
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
                                                                     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το Πρακτικό 22/02.08.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αριθμός Απόφασης 236/2022 

 
Θέμα 1ο Ε.Η.Δ. «Γνωμοδότηση επί του σχεδίου καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής ΦΟΔΣΑ 
Πελοποννήσου» 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 2α του μηνός Αυγούστου του έτους  2022, ημέρα της 

εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω 
τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του 
άρθρου 78 του ν.  4954/2022  (ΦΕΚ 136 Α΄), ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 30932/29-07-2022 πρόσκληση του Προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 
§ 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά, καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  συμμετείχε.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών 
συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                          ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων εκτός σύνδεσης στο 3ο ΕΗΔΘ 
3. Κόλλια Κωνσταντίνα 
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, εκτός σύνδεσης στο 3ο ΗΔΘ  
5. Καρσιώτης Παναγιώτης 
6. Πούρος Γεώργιος 
7. Πνευματικός Αλέξανδρος 
8. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα  
9. Πλατής Σπυρίδων, εκτός σύνδεσης στο 3ο ΗΔΘ 
10. Ταγαράς Βασίλειος 
11. Ζώγκος Ανδρέας, εκτός σύνδεσης στο 3ο ΕΗΔΘ 
12. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
13. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, αποσυνδέθηκε στο τέλος του 6ου 

ΘΗΔ μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης  
14. Κεφάλας Σταύρος 
15. Σταυρέλης Νικόλαος 
16. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας,  
17. Μουρούτσος Γεώργιος 
18. Δόντης Μιχαήλ,  
19. Μανωλάκης Δημήτριος,  
20. Καρασάββας Ιωάννης,  
21. Κορδώσης Χρήστος, αποσυνδέθηκε στο τέλος του 16ου ΘΗΔ 

μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης  
22. Πιέτρης Τιμολέων, εκτός σύνδεσης στο 3ο ΘΗΔ 
23. Γκερζελής Ιωάννης, εκτός σύνδεσης στο 3ο ΗΔΘ μέχρι τη 

λήξη της συνεδρίασης 
24. Ξύδη Μιχαλίτσα  
25. Τζέκου Παρασκευή, εκτός σύνδεσης στο 3ο ΕΗΔΘ  
 
 

1. Μπίτζιος  Δημήτριος 
2. Παπαδημητρίου Σωτήριος 

3. Μελέτης Χρήστος  
4. Μπουρσέ Ηλίας 
5. Καλλίρης Πελοπίδας,  
6. Λαμπρινός Παναγιώτης 
7. Κονδύλης Μαρίνος 
8. Πιέτρης Γεώργιος 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.   
 

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου 
 
 

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου 
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου 
3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων 
4. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού 
5. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου 
6. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων  
7. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου 
8. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου 
9. Ζούζας  Γεώργιος - Στεφανίου 
10. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας 
11. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά 
12. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας 
13. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου 
14. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου 
15. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου 
16. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού 
17. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου 
18. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη 
19. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου 
20. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου 
21. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -Άσσου 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 

 
 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας 
διάταξης ως κατεπείγοντος του θέματος «Γνωμοδότηση επί του σχεδίου καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής 
ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου έτους 2021», επειδή υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση απόδοσης των αναλογούντων τελών του 
Δήμου μας, για τη διαχείριση των απορριμμάτων.  
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα ότι διαμαρτύρεται έντονα η Περιφέρεια για την καθυστέρηση πληρωμής στο ΦοΔΣΑ, 
με αποτέλεσμα να μη δέχονται από μεθαύριο τα σκουπίδια στη διαχείριση. Γι΄ αυτό έρχεται ως κατεπείγον το θέμα 
σήμερα. Πρέπει να πάρουμε απόφαση, η οποία θεωρώ ότι είναι εκ του περισσού, ότι θα εφαρμόσουμε τη σύμβαση, και 
ότι θ΄ αποδώσουμε σύμφωνα με τις τιμές που προβλέπονται σ΄ αυτήν και την αριθμ. 3/2021 απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του ΦοΔΣΑ, που είναι 69,1 €/ton συν το ΦΠΑ.. Μόνο ο Δήμος Τρίπολης έχει πάρει απόφαση και έχει 
πληρώσει.  
Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος ανάφερε ότι σε ότι αφορά το κατεπείγον  δεν έχω αντίρρηση, αλλά διαμαρτύρομαι έντονα  
ότι εισαγάγεται ως κατεπείγον με ενάμιση  (1,5)  χρόνο καθυστέρηση, την στιγμή που αναφέρεται στην απόφαση ότι 
έπρεπε να είχαμε αποφασίσει μέχρι το τέλος του 6ου μήνα. Και μάλιστα εισάγεται με απόφαση -εισήγηση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του ΦοΔΣΑ, Δεν έχουμε στη διάθεσή μας ούτε καν την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΦοΔΣΑ, για να δούμε το τι ψήφισαν οι εκπρόσωποι του Δήμου μας, σ΄ ένα θέμα πολύ σοβαρό που αφορά τη 
τιμολογιακή πολιτική στο κομμάτι του επιμερισμού των δαπανών για το κόστος μεταφόρτωσης των απορριμμάτων, το 
κόστος λειτουργίας των Σταθμών Μεταφόρτωσης. Εμείς, σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογραφεί, έχουμε ΣΜΑ και 
μεταφέρουμε εκεί τα απορρίμματά μας και αυτό οφείλουν να κάνουν και οι υπόλοιποι Δήμοι  της Περιφερειακής μας 
Ενότητας, που εκ του σχεδιασμού πρέπει να τα παραδίδουν εκεί στο Κέντρο Μεταφόρτωσης, στη περιοχή Μαψού- 
Σπαθοβουνίου  Για άλλη μια φορά λέω, ότι δεν κατανοώ , γιατί το θέμα έρχεται με εισήγηση της Ε.Ε. του ΦοΔΣΑ. και όχι 
με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Μιλάμε για μια απόφαση που παραβιάζει ακόμα και την νομοθεσία, που 
παραβιάζει τον κανόνα της ανταποδοτικότητας. Δεν μπορεί να επιμεριστεί επιπλέον κόστος στο Δήμο μας, που αφορούν 
κόστος μεταφοράς απορριμμάτων του  Σταθμού Μεταφόρτωσης των Δήμων της Πελοποννήσου. Εγώ λέω να το δούμε ως 
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κατεπείγον το θέμα αλλά να μας αποσταλεί τώρα η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΦοΔΣΑ , για να δούμε τι από 
τα 3 σενάρια που αναφέρονται στη 3/2021 απόφαση -εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΦοΔΣΑ επιλέχθηκε. 
Αλλιώς τι απόφαση να πάρουμε; Με βάση ποιο σενάριο; 
Ο Δήμαρχος επαναλαμβάνει, ότι όπως είπα στην αρχή, είναι εκ του περισσού η σημερινή απόφαση, γιατί έχει 
υπογραφεί η σύμβαση, στην οποία προβλέπονται ακριβώς τα ποσά που πρέπει να πληρώσουν και το πώς οι Δήμοι. 
Επειδή όμως οι οικονομικές υπηρεσίες μεταξύ των οποίων και η δική μας, ζητούν και απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, προκειμένου να πληρώσουν,  να την πάρουμε λοιπόν για να προχωρήσει η διαδικασία.  
Ο κ. Πνευματικός στο σημείο αυτό αναφέρει ότι κ. Νανόπουλε κάνετε λάθος, πληροφορείτε λάθος το Σώμα. Καμια 
σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της ΤΕΡΝΑ και της Περιφέρειας και του ΦοΔΣΑ δεν προβλέπει αυτά που λέτε. Το 
κομμάτι που έχει να κάνει με το κόστος λειτουργίας των Σταθμών Μεταφόρτωσης, των επιπλέον που θα γίνουν, αλλά και 
αυτών που θα λειτουργήσουν , των δύο (2) που προβλέπει η σύμβαση, δεν έχει να κάνει μ΄ αυτό που συζητάμε σήμερα. 
Σήμερα συζητάμε επιμερισμό δαπανών σύμφωνα με τα 3 σενάρια που αναφέρονται στην αριθμ. 3/2021 απόφαση της 
ΕΕ του ΦοΔΣΑ, από τα οποία το ένα (1) εξ αυτών έχει κάποια βάση προσέγγισης, αλλά τα άλλα δύο σενάρια είναι 
απαράδεκτα, γιατί ζητούν  από εμένα να στηρίξω την μεταφόρτωση Δήμων άλλων Νομών σε άλλες Περιφερειακές  
Ενότητες που είναι μακριά από τα σημεία μεταφόρτωσης. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Δεν έχουν το στοιχείο της 
ανταποδοτικότητας. Πως τα έχετε δεχτεί, αν τα έχετε δεχτεί. Για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλιου ΦοΔΣΑ δεν 
μας λέτε τίποτα. Τι ψηφίσατε; 
Ο κ Δήμαρχος ενημερώνοντας το Συμβούλιο ανάφερε ότι υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία 
μετείχαμε και ο Δήμος Κορινθίων μειοψήφισε. Υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΦοΔΣΑ  που κατά 
πλειοψηφία πέρασε, παρότι είναι παράνομο και παράτυπο, να συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι στα έξοδα που έχουν οι μικροί 
απομακρυσμένοι Δήμοι. Δεν μπορούμε όμως να μην  εφαρμόσουμε μια απόφαση ενός δημοκρατικά λειτουργούντος 
οργάνου.  
Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος για το θέμα ανάφερε. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κατεπείγον και καταψηφίζουμε. Αυτό το λέω γιατί 
μας στείλατε χθες την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής ΦοΔΣΑ χωρίς να γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί επί του 
θέματος. Θέλω μια εισήγηση από οποιαδήποτε υπηρεσία του Δήμου, που να λέει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει 
αρμοδιότητα να εγκρίνει την τιμολογιακή πολιτική του ΦοΔΣΑ. Δεν υπάρχει πουθενά. Φέρνετε ένα θέμα που δεν είναι 
αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου . Είναι απίθανα πράγματα αυτά. Αν εγκριθεί το κατεπείγον και μπούμε στην 
ουσία του θέματος εμείς θα καταψηφίσουμε γιατί δεν είναι αρμοδιότητα του Συμβουλίου το θέμα αυτό.  
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία την έγκριση του κατεπείγοντος  του θέματος «Γνωμοδότηση 
επί του σχεδίου καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου έτους 2021», από την οποία προέκυψε 
το κάτωθι αποτέλεσμα:  
Επί είκοσι τεσσάρων (24) παρόντων Δημοτικών Συμβούλων ψήφισαν: 
Δέκα επτά (17) Σύμβουλοι υπέρ του κατεπείγοντος  του θέματος (οι κ.κ. 1. Ζαχαριάς Σπυρίδων, 2. Κουτσογκίλας 
Θεμιστοκλής, 3. Κόλλια Κωνσταντίνα, 4.Πούρος Γεώργιος, 5. Καρσιώτης Παναγιώτης, 6.Πνευματικός Αλέξανδρος, 
7.Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, 8. Κεφάλας Στάυρος, 9. Ταγαράς Βασίλειος, 10. Ραντίτσα-Βασιλάκου 
Μαρίνα, 11.Παπαϊωάννου Ευάγγελος, 12. Πλατής Σπυρίδων, 13. Πιέτρης Τιμολέων, 14.Ξύδη Μιχαλίτσα, 15. Γκερζελής 
Ιωάννης, 16.Καρασάββας Ιωάννης  και 17. Κυριαζής Αντώνιος) 
Επτά (7) Σύμβουλοι κατά του κατεπείγοντος του θέματος (οι κ.κ. 1. Σταυρέλης Νικόλαος, 2. Στριμενοπούλου Γεωργία, 
3.Μουρούτσος Γεώργιος, 4. Δόντης Μιχαήλ, 5.Μανωλάκης Δημήτριος, 6. Τζέκου Παρασκευή και 7. Κορδώσης Χρήστος). 
 
Το Δημοτικό συμβούλιο με ψήφους δέκα επτά (17) υπέρ και επτά (7) κατά κρίνει  το θέμα ως  κατεπείγον και προχωρά 
στη συζήτησή του.   
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι με το αριθμ. πρωτ. 29/28-01-2021 έγγραφο του Περιφερειακού συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α 
Περιφέρειας Πελοποννήσου διαβιβάσθηκε η υπ΄ αριθμ. 3/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΦΟ.Δ.Σ.Α 
Πελοποννήσου (ΑΔΑ:ΨΥΙΘΟΞΝΒ-ΘΤ9) με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο καθορισμού τιμολογιακής τους πολιτικής έτους 
2021 και η οποία απόφαση , επακριβώς, έχει ως κάτωθι: 
 

- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 25 Ιανουαρίου 2021 - Αρ. Απόφασης 03/ 2021 - 

Σήμερα στις 25 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, μετά από την με αριθμό πρωτ. 21/20-01-

2021 πρόσκληση του Προέδρου της Ε.Ε. κ. Σταύρου Αργειτάκου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 

10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55Α – 11- 3-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄76) 
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«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και των υπ΄αριθμ.40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29-05-

2020 καθώς και της υπ΄αριθμ.426/77233/13-11-2020, εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών 

πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης της Ε.Ε. του Περιφερειακού Συνδέσμου 

Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου, για να λάβει απόφαση 

με θέμα: 

«Διαμόρφωση εισήγησης τιμολογιακής πολιτικής έτους 2021 προς το Δ.Σ.» 

Κατά τη Συνεδρίαση αυτή της Ε.Ε. ήταν : 

 

Παρόντες ο κ. Πρόεδρος και οι κ. κ. : Απουσίαζαν οι κ.κ.: 

2. Σμυρνιώτης Ιωάννης αντιπρόεδρος 

3. Καρβέλας Παναγιώτης Μέλος Ε.Ε 

4. Λυσίκατος Χαράλαμπος Μέλος Ε.Ε 

5. Μαρινάκης Σαράντος Μέλος Ε.Ε 

6. Τσιώτος Βλάσιος Μέλος Ε.Ε 

7. Γεωργόπουλος Ιωάννης Μέλος Ε.Ε 

Η Ε.Ε. βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία. 

Εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ο κ. Πρόεδρος είπε: 

Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΦΟΔΣΑ και τον κ. Τσίχλη, λογιστή του ΦΟΔΣΑ, έχουμε ετοιμάσει την 

εισήγηση Τιμολογιακής Πολιτικής έτους 2021 προς το Δ.Σ. 

Ακολούθως έγινε ανάγνωση της Τιμολογιακής Πολιτικής έτους 2021 του Συνδέσμου και του σχεδίου 

επιβαλλόμενων εισφορών για το έτος 2021 και αναλύθηκαν όλα τα σενάρια. 

Στην συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία για την ψήφιση του σχεδίου επιβαλλόμενων εισφορών για το 

έτος 2021, όπως αναλύεται παρακάτω: 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2021 

1) ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η κανονισμός τιμολόγησης ΦοΔΣΑ συντάσσεται με βάση όσα ορίζουν το αρ. 237 του ν.4555/2018 και το 

αρ. 9 του ν.2939/2001 όπως ισχύει, ενώ η μεθοδολογία προσδιορισμού αναλύεται στη σχετική ΚΥΑ υπ’ 

αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 (ΦΕΚ 1277/15-4-2019). Ο κανονισμός τιμολόγησης προσδιορίζει την ετήσια 

εισφορά των Δήμων μελών του ΦοΔΣΑ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανάκτηση του ετήσιου 

κόστους διαχείρισης του ΦοΔΣΑ. 

Σύμφωνα με το αρ. 242 του ν.4555/2018, το σχέδιο καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής του άρθρου 

237, καθώς και το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος του ΦΟΔΣΑ, αποστέλλονται μέχρι το τέλος του 6ου 

μήνα κάθε ημερολογιακού έτους από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ στα δημοτικά συμβούλια των 
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δήμων μελών του ΦΟΔΣΑ προς παροχή γνώμης μέσα σε έναν (1) μήνα από την αποστολή τους. Μετά την 

παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, εγκρίνονται από τα αρμόδια διοικητικά όργανα του ΦΟΔΣΑ. 

2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

-Για την σύνταξη του κανονισμού τιμολόγησης του ΦοΔΣΑ για το 2021 σύμφωνα με τις δυνατότητες που 

δίνει η ΚΥΑ και με βάση τις απαντήσεις των συναρμόδιων Υπουργείων προς το Δίκτυο ΦοΔΣΑ, λήφθηκε 

υπόψη μηδενικός συντελεστής διαβάθμισης για τις εργασίες ανάκτησης ΑΣΑ από τους ΟΤΑ που 

αναφέρονται στα τιμολόγια 3α, 3β και 3γ του αρ. 3 της ΚΥΑ (πίνακας 1). Οι εργασίες αυτές αφορούν την 

ανάκτηση των χωριστά συλλεγόμενων βιοαποβλήτων από κάθε ΟΤΑ (πχ οικιακή κομποστοποίηση κτλ), 

καθώς και τις εργασίες ανάκτησης και συλλογής των υλικών εκτός και εντός Συστημάτων Εναλλακτικής 

Διαχείρισης ΣΕΔ (π.χ. κλωστοϋφαντουργικά, έντυπο κτλ ). Τα ανωτέρω στοιχεία πέραν του ότι δεν ήταν 

δυνατό να ληφθούν από το ΦοΔΣΑ γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα αντλησης τους από το ΗΜΑ, επιπλέον 

αξιολογήθηκε ότι έχουν μικρή αξιοπιστία, χωρίς πολλά από αυτά να μπορούν να διασταυρωθούν ενώ 

δημιουργούνται και θέματα στην ίση αντιμετώπιση των Δήμων μελών, που προκύπτουν από τη μεγάλη 

απόκλιση στον πληθυσμό εξυπηρέτησης και τις ιδιαιτερότητες του κάθε Δήμου μέλους. 

-Για τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) υπάρχουν 3 σενάρια επιμερισμού του κόστους, 

που αναλύονται στον συνημμένο πίνακα. 

-Με βάση τη μεθοδολογία της ΚΥΑ, συνυπολογίστηκαν για τον προσδιορισμό του κόστους διαχείρισης τα 

προϋπολογιστικά έσοδα του ΦοΔΣΑ του 2021 που αναφέρονται στο αρ. 237 παρ. 2 του ν.4555/2018. 

-Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΦοΔΣΑ προσδιορίστηκε με βάση προσχέδιο προϋπολογισμού για το 

2021 το οποίο έλαβε στοιχεία του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 2020 και των επιπλέον αναγκών 

διαχείρισης τα οποία έχουν προσδιοριστεί για το έτος 2021, όπως η μερική λειτουργία των μονάδων 

κεντρικής διαχείρισης και των ΣΜΑ. 

-Στο ετήσιο κόστος συμπεριλήφθηκε με βάση το αρ. 55 του ν.4609/2019 και η περιβαλλοντική εισφορά 

του ΦοΔΣΑ για το 2021. 

-Προσδιορίστηκε αντισταθμιστικό όφελος στους Δήμους που φιλοξενούν εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ ή ΜΕΑ 

σύμφωνα με το αρ. 243 του ν.4555/2018. 

Με βάση τα ανωτέρω, οι εισφορές που θα βαρύνουν τους Δήμους –μέλη του ΦΟΔΣΑ προτείνεται να έχουν 

ως εξής : 

 

1) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΟΤΑ (αρ. 243 ν.4555/2018) 

Άρθρο 243 ΝΟΜΟΣ 4555/2018 

Αντισταθμιστικό όφελος 
 

1 Οι ΦΟΔΣΑ καταβάλλουν στους Δήμους που φιλοξενούν τη λειτουργία εγκαταστάσεων μηχανικής βιολογικής 

επεξεργασίας αποβλήτων και χώρων υγειονομικής ταφής, κατηγορίας Α1 και Α2, σύμφωνα με την αριθ. 

1958/2012 (Β΄ 21) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αντισταθμιστικό όφελος. 

 
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 13 ΝΟΜΟΣ 4625/2019 και ισχύει από 

31/08/2019 
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2 Το ύψος του αντισταθμιστικού οφέλους καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ και 

δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ένα τοις εκατό (1%) επί των εσόδων του ετήσιου προϋπολογισμού τους. Το 

αντισταθμιστικό όφελος συμψηφίζεται με τα ποσά που οι δήμοι υπέρ των οποίων επιβάλλεται, υποχρεούνται να 

καταβάλουν στο ΦΟΔΣΑ για τις υπηρεσίες που τους παρέχει και τυχόν εναπομείναντα από το όφελος ποσά, 

δύναται να διατίθενται από τους δήμους αυτούς για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης, κατά προτεραιότητα όμως 

σχετιζόμενης με περιβαλλοντική αντιστάθμιση από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

 

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 13 ΝΟΜΟΣ 4625/2019 και ισχύει από 

31/08/2019 
 

  Προτείνεται ο προσδιορισμός του αντισταθμιστικού οφέλους στο ύψος του 4% επί των εσόδων του ετήσιου 

προϋπολογισμού του ΦΟΔΣΑ που αφορούν έσοδα από τις υπηρεσίες του φορέα που αφορούν τους ΧΥΤ, το οποίο 

θα συμψηφίζεται με τα ποσά που οι δήμοι υπέρ των οποίων επιβάλλεται, υποχρεούνται να καταβάλουν στο 

ΦΟΔΣΑ για τις υπηρεσίες που τους παρέχει. 

 

Πίνακας επιμερισμού ανά ΟΤΑ αντισταθμιστικού οφέλους 2021 

Δικαιούχοι ΟΤΑ- 
Δήμοι 

Χώροι Υγειονομικής 

Ταφής 

Απορριμμάτων 

(ΧΥΤΑ) 

Ετήσιες Ποσότητες 

απορριμμάτων 

(τόνους) που 

δέχεται ο ΧΥΤΑ 

Αντισταθμιστικ ό 

όφελος (€) - 

εκτίμηση 

Δήμος Ξυλοκάστρου - 

Ευρωστίνης 

ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου 15.000 13800 

ΣΥΝΟΛΟ  15.000 13800 

 

Το ποσό αυτό θα δοθεί στους ανωτέρω δικαιούχους Δήμους μέλη από το ΦοΔΣΑ με βάση όσα αναφέρονται στο 

νόμο. 

2) ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΟΛΟΙ ΟΙ   ΔΗΜΟΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

Με την εισφορά αυτή καλύπτονται τα βασικά λειτουργικά κόστη του ΦΟΔΣΑ, που αφορούν υπηρεσίες 

γενικής φύσεως που αφορούν όλους τους Δήμους – μέλη του, όπως την διοικητική και οικονομική 

υπηρεσία του, την παρακολούθηση και αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου κ.α. Καθώς η διαδικασία 

πρόσληψης νέων υπαλλήλων προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου 2021, προτείνεται 

μικρή αύξηση, ώστε το συνολικό ύψος της εισφοράς να ανέρχεται στο ύψος των 210.000 € πριν από τις 

μειώσεις που προβλέπει ο νέος κανονισμός τιμολόγησης, από 178.000 € το προηγούμενο έτος (αρχική 

τιμή αναφοράς 0,88 E/ton). 

 

3) ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Με το τέλος αυτό καλύπτονται τα έξοδα λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου. Βαρύνει αποκλειστικά τους 

εξυπηρετούμενους Δήμους και κάθε πιθανό μελλοντικό χρήστη του 
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ΧΥΤΑ. Προτείνεται να διαμορφωθεί στο ύψος των 25 € / τόνο εισερχόμενων απορριμμάτων. Πρέπει να 

σημειωθεί πως η λειτουργία του ΧΥΤΑ με αυτή τη χρέωση είναι πλήρως ανταποδοτική, και καλύπτονται και οι 

προβλέψεις για δαπάνες μεταφροντίδας του ΧΥΤΑ. 

4) Περιβαλλοντική εισφορά για την ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας 

Άρθρο 55 ΝΟΜΟΣ 4609/2019 
 

Αντικατάσταση του άρθρου 43 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) 
 

1. Το άρθρο 43 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) αντικαθίσταται από 1.1.2019 ως εξής: 

«Άρθρο 43 Περιβαλλοντική εισφορά για την ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας 
 
1. Για την επιδότηση δράσεων κυκλικής οικονομίας, οι φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και οι 

O.T.A. α΄ βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα αυτών που ασκούν τις αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ του άρθρου 227 του ν. 

4555/2018 (Α΄ 133), για τις ποσότητες αστικών αποβλήτων με Κωδικούς Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων 

(ΕΚΑ) 20 02 (απόβλητα κήπων και πάρκων), 20 03 (άλλα αστικά απόβλητα), 20 01 και 15 01 (χωριστά συλλεγέντα 

απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως συλλεγέντων αστικών αποβλήτων συσκευασίας) που 

παράγονται εντός των ορίων τους και διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) εντός ή εκτός των ορίων 

τους, καταβάλλουν περιβαλλοντική εισφορά. Η εφαρμογή της παρούσας αρχίζει την 1.1.2020 και το ποσό της 

περιβαλλοντικής εισφοράς ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και από 1.1.2021 αυξάνεται 

ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο έως τα τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο. 

2. Για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΠΕΣΔΑ) από τους ΦΟΔΣΑ ή τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα αυτών που ασκούν αρμοδιότητες 

ΦΟΔΣΑ σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), η εισφορά της παραγράφου 1 θα μειώνεται 

ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των προβλεπόμενων στο οικείο ΠΕΣΔΑ Μονάδων Μηχανικής Βιολογικής 

Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και εγκαταστάσεων ανάκτησης βιοαποβλήτων, αρμοδιότητας ΦΟΔΣΑ ως εξής: 

 
Κλίμακα - Πρόοδος έργων 

Μείωση 

περιβαλλοντικής 

εισφοράς 

0- Καμία ενέργεια 0% 

1-Περιβαλλοντική αδειοδότηση Μονάδας Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας 

Αποβλήτων (ΜΕΑ) ή και εγκατάστασης ανάκτησης βιοαποβλήτων. 
35% 

2-Σύμβαση κατασκευής ή και προμήθειας του συνόλου του έργου για την υλοποίηση 

Μονάδας Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) ή και 

εγκατάστασης ανάκτησης βιοαποβλήτων 

 
70% 

3-Λειτουργία Μονάδας Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) ή και 

εγκατάστασης ανάκτησης βιοαποβλήτων 
100% 
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3 Για τον υπολογισμό της μείωσης, θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός προόδου κάθε μονάδας επεξεργασίας 

Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) ή και Εγκατάστασης Ανάκτησης Βιοαποβλήτων 

αρμοδιότητας ΦΟΔΣΑ και η δυναμικότητα αυτής, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο : 

Μολ = (Δ1χΜ1+ Δ2ΧΜ2+ ....... + ΔνχΜν) / Δολ, όπου: Μολ, το συνολικό ποσοστό μείωσης περιβαλλοντικής 

εισφοράς Δν, η δυναμικότητα της μονάδας ν Μν, το ποσοστό μείωσης βάσει της προόδου της αντίστοιχης μονάδας ν 

Δολ, η συνολική δυναμικότητα των μονάδων επεξεργασίας. 

4. Η εισφορά της παραγράφου 1 αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο και διατίθεται αποκλειστικά για τη 

χρηματοδότηση δράσεων πρόληψης, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης αποβλήτων 

από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

καθορίζεται η κατανομή του ποσού, ο τρόπος και η διαδικασία διάθεσης του ποσού, οι προϋποθέσεις χορήγησης 

στους δικαιούχους Ο.Τ.Α. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. 

5. Η εισφορά της παραγράφου 1 διατίθεται χωρίς τον περιορισμό του ποσοστού του δυόμιση τοις εκατό (2,5%) 

του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182).». 

2. Μετά το άρθρο 43 του ν.4042/2012, προστίθεται άρθρο 43Α ως εξής : 
 

«Άρθρο 43A 

 
Ρυθμίσεις για τον Κανονισμό τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ και την πληρωμή της περιβαλλοντικής εισφοράς για την 

ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας 

1. Η περιβαλλοντική εισφορά του άρθρου 43 του ν. 4042/2012 συνυπολογίζεται κατά την κατάρτιση του 

κανονισμού τιμολόγησης των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), συμπεριλαμβάνεται στο 

ετήσιο κόστος διαχείρισής τους και κατανέμεται στο σύνολο των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, σύμφωνα με τον κανονισμό 

τιμολόγησης. Στις περιπτώσεις Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή των νομικών προσώπων αυτών που ασκούν αρμοδιότητες 

ΦΟΔΣΑ, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 4555/2018, το ποσό της παραγράφου 1 του άρθρου 43 

συμπεριλαμβάνεται στους προϋπολογισμούς αυτών. 

2 Η περιβαλλοντική εισφορά υπολογίζεται ανά εξάμηνο με βάση τις πραγματικές ποσότητες ανεπεξέργαστων 

αστικών αποβλήτων που διατέθηκαν στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) λαμβάνοντας υπόψη και τη 

μείωση αυτής, ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των προβλεπόμενων έργων των Μονάδων Μηχανικής 

Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) και των εγκαταστάσεων ανάκτησης βιοαποβλήτων αρμοδιότητας 

ΦΟΔΣΑ, σύμφωνα με την παραγράφου 2 του άρθρου 43 και αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο μέχρι το τέλος του 

επόμενου τριμήνου από τη λήξη του εξαμήνου. 

3. Έως 15 Απριλίου κάθε έτους οι ΦΟΔΣΑ και οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα αυτών που ασκούν 

αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 4555/2018 (Α΄ 13) υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία 

Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών στοιχεία σχετικά με τον υπολογισμό και την 

καταβολή της περιβαλλοντικής εισφοράς του προηγούμενου έτους.». 

Με βάση τα παραπάνω, οι Δήμοι Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης και Σικυωνίων που χρησιμοποιούν τον ΧΥΤ 

Ξυλοκάστρου θα πρέπει να επιβαρυνθούν με το παραπάνω τέλος 

,μειωμένο κατά 70%, καθώς έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις κατασκευής των προβλεπόμενων στο οικείο 

ΠΕΣΔΑ Μονάδων Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) που αναφέρονται στο αρθ. 43 

του Ν. 4042/2012, ήτοι : 

  Περιβαλλοντική εισφορά για την ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας για τους χρήστες του ΧΥΤ 

Ξυλοκάστρου : 15,00*0,30 = 4,5 €/τον. 

Πρέπει να σημειωθεί πως το τέλος αυτό εισπράττεται και αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο και διατίθεται 

αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση δράσεων πρόληψης, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωσης αποβλήτων από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. 
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Επίσης σημειώνεται πως με νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε διαβούλευση από το ΥΠΕΝ αναμένεται η χρέωση αυτή 

να μεταβληθεί ως προς το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού της. Έως την – πιθανή, με ή χωρίς τροποποιήσεις – 

ψήφιση του νομοσχεδίου, ισχύουν τα αναφερόμενα ανωτέρω. 

5) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ 

Η χρέωση για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ προτείνεται να καθοριστεί στο ίδιο 

ύψος με την καθορισθείσα τιμή εισόδου στις μονάδες (Gate fee) που προβλέπεται στις σχετικές συμβάσεις 

εκτέλεσης του έργου για τα έτη 1-2 της σύμβασης, ήτοι : 

- 69,1 € + ΦΠΑ 24 % ανά τόνο απορριμμάτων που παραδίδονται στις πύλες εισόδου (3 ΜΕΑ + 2 ΣΜΑ). 

Η ανωτέρω χρέωση προκύπτει από την παράγραφο 2.3 του παραρτήματος 6 της σύμβασης σύμπραξης για την 

εκτέλεση του έργου. 

Σε περίπτωση που από την επικαιροποίηση της σύμβασης κατασκευής του έργου που θα λάβει χώρα την 

ημερομηνία ενεργοποίησης της προκύψει αναπροσαρμογή του gate fee, η χρέωση θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα. 

Η ανωτέρω τιμή προκύπτει από τις εξής παραδοχές : 
 
- Το διοικητικό κόστος για τον ΦΟΔΣΑ που σχετίζεται με το ανωτέρω έργο θα είναι πολύ μικρό για το έτος 2021 
λόγω της περιορισμένης χρονικής διάρκειας λειτουργίας του έργου, και θα απορροφηθεί από τις λοιπές εισφορές . 

6) Κόστος λειτουργίας επιπλέον ΣΜΑ 

Για το κόστος λειτουργίας των επιπλέον ΣΜΑ που σχεδιάζονται, έχουν αναπτυχθεί 3 σενάρια τιμολόγησης, με τις 

εξής βασικές παραδοχές : 

Σενάριο Α : το συνολικό κόστος λειτουργίας των ΣΜΑ επιμερίζεται αναλογικά σε όλους τους Δήμους μέλη του 

ΦΟΔΣΑ ανάλογα με τις ποσότητες απορριμμάτων τους που καταλήγουν στις μονάδες ΣΔΙΤ, ανεξάρτητα από το 

αν κάποιοι Δήμοι λόγω εγγύτητας με τις μονάδες ΣΔΙΤ μεταφέρουν τα απορρίμματα τους απ’ ευθείας στις μονάδες 

χωρίς μεταφόρτωση. Επιτυγχάνεται ίση κατανομή κόστους ανά εξυπηρετούμενο κάτοικο, αλλά επιβαρύνονται 

Δήμοι για υπηρεσίες που δεν χρησιμοποιούν. 

Σενάριο Β : το συνολικό κόστος λειτουργίας των ΣΜΑ επιμερίζεται αναλογικά μόνο στους Δήμους μέλη του ΦΟΔΣΑ 

που διακινούν απορρίμματα μέσω των πρόσθετων ΣΜΑ. Οι Δήμοι που λόγω εγγύτητας με τις μονάδες ΣΔΙΤ 

μεταφέρουν τα απορρίμματα τους απ’ ευθείας στις μονάδες χωρίς μεταφόρτωση δεν επιβαρύνονται. 

Επιτυγχάνεται δικαιότερη κατανομή ανά Δήμο αφού δεν επιβαρύνονται Δήμοι για υπηρεσίες που δεν 

χρησιμοποιούν, αλλά ελαφρά άνιση κατανομή κόστους ανά εξυπηρετούμενο κάτοικο. 

Σενάριο Γ : το κόστος λειτουργίας των επιμέρους ΣΜΑ επιμερίζεται αναλογικά μόνο στους Δήμους μέλη του 

ΦΟΔΣΑ που διακινούν απορρίμματα από τον συγκεκριμένο ΣΜΑ. Οι Δήμοι που λόγω εγγύτητας με τις μονάδες 

ΣΔΙΤ μεταφέρουν τα απορρίμματα τους απ’ ευθείας στις μονάδες χωρίς μεταφόρτωση δεν επιβαρύνονται. Καθώς 

υπάρχει σημαντική διαφορά στα λειτουργικά κόστη ανά ΣΜΑ, ανάλογα με την δυναμικότητα τους και την 

απόσταση τους από τις πύλες εισόδου του έργου ΣΔΙΤ, επιτυγχάνεται η ακριβέστερη κατανομή ανά Δήμο του 

σχετικού κόστους, αλλά προκύπτει σημαντική διαφοροποίηση του κόστους ανά εξυπηρετούμενο κάτοικο, με 

σημαντική αύξηση στις περιπτώσεις μικρών ή/και απομακρυσμένων ΣΜΑ. 

Όλα τα μέλη ψήφισαν υπέρ της έγκρισης τους. 

Τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση 

Αποφασίζουν ομόφωνα 

1. Αποδέχονται την εισήγηση του σχεδίου επιβαλλόμενων εισφορών για το έτος 

2021. 

2.   Η αναλυτική κατάσταση του σχεδίου επιβαλλόμενων εισφορών για το έτος 2021 περιλαμβάνεται στην 

εισηγητική έκθεση του και είναι αναπόσπαστο τμήμα της παραπάνω απόφασης. 

3. Εισηγούνται το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ για λήψη απόφασης. 
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Ο Πρόεδρος Ε.Ε. ΦΟΔΣΑ Τα Μέλη 

                        Σταύρος Αργειτάκος 
 
Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος για την αρ. 3/2021 απόφασης της ΕΕ ΦοΔΣΑ αναφέρει ότι υπάρχουν  4 σημεία για τα 
οποία εγώ διαφωνώ και με τα 4. Το κομμάτι της τιμολογιακής πολιτικής για μένα, το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και 
το έχω πει πολλές φορές, είναι απαράδεκτο. Είναι υψηλότερο από κάθε άλλη Περιφέρεια της χώρας. Η ΤΕΡΝΑ εχει τη 
διαχείριση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με 48 €/τόνο και εδώ έχουμε με 69 συν ΦΠΑ. Λοιπόν, συν κάποια επιπλέον 
κόστη που έχουμε. Ένα απ΄ αυτά τα κόστη έχει να κάνει με αυτό που θάβουμε, που και πάλι με ευθύνη της ΤΕΡΝΑ  και 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εμείς σήμερα θα πληρώσουμε 35 € παραπάνω. Είναι το τέλος ταφής που έχει να κάνει 

με το πρόστιμο που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Έχετε εξετάσει με τους δικηγόρους του δήμου τη νομιμότητα 
αυτή τη στιγμή το να εισπράττει η ΤΕΡΝΑ 69 τόσο ευρώ  χωρίς να κάνει καμία επεξεργασία;  Το δεύτερο που 
έχει να κάνει με τα αντισταθμιστικά οφέλη των δήμων που παίρνουν απορρίμματα. Η νομοθεσία λέει 1%.Η 
εισήγηση της του Εκτελεστικής Επιτροπής του Φοσδα λέει 4% και αυτό υπάρχει διαφωνία. Και εκεί πρέπει να 
πάμε στο ελάχιστο και τρίτο θέμα είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με τα 3 σενάρια που περιγράφονται. Από 
τα 3 σενάρια. Αυτό που πρέπει να γίνει αποδεκτό από εμάς είναι το σενάριο που εμείς ως δήμος Κορινθίων 
δεν πληρώνουμε για κανέναν. Ούτε για δήμο της περιφερειακής μας ενότητας, γιατί θα έχει μεγάλο κόστος 
μεταφοράς από το Ξυλόκαστρο, το Κιάτο ή από οπουδήποτε αλλού Νεμέα δεν πληρώνουμε τίποτα.   Το 
κόστος λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να αναλάβει σε κανένα ποσοστό ο Δήμος Κορινθίων. Και κάτι άλλο. Τα τέλη 
είναι ανταποδοτικά, δεν είναι και νόμιμο αυτό που εισηγείται με τα 3 σενάρια. Τα ανταποδοτικά έχουν να 
κάνουν με το κόστος διαχείρισης. Δεν μπορεί ο Δήμος Κορινθίων να πληρώνει για άλλους  Δήμους    
(Μονεμβασιά, Μολάους, Μεσσήνη κλπ). Εδώ λοιπόν, σας εφιστώ την προσοχή, εγώ θα μειοψηφήσω, δώστε 
τη μάχη, να  μη δώσουμε ούτε 1 € για να συμβάλουμε στο κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων 
οποιουδήποτε δήμου είτε της περιφερειακής μας ενότητας είτε άλλων περιφερειακών ενοτήτων άλλων Νομών. 
Και να φτάσετε την αντιπαράθεση μέχρι τέλους αν και μαθαίνω ότι δεν πάτε στις συνεδριάσεις και εκεί 
περνάνε ότι θέλουν οι δήμοι που έχουν την πλειοψηφία. Εμείς είχαμε μια άλλη πολιτική που διακόπηκε με 
δική σας ευθύνη, δηλαδή το να φτιάξουμε μια τοπική μονάδα διαχείρισης και να δούμε τι μπορούμε να 
κάνουμε με το υπόλειμμα αυτής της διαχείρισης.  
Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος αφού έλαβε το λόγο ανάφερε ότι  θεωρώ ότι δεν μπορεί ο κύριος δήμαρχος να 
μεταβιβάζει τις ευθύνες του στο δημοτικό συμβούλιο, να δίνουμε εντολή ουσιαστικά στην οικονομική 
Υπηρεσία.  Γιατί; Δεν το καταλαβαίνω αυτό, δεν υπάρχει καμία διάταξη αρμοδιότητας του δημοτικού 
Συμβουλίου επειδή αρνείται η οικονομική υπηρεσία να εκδώσει το ένταλμα πληρωμής, θεωρώντας, ότι είναι 
απαραίτητη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να στηρίζεται σε καμία απολύτως διάταξη. Και 
επειδή ο δήμαρχος δεν μπορεί να στείλει εντέλλεσθε στην οικονομική υπηρεσία, αφού αρνείται, δεν ξέρω 
τους λόγους όπως  λέει ίδιος. Όχι κύριε δήμαρχε, δεν θα την πάρουμε εμείς αυτή την απόφαση εσείς διοικείτε 
το δήμο νομίμως, νομίμως θα ενεργήσετε και για να πληρωθεί, γιατί είναι νόμιμο να πληρωθεί το ένταλμα στο 
ΦοΔΣΑ είναι ευθύνη δική σας, όχι του Δημοτικού συμβουλίου.  
Παίρνοντας το λόγο η κα Τζέκου Παρασκευή ανάφερε ότι κύριοι συνάδελφοι, εγώ νομίζω ότι είναι σωστή 
αντιπαράθεση σε σχέση με τα μέτρα της ΕΕ περί αρμοδιότητας και όλα αυτά, αλλά δεν είναι αυτή η ουσία. Η 
ουσία είναι ότι συζητάμε, ερχόμαστε και συζητάμε τώρα, μετά από χρόνια πολιτικής μιας συγκεκριμένης 
πολιτικής που θα μας θα έφτανε τον κόσμο με την πλάτη στον τοίχο να χρυσοπληρώνουν τα σκουπίδια. Στην 
ουσία το κόστος θα επιβαρυνθούν οι λαϊκές οικογένειες.  Να γίνει τώρα διεκδίκηση, να μην αυξηθούν τα 
ανταποδοτικά τέλη και να μην ισχύσουν κόντρα στην εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης.  
 
Το λόγο έλαβε ο κ. Κορδώσης Χρήστος, ο οποίος ανάφερε  γιατί δεν έχει λειτουργήσει το εργοστάσιο της 
κομποστοποίησης γιατί δεν δώσαμε τα σκουπίδια στη μεταφόρτωση με 4 € αντί των 11 που πρότεινε ο 
κύριος Νανόπουλος. 
 
Η κα Ξύδη Μιχαλίτσα στην τοποθέτησή της ανάφερε ότι  ακούστηκαν πάρα πολλά σε σχέση με την 
τιμολογιακή πολιτική και στην οποία είμαστε κατά. Ήθελα να ρωτήσω  όμως και για εκείνο το περίφημο 
εξάμηνο το δοκιμαστικό το οποίο εξέπνευσε πριν αρχίσουμε ακόμα να μεταφορτώνουν τά σκουπίδια .Με 
ευθύνη τινός.Έγινε αυτό και χάθηκε αυτό το εξάμηνο. Με ευθύνη τίνος δεν λειτουργούν οι σταθμοί 
μεταφόρτωσης και επαναλαμβάνουμε, έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις της Η Τερνα, η οποία απαιτεί εμείς. να 
πληρώνουμε χωρίς να έχουμε αντιδράσει και χωρίς να απαιτούμε να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. 
Ο κ. Πνευματικός πήρε εκ νέου το λόγο ο οποίος ανάφερε ότι τη γενική συζήτηση για τα σκουπίδια πότε ,θα 
την κάνουμε στην ημερήσια διάταξη. Εγώ θα κάνω ότι είναι δυνατόν αυτή η σύμβαση να ανατραπεί και να 
υπάρξει μια άλλη πολιτική, μια άλλη πολιτική που να ακούει και η κυρία Τζέκου που θα σέβεται τη δημόσια 
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διαχείριση.  Εύχομαι να μην έχουμε αύξηση των δημοτικών τελών κατά 100%. Με ευθύνη δική σας να ξέρετε 
εσείς σταματήσατε αυτό που κάναμε εμείς; Ένα αγώνα για να ανατραπεί αυτή η σύμβαση, αποσύρατε την 
υποστήριξη στις προσφυγές που έχουν κατατεθεί στο  Συμβούλιο της Επικρατείας και τους  δικηγόρους που 
της είχαν επιμεληθεί. Και αυτό λοιπόν ήταν η προσωπική σας επιλογή, γιτί δεν θέλετε να κάνετε το  
εργοστάσιο.  Κάποια στιγμή θα έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η απαγόρευση ότι απαγορεύεται και με 
χρήματα του προϋπολογισμού να κατασκευάζονται έργα που αντίκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και 
στην ελληνική νομοθεσία, γιατί είχε κι έχει κυρωθεί με νόμο στην  ευρωπαϊκή νομοθεσία από το 2010.  Σας 
καλώ λοιπόν να ολοκληρώσετε το εργοστάσιο.  
Μετά από το πέρας της διαλογικής συζήτησης, ο πρόεδρος έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία την γνωμοδότηση για το 
σχέδιο τιμολογιακής πολιτικής  που λήφθηκε με την  αριθμ. 3/20221 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ΦΟΔΣΑ  

Περιφέρειας Πελοποννήσου, από την   οποία προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα: 

 

Επί είκοσι (20) παρόντων  Δημοτικών Συμβούλων    ψήφισαν :  
 
Έντεκα (11) Σύμβουλοι  υπερ της πρότασης ( οι κ.κ. 1. Ζαχαριάς  Σπυρίδων, 2. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 3. Κόλλια 
Κωνσταντίνα, 4.Πούρος Γεώργιος, 5. Καρσιώτης Παναγιώτης, 6. Ταγαράς Βασίλειος, 7. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 
8. Πιέτρης Τιμολέων, 9.Καρασάββας Ιωάννης, 10.Γκερζελής Ιωάννης και 11.Κυριαζής Αντώνιος). 
 
Οκτώ (8) Σύμβουλοι κατά της πρότασης (οι κ.κ. 1.Πνευματικός Αλέξανδρος, 2.Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, 
3)..Ξύδη Μιχαλίτσα, 4).Σταυρέλης Νικόλαος, 5). Στριμενοπούλου Γεωργία, 6.Μουρούτσος Γεώργιος, 7.Μανωλάκης 
Δημήτριος και  8. Κορδώσης Χρήστος) 
 
Ο κ.  Κεφάλας Σταύρος  έδωσε λευκή ψήφο.  
 
(Σημειώνεται ότι οι κ.κ.  1) Ζώγκος Ανδρέας, 2)  Πλατής  Σπυρίδων , 3)Δόντης Μιχαήλ , 4) Παπαϊωάννου Ευάγγελος και  
5) Τζέκου Παρασκευή ήταν εκτός σύνδεσης) . 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί 
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, τα παραπάνω λεχθέντα από τον Δήμαρχο και τον 
Πρόεδρο , την αριθμ 3/29021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, τις 
διατάξεις των άρθρων 242, 243 του ν. 4555/2018 τις διατάξεις του ν. 4625/2019, τις διατάξεις του ν.  4954/2022  (ΦΕΚ 
136 Α΄),  το άρθρο 74 του Ν 4555/2018 και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν 
υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018), 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 
Γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της αριθμ. 3/3021 (ΨΥΙΘΟΞΝΒ-ΘΤ9) απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΦΟΔΣΑ 
Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο καθορισμού της τιμολογιακής του πολιτικής, όσον αφορά τη παροχή 
υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ. 
 

  Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                     Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  22 / 236 / 2022 
 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 5- 08 - 2022 
   Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

    Αντώνιος Κυριαζής 
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