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      Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση   Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 
14/2020  από    28/9/2020 
   Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο  σήμερα την 28η  Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 20:00 
συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν  της αριθ. 5386/ 23/9/2020 έγγραφης πρόσκλησης του 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να είναι 
παρόντα -11- μέλη, ήτοι 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Αγάλλου Μαρία (Πρόεδρος), Αναγνώστου Αλεξάνδρα (Μέλος), Αναγνώστου Παναγιώτης (Μέλος), Καλογιάννη 
Αικατερίνη (Μέλος), Καλογιάννης Μιχαήλ (Μέλος), Μαλαματενιας Θεόδωρος (Μέλος), Σκιάνης Δημητριος 
(Μέλος), Στέλλας Αλέξανδρος (Μέλος), Τσουκανάς Κ. Παναγιώτης (Μέλος), Τσουκανάς Μ. Παναγιώτης (Μέλος), 
Χλίβας Κωνσταντίνος (Μέλος) 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
Αθανασίου Νικόλαος (Μέλος), Θεοδώρου Χαρίκλεια (Μέλος), Καλογιάννης Θεόδωρος (Γραμματέας), 
Κοντοστάθη Σπυριδούλα (Αντιπρόεδρος), Μπέλλος Γεώργιος (Μέλος), Φλωρούς Χρήστος (Μέλος) 
Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν. 
ΘΕΜΑ 4   
Αποχώρηση  του δήμου  από τον ΣΥΔΙΖΑ 
ΑΠΟΦΑΣΗ  
Στην συνεδρίαση παρεβρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Πέτρος  Βαφίνης  και η υπάλληλος κ. Δημητρακοπούλου Ιόλη  για 
την τήρηση των πρακτικών. 
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το  4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  
ανέγνωσε το αριθμ. 2332/180902020  έγγραφο     του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α        Ν. Μαγνησίας  

ΣΕ συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας και της αλληλογραφίας με το υπ. αρ. πρωτ. 1814/23-07-
2020 έγγραφο του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας προς το Δήμο σας, σας παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την 
εισαγωγή του θέματος ( Απόφαση Αποχώρησης από το ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας και αυτονόμησης του Δήμου 
Αλοννήσου) στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί. 

Σας επισυνάπτουμε το από 9/09/2020 γνωμοδοτικό σημείωμα του νομικού συμβούλου του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. 
Ν. Μαγνησίας όσον αφορά στο θέμα Απόφαση Αποχώρησης από το ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας και αυτονόμησης 
του Δήμου Αλοννήσου. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Γνωμοδοτικό - Εισηγητικό σημείωμα 
θέμα: Αποχώρηση - Εξοδος των μελών νησιωτικών Δήμων από τον Σύνδεσμο και σχετική τροποποίηση 

του καταστατικού 
Είναι γνωστό ότι οι Δήμοι Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου συμμετέχουν στον ΣΥΔΙΣΑ Ν. Μαγνησίας 

και μετέχουν με εκπροσώπους τους στο όργανο διοίκησής του. 
Ομως, είναι επίσης γνωστό ότι. από πενταετίας τουλάχιστον, στην πραγματικότητα η συμμετοχή τους 

στον ΣΥΔΙΣΑ είναι ανενεργός από κάθε άποψη. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποί τους μετέχουν τύποις στο Δ.Σ., χωρίς 
όμως να έχουν παρουσία. Δεν αποδίδουν τις ετήσιες εισφορές. Δεν υφίσταται κανένας σύνδεσμος μεταξύ του 
ΣΥΔΙΣΑ και των ανωτέρω νησιωτικών Δήμων σε οποιοδήποτε επίπεδο. Η διαχείριση των ΧΥΤΑ των νήσων 
Σκιάθου. Σκοπέλου και Αλοννήσου γίνεται αποκλειστικώς και μόνον από τους οικείους Δήμους, με ίδια μέσα, 
προσωπικό και εν γένει επιλογές ως προς τον τρόπο, τους όρους και το κόστος, χωρίς οιαδήποτε ανάμειξη ή 
συνδρομή του ΣΥΔΙΣΑ, είτε άμεσα είτε υπό μορφή εγκρίσεως. 

Ως εκ τούτου, υφίσταται στην πράξη αυτονόμηση των Δήμων, σε σχέση με την λειτουργία των ΧΥΤΑ 
εντός αυτών και την εν γένει διαχείριση των αποβλήτων. Αυτό οφείλεται κυρίως λόγω της γεωγραφικής θέσεως 



και της απόστασης από τη χερσαία Μαγνησία. 
Τα ανωτέρω έχουν και νομοθετικό έρεισμα στη διάταξη του άρθρου 226 του Ν. 4555/2018, σύμφωνα 

με την οποία στα νησιά οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κατ’ άρθρ. 227 του ιδίου 
νόμου, ασκούνται από τις υπηρεσίες των Δήμων. 

Κατόπιν αυτών διαπιστώνεται η αναγκαιότητα και της τυπικής αποχώρησης - εξόδου των νησιωτικών 
Δήμων από τον Σύνδεσμο και αυτό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί - αποφασισθεί, με νομοθετικό έρεισμα στη 
διάταξη του άρθρου 226 του Ν. 4555/2018, και με αντίστοιχες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των 
τριών νησιωτικών Δήμων και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, η οποία λαμβάνεται με 
την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του και έγκριση των αποφάσεων αυτών από 
τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρ. 245 παρ. 4 του Ν, 
3463/2006. Μετά ταύτα να επέλθει και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού του Συνδέσμου, 
που αφορούν στη συμμετοχή των νησιωτικών Δήμων, 
   Επί των ανωτέρω κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
   Το δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις του  ν. 
3463/2006 , 3852/2010  και του άρθρου 226 του Ν. 4555/2018 
                                                       Αποφασίζει   ΟΜΟΦΩΝΑ  

Την  Αποχώρηση - Εξοδος  του δήμου Αλοννήσου  από τον ΣΥ/ΔΙ.Σ.Α  Νομού  Μαγνηγσίας και την 
αυτονόμηση  του  δήμου  Αλοννήσου σε σχέση με την λειτουργία του ΧΥΤΑ εντός  του δήμου  και την εν γένει 
διαχείριση των αποβλήτων, διότι η  διαχείριση του ΧΥΤΑ  Αλοννήσου γίνεται αποκλειστικώς και μόνον από τον 
δήμο Αλοννήσου , με ίδια μέσα, προσωπικό και εν γένει επιλογές ως προς τον τρόπο, τους όρους και το κόστος, 
χωρίς οιαδήποτε ανάμειξη ή συνδρομή του ΣΥΔΙΣΑ, είτε άμεσα είτε υπό μορφή εγκρίσεως. 
   Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό    91/2020 
 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.  
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  
Αγάλλου Μαρία                                                                   Αναγνώστου Αλεξάνδρα  
                                                                                                Αναγνώστου Παναγιώτης  
                                                                                                Καλογιάννη Αικατερίνη 
                                                                                                Καλογιάννης Μιχαήλ 
                                                                                                Μαλαματενιας Θεόδωρος  
                                                                                                Σκιάνης Δημητριος  
                                                                                                Στέλλας Αλέξανδρος 
                                                                                                Τσουκανάς Κ. Παναγιώτης 
                                                                                                Τσουκανάς  Μ. Παναγιώτης  
                                                                                                Χλίβας Κωνσταντίνος 
 
 


