑ που δεν 
κάναμε κατανομή στα χωριά για να αγοραστούν μεμβράνες, για τα μηχανήματα.  Για όλα αυτά 
κατηγορηθήκαμε. Τόσο εύκολο νομίζετε ότι είναι και για μένα να παραδώσουμε την περιουσία του 
Δήμου; Είναι κάποια πράγματα που έχουν ψηφιστεί και ανέφερα σε προηγούμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο και τις ευθύνες που έχουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Θέλω να γνωρίζετε τα πάντα. Κι 
ερχόμαστε εδώ χωρίς να εκβιάζουμε κανέναν, να βρούμε μία λύση, δημοκρατική με συζήτηση και 
γνωστοποίηση στον κόσμο και μία κοινή απόφαση. Ζητάμε τη δημοκρατική λειτουργία του θεσμού. 
Αν ήταν μία απουσία δύο το καταλαβαίνω. Ήταν όμως η τετάρτη φορά που έλλειπε ολόκληρη η 
παράταξη «Δύναμη Δημιουργίας». Αυτό ήταν που σχολίασα. Να ήμασταν παρόντες και ας μην 
παίρναμε απόφαση. Ας καταλήγαμε σε αυτό και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρεί ο κ. 
Ιτούδης ότι μου είναι εύκολο να παραδώσουμε το ΧΥΤΑ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συζητήσουμε 
και να συναποφασίσουμε. 

- Ιτούδης Γ: Θα ήθελα να σημειωθεί στα πρακτικά ότι στις επόμενες συνεδριάσεις με θέμα το ΧΥΤΑ 
πρέπει να παραβρίσκεται ο Πρόεδρος από το Πουρνάρι και αντιπροσωπεία κατοίκων του 
Πουρναρίου γιατί θα είναι οι πρώτοι που θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Νομίζω κ. Δήμαρχε ότι 
αρπάξατε την ευκαιρία με την πρόταση της αντιπολίτευσης και καλά κάνατε. Σταματήσατε εκείνο το 
επικοινωνιακό τρικ. Ας πούμε εγώ  είμαι υπέρ ακόμη μιας πιο σκληρής άποψης  του «όχι». Η 
παράταξή μας σήμερα σας έκανε μία πρόταση και τη δεχτήκατε. 

- Σκαρμούτσος Ι: Να ρωτήσω τον κ. Ιτούδη αν το 2015 και 2018 ψήφισε «όχι», κάθετα «όχι». 
- Ιτούδης Γ: Ναι για μέλος, όχι για παραχώρηση. 
- Αυγέρης Α: Ο 4555/2018 είχε μόνο τρεις επιλογές. 
- Δήμαρχος: Για να δημιουργήσει ένας Δήμος δικό του φορέα, έπρεπε να πληροί σωρευτικά τρία 
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κριτήρια: α) Να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο ΟΤΑ, β) Να έχει προτείνει έργα ένταξης του ΧΥΤΑ έως 
το 2016 και γ) Να έχει ΧΥΤΑ στα όριά του. Το μόνο κριτήριο που πληρούσε ο Δήμος Δομοκού είναι 
ότι είχε ΧΥΤΑ στα διοικητικά του όρια. Ούτε άλλο Δήμο είχε μαζί του, ούτε έργα είχαν προταθεί έως 
το 2016. Συνεπώς, ήταν μονόδρομος. 

- Αυγέρης Α: Το 2012 ο Δήμος ήταν αυτόνομος και προσχώρησε σε ένα δίκτυο. Στο άρθρο 245 του 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ αναφέρεται η συγχώνευση. Όταν συγχωνεύεται ο ΦΟΔΣΑ, τότε μεταφέρεται η κινητή 
και ακίνητη περιουσία. 

- Δήμαρχος: Δείτε την απόφαση του 2015. Εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος να υπογράψει το 
καταστατικό. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4042/2012 (Α΄24) 
3) Τις διατάξεις των άρθρων 227, 228 και 245 του Ν. 4555/2018 
4) Την υπ΄αριθμ. 6122/170152 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 

Στερεάς Ελλάδας 
5) Τις αριθμ. 132/2012, 50/2015 και 144/2018 προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δομοκού 
6) Τη σχετική εισήγηση και τις απόψεις που διατυπώθηκαν 

 
Ομόφωνα Αποφασίζει – Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η 

συνάντηση των τριών επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, οι οποίοι θα θέσουν το πλαίσιο 

διαβούλευσης για τον ορισμό εκπροσώπου σχετικά με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της κινητής 

και ακίνητης περιουσίας του ΧΥΤΑ Δομοκού προς τον Περιφερειακό  ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., 

έτσι ώστε να οριστεί ειδική συνεδρίαση στην οποία θα συμμετέχει η Δημοτική Επιτροπή 

Διαβούλευσης, το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Γενικός Διευθυντής του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας, κ. 

Τσοκανής και ο Πρόεδρος του φορέας κ. Καραΐσκος Ευθύμιος. 

 

(Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ. Καλημέρης Νικόλαος και κα Αντωνοπούλου Αγγελική δεν συμμετείχαν στην 

ψήφιση του θέματος καθώς είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του 2
ου

 θέματος και 11
ου

 θέματος της 

ημερήσιας διάταξης, αντίστοιχα) 

 
 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 10/93/2020 
 

Ο Δήμαρχος Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΛΗΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

  ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  ΛΑΪΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
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  ΚΑΝΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

  ΠΑΠΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

  ΑΥΓΕΡΗ-ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

  ΣΔΡΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

  ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

  ΙΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  ΓΡΙΒΑ ΛΕΜΟΝΙΑ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Δομοκός 12 Αυγούστου 2020 

Ο Δήμαρχος Δομοκού 

 

 

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
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