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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ανα-
γκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 
Ηπείρου.

2 Ανάθεση καθηκόντων  Ληξιάρχων στα Ληξιαρχεία 
των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Τριφυλίας 
Νομού Μεσσηνίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 147754 (1)
   Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ανα-

γκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Απο-

βλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρει-

ας Ηπείρου. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 280 παρ. Ι και 283 παρ. 

4 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τα άρθρα 28 και 28 Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

3. Την αριθμ. 13912/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250 Υ.Ο.Δ.Δ.) «Διορισμός του 
Βασιλείου Μιχελάκη του Πολυκάρπου ως Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234 Α΄) «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτι-
κής Μακεδονίας», όπως ισχύουν.

5. Το ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (άρθρα 225-247) του ν. 4555/
2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαι-
σίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δη-
μοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκ-
συγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετι-
κά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
κών και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν, μετά την 
τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 35 του 
ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40 Α΄).

6. Το ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄(άρθρα 245-251) 
του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δή-
μων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 
134 Α΄) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατά-
ξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».

8. Την αριθμ. 63900/13-9-2019 εγκύκλιο 102 του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Συγκρότηση των διοικητικών 
συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α΄ και 
β΄ βαθμού» (Α.Δ.Α. 7Χ2Ρ465ΧΘ7-ΜΑΛ).

9. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4147/
2013 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρυθμίσεις κατεπειγόντων 
θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημό-
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμ-
ματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας” 
και άλλες διατάξεις».

10. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 246 του 
ν. 4555/2018, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 35 του 
ν. 4599/2019, σύμφωνα με τις οποίες για την εφαρμογή 
των διατάξεων που αφορούν τους Φορείς Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων, όπου γίνεται αναφορά στον πλη-
θυσμό, νοείται ο μόνιμος πληθυσμός, όπως εμφανίζεται 
στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τε-
λευταίας απογραφής του πληθυσμού που έχουν δημο-
σιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι εν προ-
κειμένω στο ΦΕΚ 698/τ.Β΄/20-03-2014 (σχετική η αριθμ. 
ΓΠ-191/18-03-2014 απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ περί τροπο-
ποίησης της απόφασης με αριθμό 11247/28.12.2012 
(ΦΕΚ 3465/τ.Β΄/28.12.2012) και θέμα «Αποτελέσματα της 
Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν 
στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας»).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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11. Την ΠΥΣ 49/15-12-2015 «Τροποποίηση και 
έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 
(Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόλη-
ψης Δημιουργίας Αποβλήτων, που κυρώθηκαν με την 
51373/4684/25-11-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του 
ν. 4342/2015».

12. Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Ηπείρου, όπως εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 5/28/11-7-2017 (ορθή επανάληψη 2-9-2016) 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρει-
ας Ηπείρου και κυρώθηκε με την αριθμ. 44015/4029/
15-9-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 3196 Β΄).

13. Την αριθμ. 14984/3-07-2007 (ΦΕΚ 1288 Β΄) από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου περί 
σύστασης του «Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Πε-
ριφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων)», όπως τροπο-
ποιήθηκε με την αριθμ. 81582/19475/19-09-2008 όμοια 
(ΦΕΚ 2008 Β΄) και την αριθμ. 11867/2662/13-3-2013 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1288 Β΄).

14. Την αριθμ. 121461/28-8-2019 (ΦΕΚ 3456 Β΄) διαπι-
στωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Διαπίστωση 
σύστασης ΦΟΔΣΑ του ν. 4555/2018 στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, ένταξης Δήμων - μελών και συγχώνευσης ΦΟΔ-
ΣΑ», με την οποία διαπιστώθηκε η σύσταση του ΦΟΔΣΑ 
με την επωνυμία «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Πε-
ριφέρειας Ηπείρου», ως ΦΟΔΣΑ του ν. 4555/2018 και η 
συγχώνευση σε αυτόν, για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στο σώμα της, των: α) «Συνδέσμου Δια-
χείρισης Στερεών Αποβλήτων της 2ης Διαχειριστικής 
Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου», β) «Συνδέσμου Διαχεί-
ρισης Απορριμμάτων Πεδινής και Ημιορεινής περιοχής 
Νομού Άρτας» και γ) «Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμ-
μάτων Θεσπρωτίας», δυνάμει των διατάξεων της παρ. 5 
του άρθρου 245 του ν. 4555/2018, δεδομένου ότι δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 225 παρ. 3 του 
ν. 4555/2018, σύμφωνα και με τις σχετικές προβλέψεις 
του οικείου ΠΕ.Σ.Δ.Α., η οποία θα ολοκληρωθεί με με-
ταγενέστερη πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας , ύστερα από 
καταγραφή των περιουσιακών τους στοιχείων από την 
Επιτροπή Καταγραφής, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 
5 του άρθρου 245 του ν. 4555/2018.

15. Την αριθμ. 15/2019 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του «Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρι-
σης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου» περί τροποποίησης της συστα-
τικής του πράξης.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε, την αριθμ. 14984/3-07-2007 (ΦΕΚ 1288 Β΄) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου 

περί σύστασης του «Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρι-
σης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων)», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:

Άρθρο 1
Επωνυμία-Σύσταση
Ο Σύνδεσμος με την επωνυμία “Αναγκαστικός Σύνδε-

σμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής 
Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου” συστήνεται ως ΦΟ.Δ.Σ.Α. 
του ν. 4555/2018 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 
121461/28-8-2019 (ΦΕΚ 3456 Β΄) διαπιστωτική πράξη 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτικής Μακεδονίας και το ν. 4555/2018 δεδομένου ότι: 
α) πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 225 
του ν. 4555/2018, σύμφωνα και με τις σχετικές προβλέ-
ψεις του οικείου ΠΕΣΔΑ και β) πληρούνται οι προϋποθέ-
σεις των διατάξεων της περιπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 
245 του ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του 
ίδιου ως άνω άρθρου, δεδομένου ότι το σύνολο των 
Δήμων - Μελών του «Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχεί-
ρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου», (ήτοι οι Δήμοι Βορείων Τζουμέρ-
κων, Δωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Ιωαννιτών, Κόνιτσας, 
Μετσόβου και Πωγωνίου) με σχετικές αποφάσεις των 
Δημοτικών τους Συμβουλίων απεφάνθησαν υπέρ της 
παραμονής τους σε αυτόν.

Ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. “Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέ-
ρειας Ηπείρου” σε εφαρμογή των διαλαμβανόμενων 
στην παρ. 9 του άρθρου 245 του ν. 4555/2018 καθώς και 
στην αριθμ. 121461/28-8-2019 (ΦΕΚ 3456 Β΄) διαπιστω-
τική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας εντάσσει στους Δήμους- 
Μέλη του τους Δήμους Αρταίων, Γεωργίου Καραϊσκάκη, 
Κεντρικών Τζουμέρκων και Νικολάου Σκουφά (Ν. Άρτας), 
Ηγουμενίτσας, Σουλίου και Φιλιατών (Ν. Θεσπρωτίας), 
Ζηρού, Πάργας και Πρέβεζας (Ν. Πρέβεζας) της Περιφέ-
ρειας Ηπείρου, δεδομένου ότι με αποφάσεις των Δημοτι-
κών Συμβουλίων τους αποφάσισαν την παραμονή τους 
σε ΦΟΔΣΑ (Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, 
Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινής και Ημι-
ορεινής περιοχής Νομού Άρτας) που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 225 παρ. 3 του ν. 4555/2018 
και η ένταξή τους στον ως άνω ΦΟΔΣΑ («Αναγκαστικός 
Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστι-
κής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου») ερείδεται και στις 
διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 225 
του ανωτέρω νόμου.

Ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέ-
ρειας Ηπείρου» αποτελείται από τα εξής μέλη:

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ: Δήμος Αρταίων, Δήμος Γεωργίου 
Καραϊσκάκη, Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων και Δήμος 
Νικολάου Σκουφά.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: Δήμος Ηγουμενίτσας, Δήμος 
Σουλίου και Δήμος Φιλιατών. 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, 
Δήμος Δωδώνης, Δήμος Ζαγορίου, Δήμος Ζίτσας, Δήμος 
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Ιωαννιτών, Δήμος Κόνιτσας, Δήμος Μετσόβου και Δήμος 
Πωγωνίου.

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: Δήμος Ζηρού, Δήμος Πάργας και 
Δήμος Πρέβεζας.

Ο αριθμός των αιρετών αντιπροσώπων κάθε Δή-
μου - μέλους που θα συμμετέχει στο διοικητικό συμ-
βούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 230 
του ν. 4555/2018, τις διατάξεις του άρθρου 246 του 
ν. 3463/2006 και τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 
246 του ν. 4555/2018, όπως αυτή προστέθηκε με το 
άρθρο 35 του ν. 4599/2019, σύμφωνα με τις οποίες 
για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τους 
Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, όπου γίνεται 
αναφορά στον πληθυσμό, νοείται ο μόνιμος πληθυ-
σμός, όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των 
αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής του πλη-
θυσμού που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, ήτοι εν προκειμένω στο ΦΕΚ 698/τ.Β΄/
20-03-2014. (σχετική η αριθμ. ΓΠ-191/18-03-2014 από-
φαση της ΕΛΣΤΑΤ περί τροποποίησης της απόφασης με 
αριθμό 11247/28.12.2012 (ΦΕΚ 3465/τ.Β΄/28.12.2012) 
και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-
Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό 
της Χώρας»), καθορίζεται ως εξής:

α/α Δήμοι - Μέλη Αριθμός 
αντιπροσώπων

1 Δήμος Αρταίων 3
2 Δήμος Βορείων Τζουμέρκων 1
3 Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη 1
4 Δήμος Δωδώνης 1
5 Δήμος Ζαγορίου 1
6 Δήμος Ζηρού 2
7 Δήμος Ζίτσας 2
8 Δήμος Ηγουμενίτσας 2
9 Δήμος Ιωαννιτών 4

10 Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων 1
11 Δήμος Κόνιτσας 1
12 Δήμος Μετσόβου 1
13 Δήμος Νικολάου Σκουφά 2
14 Δήμος Πάργας 2
15 Δήμος Πρέβεζας 3
16 Δήμος Πωγωνίου 1
17 Δήμος Σουλίου 2
18 Δήμος Φιλιατών 1

ΣΥΝΟΛΟ 31

ενώ ο ορισμός τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 του ν. 4623/2019.

Άρθρο 2
Σκοποί του ΦΟ.Δ.Σ.Α. «Αναγκαστικός Σύνδεσμος 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής 
Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου»

Ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. με την επωνυμία «Αναγκαστικός Σύνδε-
σμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής 
Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου» είναι ο μοναδικός 
ΦΟ.Δ.Σ.Α. του άρθρου 225 του ν. 4555/2018 που λει-

τουργεί εντός των ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
έχει την αρμοδιότητα της εκπόνησης - τροποποίησης 
και υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της εν λόγω περιφέρειας, σύμφωνα 
με το άρθρο 35 του ν. 4042/2012 και το άρθρο 227 παρ. 
2 του ν. 4555/2018. 

Οι Σκοποί του ΦΟ.Δ.Σ.Α. «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Δι-
αχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου» είναι:

Α) η υλοποίηση μέτρων και έργων που προωθούν την 
ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης 
αποβλήτων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, το άρ-
θρο 29 του ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) όπως ισχύει, το 
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και τα 
προβλεπόμενα στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Ηπείρου, όπως:

α. Η εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης μείωσης 
παραγωγής αποβλήτων.

β. Η κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξερ-
γασίας στερεών αποβλήτων και σταθμών μεταφόρτω-
σης, σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου, πλην 
αυτών που υλοποιούνται από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, σύμ-
φωνα με το άρθρο 228 του ν. 4555/2018. Είναι δυνατόν 
να μην γίνονται αποδεκτά απόβλητα, εξαιρουμένων 
των αστικών, τα οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους 
ή της ποιότητας και ποσότητάς τους δεν καθιστούν με 
τις υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή την επεξεργασία 
των αποβλήτων αυτών.

γ. Η υγειονομική ταφή της περίπτωσης ζ΄ και η λει-
τουργία χώρων της περίπτωσης η΄ του άρθρου 2 της 
Η.Π29407/3508/2002 απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί-
κησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρό-
νοιας (Β΄1572) για τα αστικά απόβλητα, με δυνατότητα 
αποδοχής και λοιπών στερεών μη επικινδύνων, καθώς 
και επικινδύνων αποβλήτων.

δ. Η μηχανική - βιολογική επεξεργασία σύμμεικτων 
αστικών αποβλήτων της παρ. 5 του άρθρου 1 της οικ. 
56366/4351/2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-
τικής Αλλαγής (ΦΕΚ 3339 Β΄).

ε. Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. 
α΄ βαθμού μέλη του Συνδέσμου στο σχεδιασμό, την υλο-
ποίηση και τη δημιουργία δράσεων και έργων.

στ. Η παρακολούθηση και εξειδίκευση της υλοποίησης 
των στόχων και των δράσεων του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας 
Ηπείρου.

ζ. Η παρακολούθηση της παραγωγής και διαχείρισης 
των αποβλήτων στην περιοχή ευθύνης του Συνδέσμου 
μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) 
της 43942/4026/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2992) κοινής υπουργικής 
απόφασης και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες θε-
σμικές προβλέψεις και εργαλεία που θα διατεθούν στον 
Σύνδεσμο από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς για 
την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.

η. Η εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης και 
ο προσδιορισμός της τιμολογιακής πολιτικής προς τους 
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού μέλη του Συνδέσμου, σε ετήσια βάση.
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θ. Η συλλογή των στοιχείων που επιβάλλεται σε εφαρ-
μογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις στατιστικές 
των αποβλήτων και η αποστολή αυτών στις εκάστοτε 
αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

ι. Η προετοιμασία των έργων και η εκπόνηση των απα-
ραίτητων μελετών, καθώς και η υλοποίηση δράσεων για 
την επεξεργασία αποβλήτων της περιοχής ευθύνης του 
Συνδέσμου σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Ηπεί-
ρου και η υποβολή αιτήσεων σε επιχειρησιακά, τομε-
ακά κ.ά. προγράμματα για χρηματοδότηση ως τελικός 
δικαιούχος.

ια. Η προώθηση δράσεων και η υλοποίηση έργων που 
συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία.

ιβ. Η παροχή στους Ο.Τ.Α. μέλη του Συνδέσμου συν-
δρομής για την εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλε-
γκτης διάθεσης και την αποκατάσταση υφιστάμενων 
Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ).

ιγ. Η τήρηση των απολογιστικών στοιχείων παραγω-
γής αποβλήτων της περιοχής ευθύνης του Συνδέσμου 
από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και απολογιστικών στοιχείων 
λειτουργίας του συνόλου των έργων και εγκαταστάσεων 
διαχείρισης απορριμμάτων.

ιδ. Η καταχώριση σε πληροφοριακό σύστημα με την 
ονομασία «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
Διαχείρισης Αποβλήτων», ή και υπό άλλη ονομασία, 
πάσης φύσεως στοιχείων που απαιτούνται για την πα-
ρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων δια-
χείρισης αποβλήτων και των ποιοτικών και ποσοτικών 
στόχων των ΠΕΣΔΑ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
θεσμικές προβλέψεις και εργαλεία που θα διατεθούν 
στον Σύνδεσμο από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς 
για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.

ιε. Η ετήσια και πενταετής παρακολούθηση, καταγρα-
φή, ανάλυση και τεκμηρίωση του βαθμού και του τρόπου 
με τον οποίο εφαρμόστηκαν οι στόχοι και τα μέτρα του 
ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου στην περιοχή ευθύνης του 
Συνδέσμου, καθώς και οι λόγοι που ενδεχομένως καθι-
στούν αναγκαία την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Περιφέ-
ρειας Ηπείρου, καθώς και η σύνταξη σχετικής έκθεσης 
και αποστολή αυτής στις εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες 
και φορείς. Η ανωτέρω έκθεση μεταξύ άλλων κοινοποι-
είται υποχρεωτικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και 
Διαχείρισης Αποβλήτων.

Β). Η συνεργασία και σύναψη των απαιτούμενων προ-
γραμματικών συμβάσεων με εκπαιδευτικά και ερευνη-
τικά ιδρύματα καθώς και αναπτυξιακούς φορείς για 
θέματα που άπτονται της προώθησης και εδραίωσης 
συνθηκών κυκλικής οικονομίας, βιώσιμης ανάπτυξης 
και αειφόρου διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Γ) Η διεξαγωγή συνεδρίων, ημερίδων και λοιπών ενη-
μερωτικών εκδηλώσεων με σκοπό την προώθηση θε-
μάτων κυκλικής οικονομίας, βιώσιμης ανάπτυξης και 
αειφόρου διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Δ) Η συμμετοχή σε Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή 
Δίκτυα.

Ε) Η διενέργεια διαγωνισμών για την κατασκευή των 
έργων υποδομής, τις προμήθειες εξοπλισμού και υπηρε-
σιών, την εκπόνηση μελετών και γενικά τη διεκπεραίωση 

όλων εκείνων των διαδικασιών οι οποίες συμβάλλουν 
στην υλοποίηση, την εφαρμογή και την εκπλήρωση των 
στόχων του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με 
τους όρους της επιστήμης και της τέχνης στα πλαίσια 
του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Για την επίτευξη των 
σκοπών του ο ΦΟ.Δ.Σ.Α «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Δια-
χείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου» ασκεί τις αρμοδιότητες του Κυρί-
ου του Έργου και της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει και όπως θα τροποποιηθεί και θα ισχύει στο 
μέλλον. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φο.Δ.Σ.Α. ασκεί τις 
αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής για τις παραπά-
νω μελέτες, υπηρεσίες και έργα.

ΣΤ) Ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχεί-
ρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου» θα εκπληρώνει και όσες άλλες 
αρμοδιότητες ανατεθούν στο μέλλον στους ΦΟ.Δ.Σ.Α. 
από την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 3
Έδρα του ΦΟ.Δ.Σ.Α. «Αναγκαστικός Σύνδεσμος 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής 
Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου»

Έδρα του Συνδέσμου θα είναι ο Δήμος Ιωαννιτών.

Άρθρο 4
Χρονική διάρκεια του ΦΟ.Δ.Σ.Α. «Αναγκαστικός 
Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου»

Η χρονική διάρκεια του Συνδέσμου θα είναι αορίστου 
χρόνου.

Άρθρο 5
Έσοδα - Πόροι - Οικονομική Διοίκηση 
και Διαχείριση του ΦΟ.Δ.Σ.Α. «Αναγκαστικός 
Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου»

1. Έσοδα - Πόροι του Συνδέσμου είναι:
α) Οι ετήσιες εισφορές, τα τέλη και οι εισπράξεις από 

το αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέχει προς τους Ορ-
γανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προς τρίτους,

β) κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές 
και κληροδοσίες,

γ) έσοδα από τη δική του περιουσία, καθώς και από 
τη συμμετοχή του σε προγράμματα (ευρωπαϊκά, ΠΔΕ, 
συγχρηματοδοτούμενα κ.λπ.), 

δ) έσοδα από συμβάσεις με φορείς συστημάτων εναλ-
λακτικής διαχείρισης του ν. 2939/2001,

ε) λοιπά έσοδα από κάθε πηγή, όπως από την εμπορία 
υλικών, βιοαερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
πρόστιμα που επιβάλλονται για την καθυστερημένη 
καταβολή εισφορών των δήμων ή λοιπών πελατών και 
άλλα.

2. Η τιμολογιακή πολιτική του Συνδέσμου καθορίζεται 
στη βάση της επίτευξης των στόχων της ολοκληρωμέ-
νης διαχείρισης των ΑΣΑ και της κυκλικής οικονομίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές και πληθυσμιακές, 
κοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες των Ο.Τ.Α.
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Η τιμολογιακή πολιτική προσδιορίζεται από:
α) την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», 

σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2939/2001,
β) την αρχή της ανταποδοτικότητας και της διαφά-

νειας,
γ) τη δημιουργία κινήτρων για τη μείωση του όγκου 

και της επικινδυνότητας των αποβλήτων και της ανακύ-
κλωσης ανάκτησής τους και

δ) την κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων που θέτει 
η κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.

ε) Ο Σύνδεσμος εφαρμόζει τα οριζόμενα στην ΥΠΕΝ/
ΔΔΑΠΠ/31606/930 ΦΕΚ 1277/τ.Β΄/15-4-2019 κοινή 
υπουργική απόφαση με τίτλο «Κανονισμός Τιμολόγησης 
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) 
όπως ισχύει σήμερα και όπως θα τροποποιηθεί και θα 
ισχύει εις το μέλλον.

3. Το ετήσιο κόστος διαχείρισης, σε επίπεδο διαχειρι-
στικής ενότητας, καθορίζεται με απόφαση του διοικητι-
κού συμβουλίου του Συνδέσμου και βάσει αυτού προσ-
διορίζεται σε ετήσια βάση το κόστος των υπηρεσιών που 
παρέχονται σε ευρώ/τόνο.

Επιχορηγήσεις, έσοδα από συμμετοχή σε προγράμ-
ματα και ενισχύσεις από συλλογικά συστήματα του 
ν. 2939/2001 (Α΄179) συνυπολογίζονται κατά τον καθορι-
σμό του ετήσιου κόστους διαχείρισης. Το κόστος διαχεί-
ρισης επαναπροσδιορίζεται με τη χρήση απολογιστικών 
στοιχείων και οι αποκλίσεις συνυπολογίζονται κατά τον 
προσδιορισμό του κόστους διαχείρισης του επόμενου, 
από τον απολογισμό, έτους.

4. Το ετήσιο κόστος διαχείρισης του Συνδέσμου, προσ-
διορίζεται διακεκριμένα με βάση:

α) Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του,
β) τα ποσά που αφορούν στο κόστος αποκατάστασης 

και μεταφροντίδας των ΧΥΤΑ ή άλλων εγκαταστάσεων 
του συστήματος διαχείρισης, τα οποία υπολογίζονται 
σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της κάθε εγκατάστασης, 
σύμφωνα με σχετική τεχνικο-οικονομική μελέτη και εμ-
φανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού που 
διατίθεται για έργα αποκατάστασης και μεταφροντίδας, 

γ) τα ποσά που αφορούν στο κατασκευαστικό και 
επενδυτικό πρόγραμμα του Συνδέσμου (μελέτη και 
κατασκευή έργων), τα οποία επίσης εμφανίζονται σε 
λογαριασμό ειδικού αποθεματικού που διατίθεται για 
επενδύσεις,

δ) τις δαπάνες για τη λειτουργία του ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ.
5. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Συνδέσμου, 

προκύπτει από το κόστος των λειτουργιών παραγωγής, 
διοίκησης, διάθεσης, ερευνών και ανάπτυξης. Τα στοι-
χεία του κόστους κατά είδος ενδεικτικά διαρθρώνονται 
ως εξής:

α) αμοιβές και έξοδα προσωπικού,
β) αμοιβές και έξοδα τρίτων,
γ) παροχές τρίτων,
δ) φόροι τέλη,
ε) διάφορα έξοδα,
στ) τόκοι και συναφή έξοδα,
ζ) αποσβέσεις παγίων,
η) προβλέψεις εκμετάλλευσης,
θ) αναλώσεις αποθεμάτων, όπως ιδίως πρώτες ύλες, 

αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά, πάγια, υλικά συσκευ-

ασίας. Στα λειτουργικά έξοδα περιλαμβάνονται και οι 
δαπάνες για τις ενέργειες ενημέρωσης ευαισθητοποίη-
σης των πολιτών,

ι) αντισταθμιστικά ωφελήματα, σύμφωνα με τις κεί-
μενες διατάξεις. 

6. Ο Σύνδεσμος απαλλάσσεται από κάθε φόρο και τέ-
λος τα υπό στοιχεία ΙΙ και ΙΙΙ της παρ. 3 του άρθρου 5 της 
2527/2009 (Β΄ 83) κοινής υπουργικής απόφασης.

7. Ο Σύνδεσμος δημοσιοποιεί υποχρεωτικά το ετήσιο 
κόστος διαχείρισης και ενημερώνει τους πολίτες για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες και το κόστος τους.

8. Οι λογιστικές και ταμειακές πράξεις επιτελούνται 
υποχρεωτικά από την οικονομική υπηρεσία του Συν-
δέσμου είναι:

α) Λογιστική Διαχείριση και έκδοση των λογιστικών/ 
οικονομικών καταστάσεων,

β) διαχείριση του Προϋπολογισμού και του Απολο-
γισμού,

γ) οικονομική Διαχείριση Προγραμμάτων Έργων και 
Συμβάσεων,

δ) διαχείριση Δαπανών (εξόδων),
ε) διαχείριση των Εσόδων,
στ) διαχείριση της Περιουσίας,
ζ) διαχείριση Αποθεμάτων και Εξοπλισμού,
η) διαχείριση Μισθοδοσίας,
θ) διαχείριση Ταμείου.
9. Οι οικονομικές καταστάσεις του Συνδέσμου ελέγ-

χονται από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.
10. Για την οικονομική διαχείριση Συνδέσμου εφαρ-

μόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί συνδέσμων του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και του 
π.δ. 315/1999 (ΦΕΚ 302 Α΄) περί του Κλαδικού Λογιστικού 
Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων, όπως οι διατάξεις αυτές 
του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου τροποποιήθηκαν με 
την 4604/2005 (ΦΕΚ 163 Β΄) απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Οικονομίας και Οικονομικών.

11. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που συμμετέχουν στον Σύνδε-
σμο εισφέρουν στο ετήσιο κόστος διαχείρισης σύμφωνα 
με τον κανονισμό τιμολόγησης του Συνδέσμου, που δια-
μορφώνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2939/2001. Η 
απόφαση καθορισμού του ετήσιου κόστους διαχείρισης 
και της εισφοράς ή του τέλους των Ο.Τ.Α., κοινοποιεί-
ται στα δημοτικά συμβούλια μέχρι το τέλος του μηνός 
Αυγούστου κάθε έτους, ώστε να συμπεριληφθεί στους 
προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α.

12. Η ετήσια εισφορά των δήμων και κοινοτήτων, κα-
ταβάλλεται σε τέσσερις (4) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις 
και η πληρωμή κάθε τριμηνιαίας δόσης γίνεται μέσα στο 
πρώτο δεκαήμερο του αντίστοιχου τριμήνου.

13. Το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των 
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού προς τον Σύνδεσμο, παρακρατείται 
υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλλακτικό πάροχο 
ηλεκτρικής ενέργειας, από τα έσοδα του ενιαίου ανταπο-
δοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του οικείου 
δήμου και αποδίδεται στον δικαιούχο Σύνδεσμο με τη δι-
αδικασία του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 (Α΄138) ύστερα 
από σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλί-
ου περί παρακράτησης και απόδοσης του ποσού αυτού 
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από τους ανωτέρω φορείς. Σε διαφορετική περίπτωση, 
ο οικείος δήμος οφείλει να αποδίδει ο ίδιος το ποσό της 
ετήσιας εισφοράς ή του τέλους στον Σύνδεσμο.

14. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από δήμο 
τριμηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους 
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον Σύνδεσμο πέραν 
του ενός μηνός, το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται υπο-
χρεωτικά από τους ανωτέρω φορείς, ύστερα από αίτημα 
του Συνδέσμου που υποβάλλεται σε αυτούς με απόφα-
ση της εκτελεστικής επιτροπής, που λαμβάνεται με την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους και 
αποδίδεται σε αυτόν. Στην περίπτωση αυτή αν το οφει-
λόμενο ποσό του οικείου δήμου είναι μεγαλύτερο των 
αντίστοιχων εσόδων αυτού από το ενιαίο ανταποδοτικό 
τέλος καθαριότητας και φωτισμού, τότε το αίτημα του 
Συνδέσμου υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και 
το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται από τους κεντρικούς 
αυτοτελείς πόρους του υπόχρεου δήμου και αποδίδεται 
σε αυτόν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

15. Αν ο Σύνδεσμος συνάπτει συμβάσεις σύμπραξης 
σύμφωνα με την παρ. γ1 του άρθρου 17 του ν. 3389/2005 
(ΦΕΚ 232 Α΄) ασκεί την αρμοδιότητα της παρ. 1α του 
άρθρου 17 του ν. 4071/2012, ώστε οι ετήσιες εισφορές 
των δήμων να ορίζονται σε ύψος που εξασφαλίζει την 
εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του Συνδέ-
σμου από τη σύμβαση σύμπραξης και να υπολογίζονται 
κατ΄ ελάχιστο με τιμή ανά τόνο αποβλήτων ίση προς 
την αντίστοιχη τιμή της σύμβασης σύμπραξης. Για όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης σύμπραξης, κατά παρέκκλι-
ση όσων ορίζονται στην παράγραφο 13 του παρόντος 
άρθρου, ο Σύνδεσμος γνωστοποιεί εγγράφως, τον προ-
ηγούμενο μήνα πριν από την έναρξη κάθε ημερολογι-
ακού εξαμήνου της σύμβασης σύμπραξης, προς τους 
παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ή και άλλα πρόσωπα 
στα οποία έχει ανατεθεί με νόμο ή σύμβαση ή είσπραξη 
των ανταποδοτικών τελών για λογαριασμό των δήμων 
το ποσό της ετήσιας εισφοράς κάθε δήμου προς το 
Σύνδεσμο που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των 
οικονομικών υποχρεώσεων της σύμβασης σύμπραξης. 
Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να το αποδίδουν απευ-
θείας στον Σύνδεσμο κατά προτεραιότητα, πριν από την 
απόδοση στον οικείο δήμο οποιουδήποτε ποσού έναντι 
εισπραχθέντων ανταποδοτικών τελών. Για το ποσό της 
ετήσιας εισφοράς, που δεν αφορά την εξυπηρέτηση των 
οικονομικών υποχρεώσεων της σύμβασης σύμπραξης, 
ισχύουν όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος 
άρθρου. Τα ποσά του προηγούμενου εδαφίου, κατατί-
θενται σε ειδικό λογαριασμό του Συνδέσμου ο οποίος 
εξυπηρετεί αποκλειστικά τις οικονομικές υποχρεώσεις 
του από τη σύμβαση σύμπραξης. Ο Σύνδεσμος επιτρέ-
πεται να συστήνει υπέρ των δανειστών της εταιρείας 
ειδικού σκοπού της σύμβασης σύμπραξης εξασφάλιση 
επί του λογαριασμού του προηγούμενου εδαφίου και να 
εκχωρεί τα έσοδα που προέρχονται από τις εισφορές των 
μελών τους ή τα τέλη παροχής των υπηρεσιών τους, για 
την ασφάλεια των συμβάσεων αυτών. Το παρόν εφαρ-
μόζεται και στην περίπτωση που ο Σύνδεσμος συνάπτει 
ή έχει συνάψει προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 
100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) για έργα διαχείρισης απο-

βλήτων που υλοποιούνται μέσω συμβάσεων σύμπραξης 
του ν. 3389/2005.

16. Για κάθε ζήτημα που αφορά τους πόρους καθώς και 
την οικονομική διοίκηση και διαχείριση του Συνδέσμου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4555/2018 και ιδίως 
τα άρθρα 237, 238, 239, 242, 243 όπως ισχύουν σήμερα 
και όπως θα τροποποιηθούν και θα ισχύουν στο μέλλον.

Άρθρο 6
Διοίκηση του ΦΟ.Δ.Σ.Α. «Αναγκαστικός 
Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου»

Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Πρόεδρο του, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στο ν. 4555/2018 όπως ισχύει σήμερα 
και ιδιαιτέρως δε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
229-235, όπως ισχύουν σήμερα και όπως θα τροποποι-
ηθούν και θα ισχύουν στο μέλλον.

Ακροτελεύτιο άρθρο
Για θέματα που διέπουν τη σύσταση, τροποποίηση, 

διοίκηση και λειτουργία του Συνδέσμου και δεν ρυθμί-
ζονται από ειδικές διατάξεις του ν. 4555/2018 εφαρμό-
ζονται αναλογικά οι σχετικές περί συνδέσμων διατάξεις 
του ν. 3463/2006 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
σήμερα και όπως θα τροποποιηθούν και θα ισχύσουν 
στο μέλλον.

Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 εφαρμόζεται στον 
ΦΟ.Δ.Σ.Α. «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στε-
ρεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέ-
ρειας Ηπείρου». Αν αντικείμενο της προγραμματικής 
σύμβασης είναι οι αρμοδιότητες του άρθρου 228 του 
ν. 4555/2018, αντισυμβαλλόμενος του ΦΟΔΣΑ μπορεί 
να είναι μόνο δήμος - μέλος του ή η περιφέρεια στην 
οποία ανήκει.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του ΦΟΔΣΑ.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 7 Οκτωβρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθ. 204591 (2)
Ανάθεση καθηκόντων  Ληξιάρχων στα Ληξιαρ-

χεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Τρι-

φυλίας Νομού Μεσσηνίας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 344/1976 

«Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με 
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το άρθρο 9 παρ. 15 του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄/
15-6-1995).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997) «διοίκηση, οργάνωση, στελέ-
χωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 280 του ν. 3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης 
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010 ).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»

5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 45 του ν. 3979/
2011 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/16.6.2011) όπως συμπληρώθηκαν με 
τις όμοιες της παρ. 19 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 
(ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11.4.2012).

6. Την αριθμ. Φ. 127080/57460/21.12.2010 απόφα-
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Υποδιαίρεση ληξιαρ-
χικής Περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνέ-
νωση OTA σύμφωνα με το ν. 3852/2010» (ΦΕΚ 1984/
τ.Β΄/22.12.2010).

7. Την αριθμ. 65/2010 (αριθμ. Φ. 127080/57510/
31.12.2010) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Απο-
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Περί ληξι-
αρχικών βιβλίων των νέων δήμων που συνιστώνται από 
συνένωση OTA με το ν. 3852/2010».

8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις».

9. Την αριθμ. 15870/15.5.2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
26.5.2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφο-
ρικά με το διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

10. Την αριθμ. 140634/22.6.2017 (ΦΕΚ 2208/τ.Β΄/
29.6.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή Συ-
ντονιστή" στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των 
Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουρ-
γίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου», όπως τροποποιήθηκε με 
τις αριθμ. 304768/4.12.2017 (ΦΕΚ. 4409/τ.Β΄/14.12.2017) 
και 291101/31.12.2018 (ΦΕΚ 86/τ.Β΄/24.1.2019) όμοιες 
αποφάσεις.

11. Το γεγονός ότι ο Δήμος Τριφυλίας που συστάθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 3852/2010 αποτελείται από έξι (6) 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και υποδιαιρείται 
σε έξι (6) ληξιαρχικές περιφέρειες.

12. Το αριθμ. 14152/11.9.2019 έγγραφο του Δημάρχου 
Τριφυλίας στο οποίο εκθέτει ότι είναι γι’ αυτόν ιδιαίτερα 
δύσκολη η άσκηση καθηκόντων ληξιάρχου και προτείνει 

την ανάθεση των καθηκόντων αυτών για κάθε ληξιαρ-
χική περιφέρεια των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου 
Τριφυλίας στους παρακάτω δημοτικούς υπαλλήλους:

α) Πατσιούρη Μαρία του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ1 Διοι-
κητικού, με βαθμό Α΄ για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής 
Ενότητας Αετού,

β) Κυριακίδου Βασιλική του Πελοπίδα, κλάδου ΔΕ1 Δι-
οικητικού, με βαθμό Α΄ για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής 
Ενότητας Αυλώνος,

γ) Καούνη Ελένη του Νικολάου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητι-
κού, με βαθμό Α΄ για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενό-
τητας Γαργαλιάνων,

δ) Ζαφειρόπουλο Θεοφάνη του Λάμπρου, κλάδου ΔΕ1 
Διοικητικού, με βαθμό Α΄ για το Ληξιαρχείο της Δημοτι-
κής Ενότητας Κυπαρισσίας,

ε) Παναγιωτοπούλου Ευφροσύνη του Αντωνίου, κλά-
δου TE Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με βαθμό 
Α΄ για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Τριπύλης,

στ) Αντωνόπουλο Ιωάννη του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ1 
Διοικητικού, με βαθμό Α΄ για το Ληξιαρχείο της Δημοτι-
κής Ενότητας Φιλιατρών,

12. Το γεγονός ότι η Δημοτική Ενότητα Τριπύλης του 
Δήμου Τριφυλίας έχει πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοί-
κων, αποφασίζουμε:

1. Αναθέτουμε την άσκηση των καθηκόντων Ληξι-
άρχων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Τριφυλίας 
Νομού Μεσσηνίας στους παρακάτω δημοτικούς υπαλ-
λήλους:

α) Πατσιούρη Μαρία του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ1 Διοι-
κητικού, με βαθμό Α΄ για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής 
Ενότητας Αετού,

β) Κυριακίδου Βασιλική του Πελοπίδα, κλάδου ΔΕ1 Δι-
οικητικού, με βαθμό Α΄ για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής 
Ενότητας Αυλώνος,

γ) Καούνη Ελένη του Νικολάου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητι-
κού, με βαθμό Α΄ για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενό-
τητας Γαργαλιάνων,

δ) Ζαφειρόπουλο Θεοφάνη του Λάμπρου, κλάδου ΔΕ1 
Διοικητικού, με βαθμό Α΄ για το Ληξιαρχείο της Δημοτι-
κής Ενότητας Κυπαρισσίας,

ε) Παναγιωτοπούλου Ευφροσύνη του Αντωνίου, κλά-
δου TE Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με βαθμό 
Α΄ για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Τριπύλης,

στ) Αντωνόπουλο Ιωάννη του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ1 
Διοικητικού, με βαθμό Α΄ για το Ληξιαρχείο της Δημοτι-
κής Ενότητας Φιλιατρών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίπολη, 7 Οκτωβρίου 2019

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Νομικών Προσώπων Τρίπολης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΤΣΟΥ   
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*02039482910190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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