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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Δευτέρα 24.02.2020, ώρα 21:30. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

31/2020 
από το πρακτικό της 3ης/ 24.02.2020 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα  6ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 

στον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική 

στο περιβάλλον» με τίτλο: «Πράσινα σημεία, Οικιακή Κομποστοποίηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και 

Συστήματα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων ηπειρωτικής Περιφέρειας Θεσσαλίας» στην με αρ. 074 

Πρόσκληση (κωδικός ΟΠΣ 3473) της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση της πράξης: 

«Δράσεις διαλογής στην πηγή Δήμου Αγιάς». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 24.02.2020, ώρα 18:00, συνήλθε 

σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

1542/20.02.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, 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 και στους 

Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. 

 

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. Κασίδας Ιωάννης 7. Κορδίλας Δημήτριος 

8. Καφετσιούλης Απόστολος 9. Κρανιώτης Ευάγγελος 

10. Μακροβασίλης Βασίλειος 11. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 

12. Μπαρμπέρης Πέτρος 13. Μπατζιόλας Ζάχος 

14. Μπελιάς Αντώνιος 15. Ντάγκας Νικόλαος 

16. Ολύμπιος Αθανάσιος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σωτηρίου Βασίλειος 

20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 21. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Αλεξανδρίδου Βασιλική 24. Ευσταθίου Ηλίας 

25. Καλαγιάς Γρηγόριος 26. Κατσιάβας Αστέριος 

27. Τσιαγκάλης Νικόλαος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Δολμές Ευάγγελος (Δήμητρας), Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Κολοβός Νικόλαος 

(Καστρίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Νάστου Ευαγγελία 

(Μαρμαρίνης), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) και Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 

Θέμα  6ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 

2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε 

μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με τίτλο: «Πράσινα σημεία, Οικιακή Κομποστοποίηση 

στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και Συστήματα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων ηπειρωτικής 

Περιφέρειας Θεσσαλίας» στην με αρ. 074 Πρόσκληση (κωδικός ΟΠΣ 3473) της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Δράσεις διαλογής στην πηγή Δήμου 

Αγιάς». 

 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας δημοσίευσε την υπ’ αριθ. 2976/27-08-

2019 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 074, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3473) με τίτλο: «Πράσινα σημεία, 

Οικιακή Κομποστοποίηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και Συστήματα διαλογής στην πηγή 

βιοαποβλήτων ηπειρωτικής Περιφέρειας Θεσσαλίας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3: 

«Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του «Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020», απευθυνόμενη στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού της 

Θεσσαλίας, για την υποβολή προτάσεων έργων/πράξεων χρηματοδότησης. 

 

Η Πρόσκληση αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Α' Προτεραιότητας 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Θεσσαλίας (ΠΕΣΔΑ) που 

εμπίπτουν στα μέτρα ΑΣΑ 2, ΑΣΑ 4, ΑΣΑ 6 και ΑΣΑ 8 αυτού. Αναλυτικότερα: 

 

Στο Μέτρο ΑΣΑ 2 – Ανάπτυξη δικτύου πράσινων σημείων, προβλέπονται τέσσερα κεντρικά Πράσινα 

Σημεία στις πρωτεύουσες των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) και από ένα τοπικό πράσινο 

σημείο στους λοιπούς δήμους Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο κατασκευής Πράσινων σημείων δύναται να 

χρηματοδοτηθούν, εφόσον απαιτούνται, υποέργα αρχαιολογίας και υποέργα ΟΚΩ. 

 

Σε συμφωνία με το Μέτρο ΑΣΑ 8 - Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής, επεξεργασίας των 

ογκωδών, προβλέπεται η χρηματοδότηση προμήθειας τεμαχιστών ογκωδών. 

 

Στο πλαίσιο του Μέτρου ΑΣΑ 4 του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ, δύναται να χρηματοδοτηθεί ως ξεχωριστό 

υποέργο η προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης προκειμένου να καλυφθεί ποσοστό 4 - 5% των 

νοικοκυριών των Δήμων Θεσσαλίας. Η Δράση προώθησης της οικιακής κομποστοποίησης αφορά στην 

προμήθεια, τοποθέτηση και λειτουργία κάδων οικιακής κομποστοποίησης σε νοικοκυριά που εκδηλώνουν 

ενδιαφέρον και συμβάλλονται σχετικά με τον εκάστοτε Δήμο. Στο πλαίσιο του Μέτρου ΑΣΑ 6 του 

εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ, δύνανται επίσης να χρηματοδοτηθούν Συστήματα Διαλογής στην πηγή 

βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι, οχήματα / απορριμματοφόρα συλλογής καφέ κάδων) ηπειρωτικής Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, με σκοπό την προώθησή τους στις προς κατασκευή κεντρικές Μονάδες Επεξεργασίας 

Αποβλήτων (ΜΕΑ) Τρικάλων – Καρδίτσας, Μαγνησίας και Λάρισας. 
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Για την ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη προς τους πολίτες για τη χρήση των κάδων οικιακής 

κομποστοποίησης ή/και για τη χωριστή διαλογή βιοαποβλήτων για το πρώτο έτος λειτουργίας τους, ο 

Δήμος δύναται να λάβει χρηματοδότηση τεχνικής υποστήριξης. Η τεχνική υποστήριξη καλύπτει το 

κόστος απασχόλησης ενός ατόμου για το πρώτο έτος λειτουργίας του προγράμματος οικιακής 

κομποστοποίησης και ενός ατόμου για το πρόγραμμα συλλογής βιοαποβλήτων και δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις 20.000€ ανά άτομο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω περιγραφόμενες δράσεις θα πρέπει να υποβληθούν ως διακριτά υποέργα της 

πρότασης και ο κάθε δικαιούχος καλείται να υποβάλλει μία πρόταση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 

παρούσας πρόσκλησης. 

 

Η Πρόσκληση προβλέπει άμεση αξιολόγηση των υποβληθέντων προτάσεων, με ημερομηνία έναρξης 

υποβολής την 09/09/2019 και λήξης υποβολής την 31/03/2020. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.  

 

Ο Δήμος Αγιάς, στο πλαίσιο της τήρησης των απαιτήσεων της νομοθεσίας σχετικά με την διαχείριση 

απορριμμάτων, της Εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 129/2016 

(ΑΔΑ: 7ΖΠΛ7Λ-4ΤΜ)  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και κυρώθηκε με την ΚΥΑ 

47393/4279/2016 (ΦΕΚ 3299/Β/13-10-16) και κατά συνέπεια του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 

αλλά και της προώθηση των πρωτοβουλιών των ΟΤΑ και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

στον τομέα του περιβάλλοντος, έχει άμεσο σκοπό την υλοποίηση παρεμβάσεων διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων Α' Προτεραιότητας. 

 

Για το σκοπό αυτό προτείνεται να υποβληθεί πρόταση στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Θεσσαλίας 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια 

οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με τίτλο: «Πράσινα σημεία, Οικιακή Κομποστοποίηση στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας και Συστήματα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων ηπειρωτικής Περιφέρειας Θεσσαλίας» στην με 

αρ. 074 Πρόσκληση (κωδικός ΟΠΣ 3473) της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση της πράξης: 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». Η εν λόγω πράξη αφορά στα παρακάτω 

υποέργα: 

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Αγιάς», συνολικού 

προϋπολογισμού 22.024,88 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που αφορά στην προμήθεια και 

διανομή 214 οικιακών Κομποστοποιητών. Στα πλαίσια του προγράμματος της οικιακής 

κομποστοποίησης οι ωφελούμενοι θα λάβουν κάδο οικιακής κομποστοποίησης με στόχο την παραγωγή 

κόμποστ και την επαναχρησιμοποίηση του σε κήπους και γεωργικές εκτάσεις. 

2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης του δικαιούχου στην εφαρμογή και την 

παρακολούθηση της επίτευξης των αποτελεσμάτων του  προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης 

του Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 18.538,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

που αφορά στην υποστήριξη της υπηρεσίας κατά την οργάνωση, λειτουργία και παρακολούθηση της 

εφαρμογής της οικιακής κομποστοποίησης (Υποέργο 1) στο δήμο Αγιάς.  

3. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 

1.046.718,26 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που αφορά στην υλοποίηση ενός (1) Πράσινου 

Σημείου (ΠΣ) για την εξυπηρέτηση του Δήμου Αγιάς σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα στον ΠΕΣΔΑ 

Θεσσαλίας και στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου. Το Πράσινο Σημείο (ΠΣ) είναι 

ένας οργανωμένος χώρος, οριοθετημένος και διαμορφωμένος με την κατάλληλη υποδομή και 

εξοπλισμό, όπου ο πολίτης μπορεί να φέρνει χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή 

χρησιμοποιημένα αντικείμενα προκειμένου αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για 

επαναχρησιμοποίηση.  

4. ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Δίκτυα ΟΚΩ για το Πράσινο Σημείο Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 

14.880,00ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που αφορά στη σύνδεση του Πράσινου Σημείου με 

τα δίκτυα ΟΚΩ. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης: «Δράσεις διαλογής στην πηγή Δήμου Αγιάς» ανέρχεται σε 

1.102.161,14 € (με το ΦΠΑ). Το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 στο πλαίσιο της 074 Πρόσκλησης (κωδικός ΟΠΣ 3473) της Περιφέρειας 
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Θεσσαλίας διαμορφώνεται σε 1.075.732,76 ευρώ (με το ΦΠΑ) που αποτελεί τη συνολική δημόσια 

δαπάνη και σε 26.428,38 ευρώ (με το ΦΠΑ) που αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή και αναλύεται ως εξής:  

α) Για την υποέργο 3: «Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 

1.046.718,26 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) το αιτούμενο ποσό της χρηματοδότησης είναι 

1.020.660,31 ευρώ και η ιδιωτική συμμετοχή είναι το ποσό των 26.057,95 ευρώ όπως προκύπτει από το 

φάκελο κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ),  

 β) Για την υποέργο 4: «Δίκτυα ΟΚΩ για το Πράσινο Σημείο Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 

14.880,00ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  το αιτούμενο ποσό της χρηματοδότησης είναι 

14.509,56  ευρώ και η ιδιωτική συμμετοχή είναι το ποσό των 370,44 ευρώ όπως προκύπτει από το 

φάκελο κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ).  

 

Επειδή από το φάκελο κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος 

(ΥΓΟΣ) υπολείπεται το ποσό των 26.428,38 ευρώ της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης σε σχέση 

με το συνολικό κόστος της πράξης, είναι απαραίτητη η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, με την 

οποία θα δεσμεύεται για την κάλυψη του ποσού αυτού, ύψους 26.428,38 ευρώ από ίδιους πόρους ή άλλο 

πρόγραμμα.   

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

➢ Την με αριθμό 2976/27-08-2019 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 074, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3473) 

➢ Την ανάγκη για την Υλοποίησης της πράξης: «Δράσεις διαλογής στην πηγή Δήμου Αγιάς» 

 

εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

 

1. Να εγκρίνετε την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Προστασία του περιβάλλοντος - 

Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 2976/27-08-2019 

Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 074, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3473) με τίτλο: «Πράσινα σημεία, Οικιακή 

Κομποστοποίηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και Συστήματα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων 

ηπειρωτικής Περιφέρειας Θεσσαλίας», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Δράσεις διαλογής στην 

πηγή Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 1.102.161,14 € (με το ΦΠΑ). 

 

2. Να βεβαιώσετε ότι ο Δήμος Αγιάς θα αναλάβει, ως αρμόδιος φορέας λειτουργίας, τη λειτουργία και 

συντήρηση του έργου. 

 

3. Να δεσμευτείτε, επειδή από το φάκελο κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Γενικού 

Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) υπολείπεται το ποσό των 26.428,38 ευρώ της 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης σε σχέση με το συνολικό κόστος της πράξης, ότι αυτό θα 

καλυφθεί από πόρους του Δήμου. 

 

4. Να δεσμευτείτε ότι η πράξη: «Δράσεις διαλογής στην πηγή Δήμου Αγιάς», αποτελεί μέρος του 

δημοτικού σχεδιασμού και θα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγιάς, όταν αυτό 

εκπονηθεί. 

 

5. Να αποδεχτείτε τους όρους της υπ’ αριθ. 2976/27-08-2019 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 074, 

Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3473) με τίτλο: «Πράσινα σημεία, Οικιακή Κομποστοποίηση στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας και Συστήματα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων ηπειρωτικής Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

του Ε.Π. ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Ν. 

Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών 

και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για 

όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.  
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Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις: 

 

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

«Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Έχουμε εκφράσει τη ριζική μας διαφωνία τόσο για το Εθνικό σχέδιο 

διαχείρισης απορριμμάτων όσο και με την στάση των δήμων που υλοποιούν αυτό το σχέδιο. Σήμερα έχουμε 

την τάση ο τομέας της καθαριότητας και των απορριμμάτων να γίνει τομέας κερδοφορίας συγκεκριμένων. 

Έχουμε το παράδειγμα του Δήμου Βόλου, που παράγει καρκίνο για τους κάτοικους της περιοχής. Παράγει 

καύσιμο για την ΑΓΕΤ Ηρακλής. Αυτός είναι ο Πανευρωπαϊκός σχεδιασμός διαχείρισης των απορριμμάτων 

και σ’ αυτόν υπάγεται και ο περιφερειακός σχεδιασμός. 

Στο πλαίσιο της πολιτικής περιφερειών και δήμων να απαλλάξουν από όσο το δυνατόν περισσότερες δαπάνες 

τον κρατικό προϋπολογισμό από τα κρίσιμα ζητήματα υγείας, καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων, 

εγκαινιάζουν πειραματικές μεθόδους με κατ’ οίκον κομποστοποίηση κλπ χωρίς να υπάρχει καν η στελέχωση 

των υπηρεσιών με το απαραίτητο προσωπικό για επίβλεψη και καθοδήγηση. Ταυτόχρονα κανένας δεν μπορεί 

να εγγυηθεί τη σωστή διαδικασία αυτής της κομποστοποίησης.  

Η λύση είναι σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων πρέπει να 

αντιμετωπισθεί με έναν διαφορετικού τύπου εθνικό, περιφερειακό και δημοτικό πρότυπο όπου θα δίνεται 

βάρος στην εξυπηρέτηση της ανάγκης για καθαριότητα και υγεία και όχι βάρος στην παροχή ενέργειας και 

μάλιστα καρκινογόνος για βιομηχανίες και επιχειρηματίες.  

Γι’ αυτό και διαφωνούμε και καταψηφίζουμε την πρόταση αυτή».   

 

Ο Βασίλειος Μακροβασίλης, δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», ανέφερε τα 

εξής: «Θα υπερψηφίσω. Το θεωρώ βήμα προόδου ώστε να εξαλειφθεί αυτή η εικόνα που έχουμε, που ο 

καθένας πετάει τα σκουπίδια δεξιά κι αριστερά. Ψηφίζω με την προτροπή να γίνει ενημέρωση του κόσμου με 

φυλλάδια ή μέσω των λογαριασμών της ΔΕΥΑ, ώστε να είναι ενήμερος ο κόσμος ως προς την ύπαρξη αυτού 

του σημείου και να εφαρμοσθεί κάποια στιγμή και ο κανονισμός καθαριότητας, να πέσουν και μερικά 

πρόστιμα σ’ αυτούς που δεν εναρμονίζονται με τις οδηγίες, για να μπορέσουμε να έχουμε μια καθαρότερη 

εικόνα του Δήμου μας». 

 

Η Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία, δημοτική Σύμβουλος της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», 

ανέφερε τα εξής: «Εννοείται ότι συμφωνούμε. Δεν πρέπει όμως να βλέπουμε μόνο μεγαλεπήβολα σχέδια, θα 

πρέπει να δούμε και τα βρώμικα σημεία που υπάρχουν σήμερα και χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης. Όπως πίσω 

από τη γέφυρα “Καλατράβα” στα παράλια, στο παλιό αμαξοστάσιο, που επί σειρά ετών υπάρχουν κάδοι 

παρατημένοι σε ένα σημείο που ο δήμος έχει για την υπηρεσία καθαριότητας. Ένα άλλο σημείο είναι πάνω 

από τα σφαγεία της Αγιάς. Είναι μικρές εστίες που εμείς ως δήμος θα έπρεπε να τις προσέχουμε. Έχουν ευθύνη 

οι πολίτες αλλά και εμείς θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Και τέλος, να δούμε αν κάδοι αυτού του τύπου 

μπορούν να μπουν και στα σχολεία ώστε να περνάμε τη νοοτροπία και την ιδέα». 

 

Ο Ιωάννης Αναστασίου, δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», ανέφερε τα εξής: 

«Θα το ψηφίσω. Θέλω να εκφράσω πρώτον μια επιφύλαξη και δεύτερο μια ευχή. Η επιφύλαξη είναι μια 

τυπικότητα που επανειλημμένα έχουμε αναφέρει. Μας ζητάτε να εγκρίνουμε μελέτες τις οποίες δεν έχουμε, θα 

μπορούσατε να μας τις στείλετε έστω και ηλεκτρονικά. Και δεύτερο, η ευχή μου είναι αυτό το πράσινο σημείο 

να οργανωθεί καλύτερα και να μην εκφυλισθεί όπως το προηγούμενο». 

 

Ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, , ανέφερε τα εξής: «Όσον αφορά το παλιό αμαξοστάσιο του δήμου έχει 

δίκιο η Σοφία και θα πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση για  να φύγουν αρκετά πράγματα που βρίσκονται 

εκεί. Για το χώρο στα σφαγεία είναι ένας χώρος που μας καλύπτει προσωρινά με κλαδιά που μαζεύονται, είναι 

ο μόνος χώρος που μπορούμε να φέρουμε το μηχάνημα για να γίνει η κοπή τους. Όλα αυτά θα μεταφέρονται 

στο πράσινο σημείο.  

Σε μερικά σχολεία έχουμε συνεργαστεί ως ΦοΔΣΑ και μάλιστα τα παιδιά το δέχθηκαν με πολύ μεγάλη χαρά. 

Αυτή τη συνεργασία πιστεύω ότι θα πρέπει να την επεκτείνουμε σε όλα τα σχολεία του δήμου μας.  

Τέλος, κάνουμε το καλύτερο από την πλευρά του Δήμου μας, αλλά για να τα πετύχουμε όλα αυτά θα πρέπει να 

έχουμε συμμάχους τους συμπολίτες μας». 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την με αριθμό 2976/27-08-2019 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 074, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 

3473), 

- την ανάγκη για την Υλοποίησης της πράξης: «Δράσεις διαλογής στην πηγή Δήμου Αγιάς» 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
1. Εγκρίνουμε την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Προστασία του περιβάλλοντος - 

Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 2976/27-08-2019 

Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 074, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3473) με τίτλο: «Πράσινα σημεία, Οικιακή 

Κομποστοποίηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και Συστήματα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων 

ηπειρωτικής Περιφέρειας Θεσσαλίας», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Δράσεις διαλογής στην 

πηγή Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 1.102.161,14 € (με το ΦΠΑ). Η εν λόγω πράξη 

αφορά στα παρακάτω υποέργα: 

• ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Αγιάς», συνολικού 

προϋπολογισμού 22.024,88 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που αφορά στην προμήθεια 

και διανομή 214 οικιακών Κομποστοποιητών.  

• ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης του δικαιούχου στην εφαρμογή και την 

παρακολούθηση της επίτευξης των αποτελεσμάτων του  προγράμματος οικιακής 

κομποστοποίησης του Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 18.538,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που αφορά στην υποστήριξη της υπηρεσίας κατά την 

οργάνωση, λειτουργία και παρακολούθηση της εφαρμογής της οικιακής κομποστοποίησης (Υποέργο 

1) στο δήμο Αγιάς.  

• ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 

1.046.718,26 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που αφορά στην υλοποίηση ενός (1) 

Πράσινου Σημείου (ΠΣ) για την εξυπηρέτηση του Δήμου Αγιάς σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα 

στον ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας και στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου.  

• ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Δίκτυα ΟΚΩ για το Πράσινο Σημείο Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 

14.880,00ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που αφορά στη σύνδεση του Πράσινου Σημείου 

με τα δίκτυα ΟΚΩ. 

 

2. Βεβαιώνουμε ότι ο Δήμος Αγιάς θα αναλάβει, ως αρμόδιος φορέας λειτουργίας, τη λειτουργία και 

συντήρηση του έργου. 

 

3. Δεσμευόμαστε, επειδή από το φάκελο κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Γενικού 

Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) υπολείπεται το ποσό των 26.428,38€ της συγχρηματοδοτούμενης 

δημόσιας δαπάνης σε σχέση με το συνολικό κόστος της πράξης, ότι αυτό θα καλυφθεί από πόρους του 

Δήμου. 

 

4. Δεσμευόμαστε ότι η πράξη: «Δράσεις διαλογής στην πηγή Δήμου Αγιάς», αποτελεί μέρος του 

δημοτικού σχεδιασμού και θα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγιάς, όταν αυτό 

εκπονηθεί. 

 

5. Αποδεχόμαστε τους όρους της υπ’ αριθ. 2976/27-08-2019 Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: 074, 

Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3473) με τίτλο: «Πράσινα σημεία, Οικιακή Κομποστοποίηση στην Περιφέρεια 

Θεσσαλίας και Συστήματα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων ηπειρωτικής Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

του Ε.Π. ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και εξουσιοδοτούμε τον Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα, 

ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων 
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για την ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις 

απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης.  

 

Καταψήφισαν οι: Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και Σωτηρίου Βασίλειος, δημοτικοί Σύμβουλοι της 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» , για τους λόγους που προαναφέρονται. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 31/2020. 
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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