
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6122/170152 
   Διαπίστωση σύστασης ΦΟΔΣΑ του ν. 4555/2018 

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, ένταξης Δή-

μων-μελών και συγχώνευσης ΦΟΔΣΑ.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

β. Του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α΄) «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάστα-
ση αδικιών και άλλες οδηγίες».

γ. Του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α΄) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις», με το οποίο προστίθεται άρθρο 28Α στο 
ν. 4325/2015.

δ. Των άρθρων 225 έως 247 (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του 
ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α΄) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]-Ρυθμίσεις για τον εκσυγ-
χρονισμό των ΦΟΔΣΑ-Ρυμθίσεις για την αποτελεσματι-
κότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφη-
ση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

ε. Των άρθρων 13 παρ. 2 και 26 του ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
139Α΄), «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Με-
ταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

στ. Του π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231 Α΄) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας».

2. Την αριθμ. 1ΣΑΔ/2015 απόφαση - Προκήρυξη του 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης για την επιλογή των Συντονιστών Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων.

3. Την αριθμ. 13917/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου Ντίτορα 
του Ευαγγέλου στη θέση του Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας  - Στερεάς Ελλάδας 
(ΦΕΚ 250 τ. ΥΟΔΔ).

4. Την αριθμ. οικ. 4191/93592/14-5-2012 απόφαση 
της τ. Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με την οποία συστάθηκε 
σύνδεσμος με την επωνυμία «Περιφερειακός Σύνδεσμος 
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρει-
ας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 1861/τ. Β΄), η οποία τροπο-
ποιήθηκε με την αριθμ. 7652/167510/23-8-2012 (ΦΕΚ 
2408/τ. Β΄) απόφαση, στον οποίο συμμετείχαν και οι 25 
Δήμοι των 5 Νομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

5. Την αριθμ. 778/28-03-2015 πράξη της Συμβολαιο-
γράφου Ευπάλιου Φωκίδας Άννας Παπαγεωργίου του 
Ευθυμίου, με την οποία (22) Δήμοι της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, δυνάμει σχετικών αποφάσεων των 
Δημοτικών τους Συμβουλίων, αποφάσισαν τη μετατρο-
πή του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων Π.Σ.Ε. (υπό στοιχείο 4 της παρού-
σας) σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ν. 4071/2012.

6. Την αριθμ. 1369/30-04-2015 ανακοίνωση κατα-
χώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της με αριθμό 
1869/24-04-2015 απόφασης της Διεύθυνσης Ανάπτυ-
ξης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, με την οποία 
εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρου/άρθρων του 
Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερε-
ών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και με 
αριθμό ΓΕΜΗ 134032417000 , που εδρεύει στο Δήμο 
Θηβαίων, σύμφωνα με την από 28-03-2015 απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η οποία δυνάμει 
του αριθμ. 778/28-03-2015 συμβολαίου της συμβολαι-
ογράφου Ευπαλίου Φωκίδας Άννας Παπαγεωργίου, η 
τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακο-
λούθως:

Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος: «Περιφερειακός Φο-
ρέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος 
Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.» και δ/τ « Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς 
Ελλάδας ΑΕ».

Έδρα: Δήμος Θηβαίων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Σκοπός: Η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Απο-
βλήτων (ΠΕΣΔΑ).

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριά-
ντα (30) χρόνια και αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της 
(28-03-2015)και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του 
έτους 2045.

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές: Το Μ.Κ. της εταιρείας 
ορίζεται σε 266.090,00 ευρώ, διαιρείται σε 53.218 κοι-
νές, ονομαστικές μη προνομιούχες και μη μεταβιβάσιμες 
μετοχές ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η κάθε μία και θα 
καταβληθεί εξ ολοκλήρου από τα μέλη της που είναι οι 
παρακάτω Δήμοι:

Λαμιέων, Αμφίκλειας-Ελάτειας, Δομοκού, Λοκρών, 
Μακρακώμης, Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου και νυν Κα-
μένων Βούρλων, Στυλίδας, Αλιάρτου και νυν Αλιάρτου 
Θεσπιέων, Θηβαίων, Ορχομενού, Τανάγρας, Χαλκιδέων, 
Διρφύων-Μεσσαπίων, Ερέτριας, Καρύστου, Κύμης-Αλι-
βερίου, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Σκύρου, Καρ-
πενησίου, Αγράφων, Δελφών και Δωρίδας.

Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία 
αυτού: Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβού-
λιο και αποτελείται από (11) μέλη, στο οποίο συμμετέχει 
υποχρεωτικά ένα μέλος τουλάχιστον από εκπροσώπους 
δήμων-μετόχων από κάθε περιφερειακή ενότητα της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τα μέλη του οποίου εκλέ-
γονται από τη Γενική Συνέλευση, με ανοικτή ψηφοφορία 
των μετόχων της εταιρείας με απόλυτη πλειοψηφία των 
ψήφων που αντιστοιχούν σε κάθε Δήμο-μέτοχο. Η θητεία 
του ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών.

7. Το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, τώρα 
Συντονιστής, δεν έχει εκδώσει μέχρι σήμερα καμία δι-
απιστωτική πράξη συγχώνευσης των κάτωθι προϋφι-
σταμένων φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στη 
χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: 
α) Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής 
Φθιώτιδας (ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Φθιώτιδας Α.Ε.), β) Σύν-
δεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Φωκίδας 
(Σ.Δ.Α.Ν.Φ.), γ) Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων Νομού Ευ-
ρυτανίας, δ) Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος 
και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας 
Α.Ε. OTA ( Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. Α.Ε.)*, ε) Ενιαίος Σύνδεσμος 
Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμων Κεντρικής Εύβοιας 
(Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε.), στ) Φορέας Διαχείρισης Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας 
Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Εύβοιας.

* Με την αριθμ. 107/9-10-2015 απόφαση του Διοικ. 
Συμβ. της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. Α.Ε., διαπιστώθηκε η λύση της 
εταιρείας

8. Την αριθμ. 4523/30-9-2015 προσωρινή διοικητική 
πράξη της Αντί περιφερειάρχη ΠΕ Βοιωτίας με θέμα 
«Συγχώνευση φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
στην ανώνυμη εταιρεία OTA με την επωνυμία "Περιφερει-
ακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ανώνυμη 
Εταιρεία των Ο.Τ.Α." και με το διακριτικό τίτλο "Φο.Δ.Σ.Α. 
Στερεάς Ελλάδας Α.Ε."» (ΑΔΑ: 6ΔΤΚ7ΛΗ-Ο6Ζ), η οποία 
όμως δεν έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, συγχωνεύονται οι πα-
ρακάτω φορείς: α) Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλή-
των Κεντρικής Φθιώτιδας (ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Φθιώτιδας 

Α.Ε.), β) Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού 
Φωκίδας (Σ.Δ.Α.Ν.Φ.), γ) Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων Νο-
μού Ευρυτανίας, δ) Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλ-
λοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θή-
βας Α.Ε. OTA (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. Α.Ε.), ε) Ενιαίος Σύνδεσμος 
Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμων Κεντρικής Εύβοιας 
(Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε.), στ) Φορέας Διαχείρισης Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας 
Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Εύβοιας.

9. Την αριθμ. 923/2017 απόφαση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, κατόπιν αιτήσεως της Ανώνυμης Εταιρεί-
ας «ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε», ακυρώσεως της 
αριθμ. οικ.959/22672/11-2-2016 διαπιστωτικής πράξης 
του Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. περί αδυναμίας του Περιφερειακού 
ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας να εκπονήσει και να υλοποι-
ήσει το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΠΕΣΔΑ) Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω5Λ5ΟΡ10-76Ν), διατυ-
πώνεται, μεταξύ άλλων, ότι , συνέτρεχαν εν προκειμένω 
οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη μετατροπή του εν λόγω 
Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ σε ανώνυμη εταιρεία 
και τη διενέργεια της διαδικασίας υποχρεωτικής συγ-
χώνευσης των τοπικών φορέων ΦΟΔΣΑ στην αιτούσα 
εταιρεία. Με τα δεδομένα αυτά η προσβαλλόμενη από-
φαση, η οποία ερείδεται στην εκδοχή ότι η μετατροπή 
του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ από Ν.Π.Δ.Δ. 
σε ανώνυμη εταιρεία εχώρησε κατά παραβίαση των δι-
ατάξεων των άρθρων 13 και 16 του ν. 4071/2012, ως εκ 
του ότι με αυτές επιτρέπεται η μετατροπή μόνο μετά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης των 
τοπικών φορέων ΦΟΔΣΑ στον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ 
ως Ν.Π.Δ.Δ., δεν αιτιολογείται νομίμως κατά τα βασίμως 
προβαλλόμενα, οι δε αντίθετοι ισχυρισμοί που προβάλ-
λουν οι παρεμβαίνοντες είναι απορριπτέοι. Συνεπώς η 
κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί 
η προσβαλλόμενη απόφαση, ενώ καθίσταται αλυσιτελής 
η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως.

10. Την αριθμ. οικ. 61891/5427/30-12-2016 απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών - Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας κύρωσης της απόφασης έγκρισης του Περιφερει-
ακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέ-
ρειας Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 
31/τ. Β΄/16-01-2017 ΦΕΚ.

11. Το αριθμ. οικ.6057/176476/10-10-2017 έγγραφο 
μας και το αριθμ. οικ.2357/49605/3-4-2018 υπομνηστι-
κό αυτού, με το οποίο υποβλήθηκε από τη υπηρεσία 
μας ερώτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με τη 
συγκρότηση του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., επί των 
οποίων λάβαμε το αριθμ. 15296/27-4-2018 απαντητικό 
του έγγραφο.

12. Το αριθμ. 62715/7-11-2018 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών με θέμα: «Μεταβατικό στάδιο εφαρ-
μογής του νέου θεσμικού πλαισίου των Φορέων Διαχεί-
ρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), Μέρος Δεύτερο, 
άρθρα 225-247 του ν. 4555/2018(ΦΕΚ 133Α΄).

13. Τις παρακάτω αποφάσεις των Δημοτικών Συμβου-
λίων από τους (25) Δήμους των (5) Νομών της Περιφέ-
ρειας Στερεάς Ελλάδας, ληφθείσες σε εφαρμογή του 
ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/ τ. Α΄/19-7-2018) και ειδικότερα 
των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 225 έως 247 
και συγκεκριμένα:
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Α. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
α. Αριθμ. 348/27-08-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου 

Λαμιέων (ΑΔΑ: ΩΕΝΚΩΛΚ-ΚΞΠ) με την οποία εγκρίνεται η 
παραμονή του Δήμου στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερε-
άς Ελλάδας Α.Ε. (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.), σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 245 του ν. 4555/201.8

β. Αριθμ. 93/13-08-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου 
Αμφίκλειας - Ελάτειας (ΑΔΑ: Ω8ΑΩΩΨΚ-ΦΝΗ), με την 
οποία αποφασίζεται η παραμονή του Δήμου στον Περι-
φερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (ΦοΔΣΑ Στερεάς 
Ελλάδας Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 
του ν. 4555/2018.

γ. Αριθμ. 8/145/30-07-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου 
Λοκρών (ΑΔΑ: ΩΤΘΜΩΛΤ-ΤΘΗ), με την οποία αποφα-
σίζεται η παραμονή του Δήμου στον Περιφερειακό 
ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας 
Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 του 
ν. 4555/2018.

δ. Αριθμ. 144/29-08-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου 
Δομοκού, (ΑΔΑ: Ω21ΘΩ9Α-9ΚΟ) με την οποία αποφα-
σίζεται η παραμονή του Δήμου στον Περιφερειακό 
ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας 
Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 του 
ν. 4555/2018.

ε. Αριθμ. 11/118/25-07-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου 
Καμένων Βούρλων (ΑΔΑ: 78ΝΦΩΚ1-5ΜΤ), με την οποία 
εγκρίνεται η παραμονή του Δήμου στον Περιφερειακό 
ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας 
Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 του 
ν. 4555/2018.

στ. Αριθμ. 146/05-09-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου 
Στυλίδας(ΑΔΑ: Ω69Ω1Ζ-ΜΕΕ), με την οποία εγκρίνεται η 
παραμονή του Δήμου στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερε-
άς Ελλάδας Α.Ε. (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.), σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 245 του ν. 4555/2018.

ζ. Αριθμ. 225/08-08-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου 
Μακρακώμης (ΑΔΑ: ΨΛΛΒΩΛ2-ΕΡΜ), με την οποία 
εγκρίνεται η παραμονή του Δήμου στον Περιφερειακό 
ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας 
Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 του 
ν. 4555/2018.

Β. ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
α. Αριθμ. 276/20-08-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δή-

μου Καρπενησίου (ΑΔΑ: 62Ι3ΩΕΓ-Π9Μ), με την οποία 
εγκρίνεται η παραμονή του Δήμου στον Περιφερειακό 
ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας 
Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 του 
ν. 4555/2018.

β. Αριθμ. 193/31-08-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου 
Αγράφων (ΑΔΑ: Ψ7ΒΤΩ6Α-10Ω ), με την οποία εγκρίνεται 
η παραμονή του Δήμου στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στε-
ρεάς Ελλάδας Α.Ε. (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.), σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 του ν. 4555/2018.

Γ. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
α. Αριθμ. 352/22-08-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου 

Δελφών (ΑΔΑ: ΩΚ5ΜΩ9Θ-ΡΞΥ), με την οποία αποφα-
σίζεται η παραμονή του Δήμου στον Περιφερειακό 
ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας 
Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 του 
ν. 4555/2018.

β. Αριθμ. 11/144/08-08-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου 
Δωρίδας (ΑΔΑ: Ω6ΠΘΩ9Ζ-ΣΗΥ) , με την οποία εγκρίνεται 
η συμμετοχή - παραμονή του Δήμου στον Περιφερειακό 
ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας 
Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 του 
ν. 4555/2018.

Δ. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
α. Αριθμ. 284/26-9-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Θη-

βαίων (ΑΔΑ: 6ΑΦ1ΩΡΜ-ΖΣΝ), με την οποία εγκρίνεται η 
παραμονή του Δήμου στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερε-
άς Ελλάδας Α.Ε. (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.), σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 245 του ν. 4555/2018.

β. Αριθμ. 137/31-07-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου 
Αλιάρτου-Θεσπιών (ΑΔΑ: 6ΦΣΔΩΨ4-Ψ5Ρ), με την οποία 
αποφασίζεται η παραμονή του Δήμου στον Περιφερει-
ακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελ-
λάδας Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 
του ν. 4555/2018.

γ. Αριθμ. 222/04-09-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου 
Τανάγρας (ΑΔΑ: 78ΗΦΩΗΒ-Κ11), με την οποία απο-
φασίζεται η παραμονή του Δήμου στον Περιφερειακό 
ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας 
Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 του 
ν. 4555/2018.

δ. Αριθμ. 443/26-09-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου 
Λεβαδέων (ΑΔΑ: ΩΨΣ7ΩΛΗ-ΒΓΨ), περί προσαρμογής 
του ΦΟΔΣΑ-ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δι-
αδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Οργάνωσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμη Εταιρεία 
Ο.Τ.Α.» και με το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε.», 
σε Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 225 έως 247 του 
ν. 4558/2018.

ε. Αριθμ. 164/24-09-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου 
Διοτόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, (ΑΔΑ: ΨΩ8ΕΩ9Σ-ΟΑΙ), 
περί προσαρμογής του ΦΟΔΣΑ « Διαδημοτική Επιχεί-
ρηση Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορ-
ριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και με το 
διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.», σε Φορέα 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 225 έως 247 του ν. 4558/2018.

στ. ι. Αριθμ.170/10-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου 
Ορχομενού (ΑΔΑ: 7ΖΡ7ΩΞ6-ΠΧΕ), περί παραμονής του 
Δήμου Ορχομενού ως μέλος-μέτοχος στον ΦοΔΣΑ - ανώ-
νυμη εταιρεία με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση 
Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμά-
των Λιβαδειάς Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και με το δια-
κριτικό τίτλο «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε.»,(ως προς τη διαχείριση 
των Στερεών του Αποβλήτων). 

στ. ιι. Αριθμ. 179/26-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου 
Ορχομενού (ΑΔΑ: 7Δ7ΤΩΞ6-ΧΛΓ), περί προσαρμογής 
του ΦΟΔΣΑ-ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δι-
αδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Οργάνωσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμη Εταιρεία 
Ο.Τ.Α.» και με το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε.», 
σε Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 225 έως 247 του 
ν. 4558/2018.
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Ε. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
α. Αριθμ. 278/08-08-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου 

Χαλκιδέων (ΑΔΑ: ΩΓΞΞΩΗΑ-03Ζ) Σ7ΩΛΗ-ΒΓΨ), με την 
οποία εγκρίνεται η παραμονή του Δήμου στον Περιφε-
ρειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (ΦοΔΣΑ Στερεάς 
Ελλάδας Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 
του ν. 4555/2018.

β. Αριθμ. 161/10-08-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου 
Ερέτριας (ΑΔΑ: ΩΛΜΝΩΡ9-ΝΕΜ), με την οποία απο-
φασίζεται η παραμονή του Δήμου στον Περιφερειακό 
ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας 
Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 του 
ν. 4555/2018.

γ. Αριθμ. 136/11-09-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου 
Διρφύων  - Μεσσαπίων (ΑΔΑ: 6ΒΕΦΩ92-ΓΥ1), με την 
οποία εγκρίνεται η παραμονή του Δήμου στον Περιφε-
ρειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (ΦοΔΣΑ Στερεάς 
Ελλάδας Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 
του ν. 4555/2018.

δ. Αριθμ. 184/08-08-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Κα-
ρύστου (ΑΔΑ: 6ΚΗΨΩΕΦ-Ν7θ) , με την οποία εγκρίνεται η 
παραμονή του Δήμου στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερε-
άς Ελλάδας Α.Ε. (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.), σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 245 του ν. 4555/2018.

ε. Αριθμ. 258/22-08-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου 
Ιστιαίας-Αιδηψού(ΑΔΑ:ΩΦΟ0ΩΕ7-ΤΦΡ), με την οποία 
αποφασίζεται η παραμονή του Δήμου στον Περιφερει-
ακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελ-
λάδας Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 
του ν. 4555/2018.

στ. Αριθμ. 200/16-11-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου 
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας (ΑΔΑ: 6ΞΦΜΩΛ5-ΩΔΨ), 
με την οποία αποφασίζεται να παραμείνει ο Δήμος στον 
ΦοΔΣΑ Α.Ε. Στερεάς Ελλάδας , ως μέλος καταβάλλοντος 
το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που του αναλογεί.

ζ. Αριθμ. 195/20-08-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου 
Κύμης-Αλιβερίου (ΑΔΑ:ΨΒΣΚΩΛΡ-ΨΝΔ ), με την οποία 
εγκρίνεται η παραμονή του Δήμου στον Περιφερειακό 
ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας 
Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 του 
ν. 4555/2018.

η. Αριθμ. 140/03-09-2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου 
Σκύρου (ΑΔΑ: 67Α2Ω1Σ-2ΑΨ) , με την οποία αποφασί-
ζεται:

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων του Δήμου Σκύ-
ρου θα γίνεται από τον ίδιο τον Δήμο Σκύρου και τις υπη-
ρεσίες του, όπως ορίζει το άρθρο 226 του ν. 4558/2018.

Όσον αφορά στον Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλή-
των (ΠΕΣΔΑ) ο Δήμος θα συμμετέχει είτε στο Φο.Δ.Σ.Α. 
είτε στον ΦοΣΠΕΔΑ όπως ορίζει ο νόμος, ανάλογα με το 
ποιος τελικά θα έχει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
την αρμοδιότητα σχεδιασμού και σύνταξης των ΠΕΣΔΑ.

14. Το αριθμ. οικ. 3321/788849/17-05-2019 έγγραφο 
μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, με το οποίο ζητή-
σαμε διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του 
νέου θεσμικού πλαισίου για τους Φο.Δ.Σ.Α. Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας (άρθρα 225-247 του ν. 4555/2018).

15. Σε ό,τι αφορά τη «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε.», με την αριθμ. 
10351/2001 (ΦΕΚ 1398/22-10-2001/Β΄) απόφαση του 

τέως Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελ-
λάδας, συστάθηκε η «Διαδημοτική Επιχείρηση Περι-
βάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Λιβαδειάς» «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ.», με έδρα το Δήμο Λιβαδειάς, 
η οποία εν συνεχεία μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία 
των OTA, δυνάμει σχετικών αποφάσεων των Δημοτικών 
και Κοινοτικών Συμβουλίων των Δήμων, Κοινοτήτων - με-
λών και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του Τμήματος 
Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της τότε Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας με την επωνυμία « Διαδημοτική 
Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.».

16. Μετά την ισχύ του ν. 4555/2018, οι Δήμοι Λεβαδέ-
ων, Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας και Ορχομενού απο-
φασίζουν, όπως και ανωτέρω αναλυτικά αναφέρουμε 
(υπό στοιχείο ΙΙΔδ, ε, στ. ιι), την προσαρμογή του ΦΟΔΣΑ 
«Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Οργάνω-
σης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμη 
Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και με το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. 
Α.Ε. Ο.Τ.Α.», σε Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΦΟΔΣΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 225 
έως 247 του ν. 4555/2018. Με τις αποφάσεις των Δημο-
τικών Συμβουλίων των ανωτέρω Δήμων, καθορίζονται: 
η Νομική Μορφή, η Επωνυμία, η Διάρκεια, η Έδρα και 
το Διοικητικό Συμβούλιο.

Νομική Μορφή: Η εταιρεία θα αποτελεί Φορέα Διαχεί-
ρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), θα έχει κοινωφελή 
και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, θα λειτουργεί χάριν 
του δημοσίου συμφέροντος και θα είναι αποκλειστικά 
αρμόδια για την υλοποίηση μέτρων και έργων που προ-
ωθούν την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών 
διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4042/2012 
και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο οικείο ΠΕΣΔΑ, 
θα υφίσταται και θα λειτουργεί υπό τη νομική μορφή 
της Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 236 του ν. 4555/2018, του άρθρου 265 
ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), σε συνδυασμό με το κ.ν. 2190/1920 
«Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και του ν. 4548/2018 «Ανα-
μόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».

Επωνυμία: «Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος 
και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς 
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και με το διακριτικό τίτλο 
«Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε (30) 
έτη. Αρχίζει από την καταχώρηση της στο Μητρώο Α 
νωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας του ΓΕΜΗ και λήγει 
την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2048.

Έδρα: Ο Δήμος Λεβαδέων. ...
Διοικητικό Συμβούλιο: 11μελές ... από (5) εκπροσώ-

πους του Δήμου Αεβαδέων, (2) του Δήμου Ορχομενού 
και (2) του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας και 
(2) μέλη που θα εκλέγονται από τη γενική συνέλευση 
των μετόχων.

17. Σύμφωνα με το απόσπασμα του πρακτικού 2 της 
αριθμ. 3/2018 (ΑΔΑ: ΩΩΓΙΟΕ56-ΑΩ6) με αριθμ. ΓΕΜΗ 
124084217000 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Με-
τόχων της «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α» της 26-11-2018, 
προκύπτει η τροποποίηση του καταστατικού και της 
κωδικοποίησης αυτού, καθώς και έγγραφο εξηγμένο 
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από την ηλεκτρονική υπηρεσία του ΓΕΜΗ με τη σχετική 
καταχώρηση και με μετόχους τους Δήμους Λεβαδέων, 
Διοτόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας και Ορχομενού.

18. Μετά την περιέλευση όλων των αποφάσεων των 
δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων (25) των (5) 
Νομών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, διαπιστώ-
νεται: i. ότι λήφθηκαν μέσα στην τασσόμενη από το 
ν. 4555/2018 προθεσμία των(4) μηνών από τη δημοσί-
ευση του, ii. ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 
225 παρ. 3 α, β και γ του ν. 4555/2018, για τους ως άνω 
21 και 3 δήμους για την παραμονή τους στον Περιφε-
ρειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (ΦοΔΣΑ Στερεάς 
Ελλάδας Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 
του ν. 4555/2018, με αναφορά σε προγενέστερες απο-
φάσεις των Δημοτικών τους Συμβουλίων, δυνάμει των 
οποίων αποφάσισαν τη μετατροπή του Περιφερειακού 
Συνδέσμου Φορέων Διαγείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Π.Σ.Ε. σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ν. 4071/2012 και την 
προσαρμογή του ΦΟΔΣΑ «Διαδημοτική Επιχείρηση Πε-
ριβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Λιβαδειάς Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και με το διακριτικό 
τίτλο «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.», σε Φορέα Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 225 έως 247 του ν. 4558/2018 , αντίστοιχα.

19. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σκύρου με την αριθμ. 
140/03-09-2018 απόφαση του Δ.Σ. αποφασίζει ότι: Η 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων του Δήμου Σκύρου 
θα γίνεται από τον ίδιο τον Δήμο Σκύρου και τις υπηρε-
σίες του, όπως ορίζει το άρθρο 226 του ν. 4558/2018.

Όσον αφορά στον Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλή-
των (ΠΕΣΔΑ) ο Δήμος θα συμμετέχει είτε στο Φο.Δ.Σ.Α. 
είτε στον ΦοΣΠΕΔΑ όπως ορίζει ο νόμος, ανάλογα με το 
ποιος τελικά θα έχει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
την αρμοδιότητα σχεδιασμού και σύνταξης των ΠΕΣΔΑ.

20. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ορχομενού, μετέχει στο 
Μετοχικό Κεφάλαιο τόσο του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας 
Α.Ε. όσο και της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. OTA.

21. Την από 25-09-2019 Έκθεση Αυτοψίας της Διεύθυν-
σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς 
Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία προκύπτει σημαντική 
ετοιμότητα μόνον του « Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», 
τόσο στην υλοποίηση, όσο και στον προγραμματισμό 
έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων.

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Κατόπιν τούτων, διαπιστώνουμε: 
1. Τη σύσταση του ΦΟ.Δ.Σ.Α. με την επωνυμία «Πε-

ριφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.» και 

διακριτικό τίτλο «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», ως 
ΦΟ.Δ.Σ.Α. του ν. 4555/2018, δεδομένου ότι πληρούνται 
οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 225 του ανω-
τέρω Νόμου, σύμφωνα και με τις σχετικές προβλέψεις 
του οικείου ΠΕ.Σ.Δ.Α.

2. Τη συγχώνευση της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περι-
βάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Λιβαδειάς Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. 
Ο.Τ.Α.) στον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των 
Ο.Τ.Α. (Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ), δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 245 παρ. 5 του ν. 4555/2018, 
δεδομένου ότι η πρώτη Α.Ε. δεν πληροί σωρευτικά τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 225 παρ. 3 του ίδιου νόμου.

3. Η συγχώνευση και η περιέλευση της κινητής και 
ακίνητης περιουσίας της Διαδημοτικής Επιχείρησης 
Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμ-
μάτων Λιβαδειάς Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και με το δ.τ. 
«Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» στον «Περιφερειακό Φορέα 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώ-
νυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.» και με το δ.τ. «Φο.Δ.Σ.Α. Στε-
ρεάς Ελλάδας ΑΕ», θα ολοκληρωθεί με μεταγενέστερη 
πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ύστερα από καταγραφή 
των περιουσιακών του στοιχείων από Επιτροπή κατα-
γραφής που θα συγκροτηθεί με απόφαση μας, δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 245 του ν. 4555/2018. Ως 
προς το εργαζόμενο προσωπικό ισχύουν οι διατάξεις 
της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου και νόμου.

4. Την ένταξη, δυνάμει της παρ. 9 του άρθρου 245 του 
ν. 4555/2018, στον ΦΟΔΣΑ του ν. 4555/2018 «Περιφε-
ρειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στε-
ρεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α» (ΦΟ.Δ.Σ.Α. 
Στερεάς Ελλάδας ΑΕ), των Δήμων Λεβαδέων, Διστόμου-
Αράχοβας-Αντίκυρας και Ορχομενού Νομού Βοιωτίας, 
δεδομένου ότι με τις προαναφερθείσες αποφάσεις των 
Δημοτικών τους Συμβουλίων αποφάσισαν την παραμο-
νή τους σε ΦΟ.Δ.Σ.Α. (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.) που δεν 
πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων της παρ. 3 του 
άρθρου 225 του ανωτέρω νόμου. Επιπλέον, η ένταξη 
τους ως άνω ΦΟΔΣΑ «Περιφερειακός Φορέας Διαχεί-
ρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη 
Εταιρεία των Ο.Τ.Α» (Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ), ερεί-
δεται και στις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 225 του ανωτέρω νόμου.

5. Κατόπιν της ως άνω ένταξης, η οποία συντελείται 
δια της παρούσας απόφασης, ο «Περιφερειακός Φορέας 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Ανώ-
νυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.» (ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας 
ΑΕ), θα αποτελείται από τα εξής μέλη:
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ΝΟΜΟΣ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Δήμος Λαμιέων Δήμος Καρπενησίου Δήμος Δελφών Δήμος Θηβαίων Δήμος Χαλκιδέων
Δήμος Αμφίκλειας - 

Ελάτειας Δήμος Αγράφων Δήμος Δωρίδας Δήμος Αλιάρτου - 
Θεσπιών Δήμος Ερέτριας

Δήμος Λοκρών Δήμος Τανάγρας Δήμος Διρφύων - 
Μεσσαπίων

Δήμος Δομοκού Δήμος Λεβαδέων Δήμος Καρύστου

Δήμος Καμένων 
Βούρλων

Δήμος Διστόμου - 
Αράχοβας - 
Avτίκυρας

Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού

Δήμος Στυλίδας Δήμος Ορχομενού
Δήμος Μαντουδίου - 

Λίμνης - 
Αγίας Άννας

Δήμος 
Μακρακώμης Δήμος Κύμης - Αλιβερίου

Ο Δήμος Σκύρου θα συμμετέχει στον ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη σύνταξη, 
εκπόνηση και τροποποίηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α., σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 11 του άρθρου 226 του ν. 4555/2018 
και την αριθμ. 140/003-09-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. καλείται, σε συμμόρφωση με την παρούσα, στην προσαρμογή του καταστατικού 
του, ώστε να δύναται να λειτουργήσει ως ΦΟΔΣΑ του ν. 4555/2018.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 8 Οκτωβρίου 2019 

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ   
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*02039492910190008*

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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