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Προς : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα : «Παροχή γνώμης επί του σχεδίου του τεχνικού
προγράμματος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας όπως
προβλέπεται από το αρ 242 του Ν. 4555/2018»

Σε εκτέλεση του άρθρου 242 του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’ 19-07-2018) όπου

αναγράφονται τα εξής :

«Άρθρο 242 - Ενημέρωση δημοτικών συμβουλίων και Ο.Τ.Α.

1. 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 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. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους αποστέλλεται από τον Πρόεδρο του

Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ στα δημοτικά συμβούλια των δήμων - μελών του ΦοΔΣΑ ο

ετήσιος απολογισμός και προγραμματισμός της επόμενης χρονιάς με βάση το

οικείο ΠΕΣΔΑ και εισάγεται ως θέμα στην αμέσως επόμενη ημερήσια διάταξη

του δημοτικού συμβουλίου. Αποστέλλεται, επίσης, στη Γενική Γραμματεία

Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και στη

Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και

Ενέργειας.»

ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

(Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας με το με αρ. πρωτ. 10221/28-06-2019

έγγραφο του διαβίβασε το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος του

προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να παρέχει τη γνώμη του.



Στο τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται όλα τα έργα που προβλέπονται από

το οικείο αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

(ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας όπως αυτό εγκρίθηκε με την απόφαση

220/3-11-2016 Περιφερειακού Συμβουλίου και κυρώθηκε με την ΚΥΑ

58971/5144/6-12-2016 (ΦΕΚ 4010/Β/14-12-2016).

Κατόπιν αυτών

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να παρέχει τη γνώμη του επί του τεχνικού

προγράμματος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών

Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.
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