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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
……………….

Βέροια, ……/10/2019
Αρ. πρωτ. …………

Διεύθυνση :
Πληροφορίες :
Τηλ. Επικοινωνίας:
Τηλεομοιοτυπία :

Προς : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα : «Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου, για τη συμμετοχή τους στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας»

Με το αριθ. πρωτ. 14626/24-09-19 έγγραφό του ο Περιφερειακός Σύνδεσμος
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας ζητά
από το Δήμο Βέροιας να προβεί στην εκλογή αιρετών αντιπροσώπων – μελών στο
Διοικητικό του συμβούλιο.
Με την αριθ. 45037/7-6-2012 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.-Θ (ΦΕΚ 1908/Β΄/15-6-2012)
συστήθηκε σύνδεσμος με την επωνυμία «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας», ως νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), στον οποίο μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι
Δήμοι των διαχειριστικών ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Σκοπός του ανωτέρω συνδέσμου είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων, σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΠΕ.Σ.Δ.Α.), και ειδικότερα η εξειδίκευση και η υλοποίηση των στόχων και των
δράσεων αυτού για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, θαλάσσια
μεταφορά ΑΣΑ, επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων της
χωρικής τους αρμοδιότητας, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 2527/2009 (ΦΕΚ
83/Α΄/2009) κοινή υπουργική απόφαση. Το ΠΕΣΔΑ εκπονείται και υλοποιείται από
τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το εδάφιο
β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν. 4042/2012.
Όργανα διοίκησης του περιφερειακού συνδέσμου ΦοΔΣΑ, είναι το Διοικητικό
Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή και ο Πρόεδρός του. Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από τα μέλη αυτού με την απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των μελών του και έχει τις αρμοδιότητες του Δημάρχου και του
προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν καταστεί δυνατή η εκλογή του
Προέδρου κατά την πρώτη ψηφοφορία, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία και
εκλέγεται εκείνος που συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία των μελών του.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τα Δημοτικά Συμβούλια κάθε
Δήμου που υποχρεωτικά συμμετέχει στο Σύνδεσμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 230, του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»
και του άρθρου 246, του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006). Η θητεία του
Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και έχει τις αρμοδιότητες
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην πρώτη συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και την Εκτελεστική
Επιτροπή.
Ο αριθμός των αιρετών αντιπροσώπων του κάθε Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο
του περιφερειακού συνδέσμου προκύπτει βάσει των προβλεπόμενων στο αρ. 230
του Ν. 4554/2018 και στο άρθρο 246 του Ν. 3463/2006 και ανέρχεται συνολικά σε
εξήντα εφτά (67) άτομα. Ο Δήμος Βέροιας με βάση τα προσωρινά αποτελέσματα
του μόνιμου πληθυσμού της Ελλάδος –απογραφή 2011− συμμετέχει στο Διοικητικό
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Συμβούλιο με δύο (2) αιρετούς αντιπροσώπους του.
Η χρονική διάρκεια λειτουργίας του συνδέσμου ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και
μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του συνδέσμου.
Οι διατάξεις του αρ. 230 του Ν. 4554/2018 προβλέπουν ότι :
«Άρθρο 230 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή
του Συνδέσμου των Ο.Τ.Α.»
Το διοικητικό συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του
246 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006). Στο διοικητικό συμβούλιο
συμμετέχει επιπλέον και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο οποίος ορίζεται από
την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στον
οικείο ΦΟΔΣΑ ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από τη Γενική Συνέλευση των
εργαζομένων, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 1767/1988 (Α' 63). Μη
ορισμός του μέλους του προηγουμένου εδαφίου δεν κωλύει τη συγκρότηση και
νόμιμη λειτουργία του οικείου Δ.Σ.. Οι αντιπρόσωποι των Δήμων στο Δ.Σ. του
ΦΟΔΣΑ εκλέγονται για όλη τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου.»

Οι διατάξεις των παρ. 1-4 & 6 του άρ. 246 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8-6-
2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» προβλέπουν ότι :

« 1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, την εκτελεστική επιτροπή
και τον πρόεδρο του.
2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους του κάθε
Δήμου ή της κάθε Κοινότητας, που εκλέγονται από τα δημοτικά και κοινοτικά
συμβούλιά τους, ανάλογα με τον πληθυσμό τους, με βάση τον πληθυσμό του
μικρότερου Δήμου ή της μικρότερης Κοινότητας, που εκπροσωπείται με έναν
αντιπρόσωπο. Ο αριθμός των αντιπροσώπων του καθενός από τους λοιπούς Δήμους
και Κοινότητες, που μετέχουν στο Σύνδεσμο, βρίσκεται με τη διαίρεση του
πληθυσμού του δια του πληθυσμού του μικρότερου από αυτούς. Αν τυχόν απομένει
κλάσμα μεγαλύτερο από μισή μονάδα, υπολογίζεται ως μονάδα.
3. Αν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου, σύμφωνα με τον
υπολογισμό της προηγούμενης παραγράφου είναι περισσότερα από είκοσι πέντε
(25), κάθε δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει αντιπροσώπους για το
διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου ως εξής:
i. Δήμοι ή Κοινότητες με πληθυσμό από έναν (1) έως δέκα χιλιάδες (10.000)
κατοίκους εκλέγουν έναν (1) αντιπρόσωπο,
ii. από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) εκλέγουν δύο (2)
αντιπροσώπους,
iii. από τριάντα χιλιάδες έναν (30.001) έως εκατό χιλιάδες (100.000), τρεις (3)
αντιπροσώπους,
iν. από εκατό χιλιάδες έναν (100.001) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000), τέσσερις
(4) αντιπροσώπους και
ν. από τριακόσιες χιλιάδες έναν (300.001) και άνω, πέντε (5) αντιπροσώπους.
4. Αν, με τον υπολογισμό που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος, ο αριθμός
των μελών του διοικητικού συμβουλίου υπερβαίνει τα εβδομήντα πέντε (75), κάθε
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει αντιπροσώπους για το διοικητικό συμβούλιο
του Συνδέσμου ως εξής:
i. Δήμοι ή Κοινότητες έως τριάντα χιλιάδες (30.000) κατοίκους εκλέγουν έναν (1)
αντιπρόσωπο,
ii. από τριάντα χιλιάδες έναν (30.001) κατοίκους και μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000)
εκλέγουν δύο (2) αντιπροσώπους,
iii. από ογδόντα χιλιάδες έναν (80.001) κατοίκους και μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες
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(150.000) εκλέγουν τρεις (3) αντιπροσώπους,
iν. από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν (150.001) κατοίκους και μέχρι τριακόσιες
χιλιάδες (300.000) εκλέγουν τέσσερις (4) αντιπροσώπους,
ν. από τριακόσιες χιλιάδες έναν (300.001) κατοίκους και μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) εκλέγουν πέντε (5) αντιπροσώπους και
νi. από πεντακόσιες χιλιάδες έναν (500.001) και άνω εκλέγουν έξι (6)
αντιπροσώπους.
6. Για όλη τη διάρκεια της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου, τα δημοτικά ή
κοινοτικά συμβούλια εκλέγουν ως αντιπροσώπους τους στο διοικητικό συμβούλιο
του Συνδέσμου μέλη τους ή τον δήμαρχο. Στην περίπτωση που ένα δημοτικό ή
κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει περισσότερους από δύο (2) εκπροσώπους, ένας (1) από
αυτούς εκλέγεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η
εκλογή γίνεται μέσα σε έναν (1) μήνα από την εγκατάσταση των δημοτικών ή
κοινοτικών αρχών.
Στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 23 η εκλογή γίνεται μέσα σε δέκα (10) μέρες
από την εγκατάσταση των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών. Η θητεία των
αντιπροσώπων λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού
συμβουλίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 1,
πλην του πρώτου εδαφίου [σημ.: Μέσα σε έναν μήνα από την εγκατάσταση των
δημοτικών και κοινοτικών αρχών για την πρώτη διετία και έναν μήνα από τη λήξη
της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, το δημοτικό ή κοινοτικό
συμβούλιο συνεδριάζει και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία
του συνολικού αριθμού των μελών του τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κάθε
ιδρύματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 92 ή των
άρθρων 90 και 109] και της παραγράφου 3 [σημ.: Οι θέσεις μελών του διοικητικού
συμβουλίου που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου
καλύπτονται με μέλη που εκλέγει το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μέσα σε οκτώ
(8) ημέρες, αφότου η θέση έμεινε κενή] του άρθρου 229 [σημ.: Το αριθμητικό
«229» προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007].
Σε Συνδέσμους που συνιστώνται μετά την εγκατάσταση των δημοτικών και
κοινοτικών αρχών, οι αντιπρόσωποι εκλέγονται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών
από τη σύσταση του Συνδέσμου. Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα δεν ορίσουν
αντιπροσώπους στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου, ώσπου να γίνει η εκλογή,
η οποία δεν μπορεί να γίνει σε χρονικό διάστημα πέραν των τριών (3) μηνών από τη
σύσταση του Συνδέσμου, μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου ο
δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας και, αν οι αντιπρόσωποι του ίδιου Δήμου ή
της ίδιας Κοινότητας είναι περισσότεροι, μετέχουν σύμβουλοι του επιτυχόντος
Συνδυασμού, κατά τη σειρά της εκλογής τους.».

Η εκλογή των αντιπρόσωπων θα γίνει σύμφωνα με το αρ. 6, παρ.1 του Ν.
4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών,
διατάξεις, για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και
άλλα επείγοντα ζητήματα»
Άρθρο 6 «Ρυθμίσεις για τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των
νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων τους»
1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών
πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των
δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη
αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου
του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον
δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές
παρατάξεις.
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και την Εγκύκλιο 102/ Υπουργείο Εσωτερικών (ΑΔΑ : 7Χ2Ρ465ΧΘ7-ΜΑΛ)
«……………
Α. Γενικά
Στη διάταξη της παρ.1 του άρ.6 του ν.4623/2019 αναφέρεται: Όπου στις διατάξεις
νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο
ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των
περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία
πέμπτα (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού
συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον
περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.
Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας σχετικά με τον τρόπο
συγκρότησης των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των ΟΤΑ βάσει
της ανωτέρω διάταξης, στο πλαίσιο δε ενίσχυσης της κυβερνησιμότητας και της
χάραξης και υλοποίησης της πολιτικής για την οποία εξελέγησαν οι δήμαρχοι και οι
περιφερειάρχες, σας επισημαίνουμε τα εξής:

 Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, όπου προβλέπεται ο ορισμός μελών στη
διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, αυτά
υποδεικνύονται κατά τα 3/5 από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη.

 Η ποσοστιαία αναλογία των τριών πέμπτων υπολογίζεται επί του αριθμητικού
συνόλου των μελών του συμβουλίου και ανεξάρτητα από τις ιδιότητες με τις
οποίες αυτά συμμετέχουν (αιρετοί, δημότες κλπ).

 Η υπόδειξη του δημάρχου είναι δεσμευτική για το συμβούλιο, όπως άλλωστε
οπουδήποτε η νομοθεσία προβλέπει υποδεικνυόμενα μέλη στις διοικήσεις
νομικών προσώπων, πλην της περίπτωσης που ρητώς ορίζεται στην παρ. 1
του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (εφόσον το αρμόδιο για
την υπόδειξη όργανο, εν προκειμένω ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, δεν
υποδείξει μέλη, η συγκρότηση του οικείου συμβουλίου τεκμαίρεται νόμιμη
χωρίς αυτά).

 Για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων δύναται να
υποδειχθούν μέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από άλλες παρατάξεις,
εφόσον η διάταξη δεν θέτει περιορισμούς. Μέλη ex officio, καθώς και οι
εκπρόσωποι φορέων και εργαζομένων, δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της
υπόδειξης του δημάρχου ή του περιφερειάρχη.

 Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5
δεν προκύψει ακέραιος αριθμός, το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στην
αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, πάντοτε με γνώμονα την βασική
αιτιολογική σκέψη της διάταξης του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 ότι «σε κάθε
περίπτωση, η πλειοψηφία των μελών προέρχεται από το συνδυασμό με τον
οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης». Επί παραδείγματι, εάν τα
οριζόμενα μέλη είναι δύο (2), η ποσοστιαία αναλογία των 3/5 είναι 1,2 και
στρογγυλοποιούμενη στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, δίνει άθροισμα
δύο (2).

 Ο ορισμός του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνεται στα
3/5 των μελών που υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον Δήμαρχο ή τον
Περιφερειάρχη αντίστοιχα.

 Για τον υπολογισμό της αναλογίας που προβλέπεται στην παρ. 1β’ του
άρθρου 6 του ν. 2839/2000, όπως ισχύει, περί της υποχρεωτικής αναλογικής
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εκπροσώπησης κάθε φύλου, αυτή υπολογίζεται στο ένα τρίτο (1/3) επί των
μελών που υποδεικνύονται (για τα υποδεικνυόμενα μέλη) και επί του (1/3)
για τα λοιπά προτεινόμενα προς το συμβούλιο, πλην της αιτιολογημένης
ανεπάρκειας ικανού αριθμού εκπροσώπων του έτερου φύλου και
εξαιρουμένων των ex officio μελών.

 Στους Συνδέσμους ΟΤΑ η διάταξη εφαρμόζεται μόνο ως προς τα μέλη που
αναλογούν στον εκάστοτε συμμετέχοντα Δήμο κι όχι ως προς τον ορισμό του
προέδρου, όπου ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 Αντιστοίχως, η διάταξη εφαρμόζεται μόνο στον ορισμό των εκπροσώπων του
δήμου στη Γενική Συνέλευση μετόχων των πολυμετοχικών ανώνυμων
εταιρειών ΟΤΑ.

Κατά τα λοιπά, τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια συγκροτούν τα διοικητικά
συμβούλια των οικείων νομικών προσώπων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καλείται

το δημοτικό συμβούλιο να εκλέξει τους δύο (2) αιρετούς αντιπροσώπους - μέλη του
που θα μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Δήμαρχος Βέροιας

Βοργιαζίδης Χ. Κων/νος


