
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτι-
κής εβδομαδιαίας εργασίας, μέχρι ενενήντα έξι 
(96) ώρες για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, για 
υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι 
οποίοι ασκούν καθήκοντα φύλαξης στο κτήριο 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού.

2 Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπό-
μενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 
των αιρετών του Δήμου Κω, για το έτος 2020.

3 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας αιρετών, μελών Διοικητικού Συμβου-
λίου, τρίτων και υπαλλήλων υπηρετούντων στις 
υπηρεσίες της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δή-
μου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) Νομού Θεσσαλονί-
κης για το έτος 2020.

4 Έγκριση Συστατικής Πράξης του Συνδέσμου Δια-
χείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ.) Ν. Αχαΐ-
ας, μετά από συγχώνευση σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 225 του ν. 4555/2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ 
          ΤΔΜΠ/39234/3919/3849/1268 (1)
   Καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτι-
κής εβδομαδιαίας εργασίας, μέχρι ενενήντα έξι 
(96) ώρες για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, για 
υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι 
οποίοι ασκούν καθήκοντα φύλαξης στο κτήριο 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 20 παρ. Α1 και Α2 του ν. 4354/2015 
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολο-
γικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις…» (ΦΕΚ 
176/Α’/16-12-2015).

β) Των άρθρων 77 και 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2014), όπως ισχύει.

γ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α’/5-8-2016).

δ) Tου π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22-1-2018).

ε) Tου άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015) 
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων …»

στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α’/09-07-2019).

ζ) Του άρθρου 10 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/

Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 
123/Α’/ 17-7-2019).

2. Την αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/46793/ 
8499/7230/3772/2-4-2013 υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός ωραρίου εργασίας υπαλλήλων διαφόρων 
κλάδων και ειδικοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πο-
λιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., οι οποίοι ασκούν καθήκοντα 
φύλαξης του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Π. 
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.» (ΦΕΚ 843/Β’/9-4-2013)

3. Tα αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/TEM/603087/ 
37308/22769/12124/6-1 1-2019 και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/
ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/650239/40514/24608/13157/29-11-2019 
έγγραφα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομι-
κής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, σύμφω-
να με τα οποία από την παρούσα απόφαση προκαλείται 
δαπάνη συνολικού ύψους 8.618,00 ευρώ, η οποία θα 
καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογι-
σμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (AΛΕ 
6ου βαθμού 2120202001).

4. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/25853/1403/ 
995/633/17-1-2020 (ΑΔΑ 6Σ8Η4653Π4-ΚΩ8) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Προϋπολογι-
σμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού 
του ΥΠΠΟΑ, που έχει καταχωρηθεί με α/α 8884 στο 
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Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσίων του ΥΠΠΟΑ και 
αφορά στην κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.

5. Το γεγονός ότι η εργασία των αναφερομένων στην 
παρούσα απόφαση υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η φύλαξη και προστασία του κτηρίου 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και του προσωπικού που εργάζεται σε 
αυτό, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 20 παρ. Α2 του ν. 4354/2015, εργασία κατά τις

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, μέχρι ενενήντα 
έξι (96) ώρες για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, για 
καθέναν από τους είκοσι ένα (21) μονίμους και με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλή-
λους, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι ασκούν καθήκο-
ντα φύλαξης στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Αρμόδια για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω εργασίας καθίσταται η Προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (τομέα 
Πολιτισμού) του ΥΠΠΟΑ.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από τη δημοσίευσή 
της και μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2020

Η Υπουργός

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Ι

    Αριθμ. 3638 (2)
Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπό-

μενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 

των αιρετών του Δήμου Κω, για το έτος 2020.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Του άρθρου 280 παρ. Ι του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ii. Του π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

iii. Της παρ. 1 του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9 
της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/
Α΄) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου 
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλο-
ποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως τρο-
ποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 
4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α΄).

iv. των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄) 

«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

2. Την 78161/31.12.2018 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος 
Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυν-
σης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζε-
ται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου.

3. Την οικ.2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 εγκύκλιο του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της πα-
ραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) 
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας».

4. Το 236/09.01.2020 έγγραφο του Δήμου Κω, απο-
φασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών του 
Δήμου Κω, για το έτος 2020, ως εξής:

Α/Α ΑΞΙΩΜΑ Ανώτατο όριο ημερών 

κατ’ έτος

1 ΔΗΜΑΡΧΟΣ 60

2 ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 60

3 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 60

4 ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

30

5 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 20

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Κω οικονομικού έτους 
2020, ύψους 10.000,00 €, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη 
πίστωση στον Κ.Α. 00.6421 - Οδοιπορικά έξοδα και απο-
ζημίωση μετακινούμενων αιρετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 28 Ιανουαρίου 2020

Ο Ασκών Καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2427 (3)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 

εκτός έδρας αιρετών, μελών Διοικητικού Συμβου-

λίου, τρίτων και υπαλλήλων υπηρετούντων στις 

υπηρεσίες της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δή-

μου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) Νομού Θεσσαλο-

νίκης για το έτος 2020.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης».
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2685/1999 
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 2738/1999 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ-
λες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας-επεί-
γοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης».

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του 
ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες δια-
τάξεις.» (ΦΕΚ 110/Α΄).

6. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παρα-
γράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) 
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του 
π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,

Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
9. Την αριθ. πρωτ. 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-

γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017), αναφορι-
κά με τον διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου 
στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης.

10. Το με αριθ. πρωτ. 88/17-01-2020 έγγραφο της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης 
(Κ.Ε.ΔΗ.Κ.), αναφορικά με το ανώτατο όριο επιτρεπόμε-
νων κατ΄ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών, 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπαλ-
λήλων της επιχείρησης για το έτος 2020, καθώς και την 
ειδικότερη αιτιολόγηση που περιλαμβάνεται στο ανω-
τέρω αίτημα, σχετικά με τις ανάγκες μετακίνησης των 
ανωτέρω στο φορέα.

11. Το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση 
αυτή δαπάνης, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης, ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 € από τις 
πιστώσεις του Π/Υ έτους 2020 του φορέα και θα βαρύνει 
τους παρακάτω Κ.Α.: 02.00.6421.01, 02.00.6422.01 και 
02.00.6423.01. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 
2020 ενδέχεται να τροποποιηθούν οι ανωτέρω πιστώ-
σεις, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατά 
το έτος 2020 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρε-
τών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τρίτων και 
των υπαλλήλων στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 
του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.), ως εξής:

Α/Α Ιδιότητα
Αριθμός 

Μετακινουμένων

Ανώτατο όριο 

ημερών μετακίνησης 

εκτός έδρας

1.
Πρόεδρος Δ.Σ. 

Κ.Ε.ΔΗ.Θ.
1 35

2.
Αντιπρόεδρος ΔΣ. 

Κ.Ε.ΔΗ.Θ.
1 25

3. Μέλη Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Θ. 20 20

4. ΠΕ Διοικητικού 3 30

5. ΠΕ Διοικητικού 1 10

6.
ΠΕ Αγγλικής 

Φιλολογίας
1 30

7 ΤΕ Θεατρολόγων 1 10

8. ΔΕ Διοικητικού 1 15

9.

Συνεργαζόμενοι 

φορείς - τρίτοι, στο 

πλαίσιο ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων 

δράσης

20 30

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 22 Ιανουαρίου 2020

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

    Αριθμ. 10944 (4)
Έγκριση Συστατικής Πράξης του Συνδέσμου Δια-

χείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ.) Ν. Αχαΐ-

ας, μετά από συγχώνευση σύμφωνα με τις διατά-

ξεις του άρθρου 225 του ν. 4555/2018.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
κυρίως τις διατάξεις των άρθρων 104-106 αυτού.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 245 έως και 250 του 
ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006): «Δημοτικός και Κοι-
νοτικός Κώδικας», όπως έχoυν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α’/27-12-2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 
Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Απο-
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», καθώς και του 
άρθρου 28Α του ιδίου νόμου, το οποίο προστέθηκε με 
το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Μέτρα για 
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες δι-
ατάξεις».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 225-247 του ν. 4555/2018 
«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαι-
σίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρι-
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σης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) της χώρας» (ΦΕΚ Α΄/ 
133/19.07.2018).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 177 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 
167/Α΄/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις».

7. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 38605/20.02.2019 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Διαπίστωση της συγ-
χώνευσης των Αναγκαστικών Συνδέσμων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων της 1ης, 3ης και 4ης Διαχειριστικής 
Ενότητας Νομού Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά-
δας στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχα-
ΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και προσαρμογής 
της λειτουργίας του στις διατάξεις του ν. 4555/2018», η 
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 870/Β΄/13.03.2019.

8. Την αριθμ. 556/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης της 
Συστατικής Πράξης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ.) Ν. Αχαΐας.

9. Την αριθμ. 4/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, περί έγκρισης της Συ-
στατικής Πράξης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ.) Ν. Αχαΐας.

10. Την αριθμ. 151/2019 (ορθή επανάληψη) απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερυμάνθου, 
περί έγκρισης της Συστατικής Πράξης του Συνδέσμου 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ.) Ν. Αχαΐας.

11. Την αριθμ. 734/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, περί έγκρισης της Συ-
στατικής Πράξης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ.) Ν. Αχαΐας.

12. Την αριθμ. 235/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Καλαβρύτων, περί έγκρισης της 
Συστατικής Πράξης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ.) Ν. Αχαΐας.

13. Την αριθμ. 5/2019 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων (ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ.) Ν. Αχαΐας «Συστατική Πράξη του 
Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού 
Αχαΐας, προκειμένου να λειτουργήσει ως ΦΟΔΣΑ του 
ν. 4555/2018».

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκύπτει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού 
ή του προϋπολογισμού του φορέα, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 556/2019 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Δήμου Αιγιαλείας, αριθμ. 4/2020 από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής 
Αχαΐας, αριθμ. 151/2019 (ορθή επανάληψη) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερυμάνθου, 
αριθμ. 734/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Πατρέων και αριθμ. 235/2019 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαβρύτων με την 
οποία εγκρίνουν την αριθμ. 5/2019 απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερε-
ών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ.) Ν. Αχαΐας «Συστατική Πράξη 
του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού 

Αχαΐας, προκειμένου να λειτουργήσει ως ΦΟΔΣΑ του 
ν. 4555/2018» όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:

«Άρθρο 1
Επωνυμία - Σύσταση

Ο Σύνδεσμος με την επωνυμία «Σύνδεσμος Διαχείρι-
σης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Αχαΐας» συστήνε-
ται ως ΦΟ.Δ.Σ.Α. του ν. 4555/2018 σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην αριθμ. οικ. 38605/13-03- 2019 (ΦΕΚ 870 Β΄) διαπιστω-
τική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 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 προβλέψεις του οικείου ΠΕΣΔΑ και 
β) πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων της πε-
ριπτ. 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 «Συν-
δέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ν. Αχαΐας» 
(ήτοι οι Δήμοι Αιγιαλείας, Δυτικής Αχαΐας, Ερυμάνθου, 
Πατρέων και Καλαβρύτων) με σχετικές αποφάσεις των 
Δημοτικών τους Συμβουλίων απεφάνθησαν υπέρ της 
παραμονής τους σε αυτόν.

Ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. «Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) ν.Αχαΐας» αποτελείται από τα εξής 
μέλη: Δήμος Αιγιαλείας, Δήμος Δυτικής Αχαΐας, Δήμος 
Ερυμάνθου, Δήμος Πατρέων και Δήμος Καλαβρύτων.

Ο αριθμός των αιρετών αντιπροσώπων κάθε Δήμου- 
μέλους που θα συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 230 του ν. 4555/ 
2018, τις διατάξεις του άρθρου 246 του ν. 3463/2006 και 
τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4599/2019, κατά τις 
οποίες, για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν 
τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων όπου γί-
νεται αναφορά στον πληθυσμό, νοείται ο μόνιμος πλη-
θυσμός, όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες 
των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής του 
πληθυσμού 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 
απόφαση 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 Αιγιαλείας  3
2 Δήμος Δυτικής Αχαΐας  2
3 Δήμος Ερυμάνθου  1
4 Δήμος Πατρέων  4
5 Δήμος Καλαβρύτων  2
ΣΥΝΟΛΟ                12

Άρθρο 2
Σκοποί του ΦΟ.Δ.Σ.Α. «Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερε-

ών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Αχαΐας»
Ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. με την επωνυμία «Σύνδεσμος Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) ν. Αχαΐας» είναι ο μονα-
δικός ΦΟ.Δ.Σ.Α. του άρθρου 225 του ν. 4555/2018 που 
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λειτουργεί εντός των ορίων Νομού Αχαΐας και έχει την 
αρμοδιότητα της υλοποίησης του Περιφερειακού Σχε-
δίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της εν λόγω πε-
ριφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 4555/2018.

Οι Σκοποί του ΦΟ.Δ.Σ.Α. «Σύνδεσμος Διαχείρισης Στε-
ρεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Αχαΐας» 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 προβλε-
πόμενα στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως:

α. Η εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης μείωσης 
παραγωγής αποβλήτων.

β. Η κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επε-
ξεργασίας στερεών αποβλήτων και σταθμών μεταφόρ-
τωσης, σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελ-
λάδας, πλην αυτών που υλοποιούνται από τους Ο.Τ.Α. α΄ 
βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 228 του ν. 4555/2018. 
Είναι δυνατόν να μην γίνονται αποδεκτά απόβλητα, 
εξαιρουμένων των αστικών, τα οποία λόγω της σύνθε-
σης, 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 
Δυτικής Ελλάδας.

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 
θεσμικές 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.

θ. Η συλλογή των στοιχείων που επιβάλλεται σε 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις στατιστι-
κές 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 Δυτι-
κής Ελλάδας και η υποβολή αιτήσεων σε επιχειρησιακά, 
τομεακά κ.ά. προγράμματα για χρηματοδότηση ως τε-
λικός 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, κατα-
γραφή, ανάλυση και τεκμηρίωση του βαθμού και του 
τρόπου με τον οποίο εφαρμόστηκαν οι στόχοι και τα 
μέτρα του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην 
περιοχή ευθύνης του Συνδέσμου, καθώς και οι λόγοι 
που ενδεχομένως καθιστούν αναγκαία την αναθεώρη-
ση του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και 
η σύνταξη σχετικής έκθεσης και αποστολή αυτής στις 
εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. Η ανωτέρω 
έκθεση μεταξύ άλλων κοινοποιείται 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 ερευ-
νητικά 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 
ενημερωτικών εκδηλώσεων με σκοπό την προώθηση 
θεμάτων 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 
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στην υλοποίηση, την εφαρμογή και την εκπλήρωση 
των στόχων του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
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 «Σύνδεσμος Δι-
αχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Αχαΐας» 
ασκεί τις αρμοδιότητες του Κυρίου 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 Διοικητι-
κό Συμβούλιο του Φο.Δ.Σ.Α. ασκεί τις αρμοδιότητες της 
Προϊσταμένης Αρχής για τις παραπάνω μελέτες, υπη-
ρεσίες και έργα.

ΣΤ) Ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. «Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Αχαΐας» 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. «Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Αχαΐας»
Έδρα του Συνδέσμου θα είναι τα Λουσικά Δυτικής Αχα-

ΐας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και διοικητικές υπηρεσίες 
λειτουργούσες στην Πάτρα και το Αίγιο.

Άρθρο 4
Χρονική διάρκεια του ΦΟ.Δ.Σ.Α.«Σύνδεσμος Διαχείρι-

σης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Αχαΐας»
Η χρονική διάρκεια του Συνδέσμου θα είναι 30 έτη.

Άρθρο 5
Έσοδα - Πόροι - Περιουσία - Οικονομική Διοίκηση και 

Διαχείριση του ΦΟ.Δ.Σ.Α. «Σύνδεσμος Διαχείρισης Στε-
ρεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Αχαΐας»

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 κα-
ταβολή 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.

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 διαφάνειας,

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 προγράμματα και ενισχύσεις από 
συλλογικά συστήματα του ν. 2939/2001 (Α΄179) συνυ-
πολογίζονται κατά τον καθορισμό του ετήσιου κόστους 
διαχείρισης. Το κόστος διαχείρισης 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 εγκατάστα-
σης, σύμφωνα με σχετική τεχνικο-οικονομική μελέτη και 
εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού που 
διατίθεται για έργα αποκατάστασης και μεταφροντίδας,

γ) τα ποσά που αφορούν στο κατασκευαστικό και επεν-
δυτικό πρόγραμμα του Συνδέσμου (μελέτη και κατασκευή 
έργων), τα οποία επίσης εμφανίζονται σε λογαριασμό ει-
δικού αποθεματικού που διατίθεται για επενδύσεις,

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

κύπτει από το κόστος των λειτουργιών παραγωγής, διοί-
κησης, διάθεσης, ερευνών και ανάπτυξης. Τα στοιχεία 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 συσκευα-
σίας. Στα λειτουργικά έξοδα περιλαμβάνονται και οι δα-
πάνες για τις ενέργειες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης 
των πολιτών, ι) αντισταθμιστικά ωφελήματα, σύμφωνα 
με τις κείμενες 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.
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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 εφαρμό-

ζονται 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 Σύν-
δεσμο εισφέρουν στο ετήσιο κόστος διαχείρισης σύμφω-
να με τον κανονισμό τιμολόγησης του Συνδέσμου, που 
διαμορφώνεται 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., 
κοινοποιείται στα δημοτικά συμβούλια μέχρι το τέλος 
του μηνός Αυγούστου κάθε έτους, ώστε να συμπεριλη-
φθεί 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 πά-
ροχο ηλεκτρικής ενέργειας, από τα έσοδα του ενιαίου 
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του 
οικείου δήμου και αποδίδεται στον δικαιούχο Σύνδεσμο 
με τη διαδικασία του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 (Α΄138) 
ύστερα από σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού 
συμβουλίου περί παρακράτησης και απόδοσης του πο-
σού αυτού 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. ιγ 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 Συν-
δέσμου από τη σύμβαση σύμπραξης και να υπολογί-
ζονται κατ΄ ελάχιστο με τιμή ανά τόνο αποβλήτων ίση 
προς την αντίστοιχη τιμή της σύμβασης σύμπραξης. 
Για όλη τη διάρκεια της σύμβασης σύμπραξης, κατά 
παρέκκλιση όσων ορίζονται στην παράγραφο 13 του 
παρόντος άρθρου, ο Σύνδεσμος γνωστοποιεί εγγρά-
φως, τον προηγούμενο μήνα πριν από την έναρξη κάθε 
ημερολογιακού 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 εφαρμό-
ζεται 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.
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Άρθρο 6
Διοίκηση του ΦΟ.Δ.Σ.Α. «Σύνδεσμος Διαχείρισης Στε-

ρεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Αχαΐας»
Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβού-

λιο, την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Πρόεδρό του, 
σύμφωνα 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 
τροποποιηθούν 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. «Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν.Αχαΐας». Αν αντικείμενο της προγραμματι-
κής 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».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 28 Ιανουαρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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