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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

 της 5/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

 Στον Πολύγυρο, σήμερα δύο (2) του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 5/24.2.2012 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 18 Ευαγγελινός Δημήτριος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 19 Σιμώνης Ιωάννης 

3 Βορδός Χρήστος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 21 Σταμούδης Ελευθέριος 

5 Λιόντας  Γεώργιος 22 Καπλάνης Θωμάς 

6 Σαράντη Μαρία 23 Γκολόης Γεώργιος 

7 Ζούνη Στέλλα 24 Αβέρης Αθανάσιος 

8 Πύρρος Ιωάννης 25 Παρθενιώτης Νικόλαος 

9 Πλιάκος Αστέριος 26 Μπάτσιος  Αστέριος 

10 Λακρός Αλέξανδρος    

11 Σοφοτάσιος Χρήστος    

12 Βουλγαράκης Χρυσόστομο    

13 Κοντογιώργης Δημήτριος    

14 Δήμητσας Δημήτριος    

15 Δημητριάδης Χρήστος    

16 Χλιούμης Ανδρέας    

17 Μπογδάνος Κων/νος    

      

         ΑΠΟΝΤΕΣ : 

 

       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση 

των πρακτικών.  

       Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος 

Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης κ. Μαχαίρας Ανδρέας, η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Πολυγύρου κ. Ρόκου Άννα και ο Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας Βάβδου κ. Τυροβούζης Ιωάννης.  

        Μετά την συζήτηση του 1
ου

 τακτικού θέματος αποχώρησε ο κ. Μπογδάνος Κων/νος. 

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 1
ο
  

 

θέμα, έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε : «Με το άρθρο 64 του Ν.4042/2012 

(ΦΕΚ 24/13.02.2012 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής: «Τα δημοτικά συμβούλια εντός είκοσι 

1 Βαγιωνάς Αθανάσιος 

Αριθμός θέματος :1
ο
  Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Πολυγύρου για 

το Δ.Σ. του ΦΟ.Δ.Σ.Α. 3
ης

 Διαχειριστικής Ενότητας 

Νομού Χαλκιδικής 

Αριθμός Απόφασης : 80  
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ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκλέγουν τους αιρετούς αντιπροσώπους των 

δήμων στα διοικητικά συμβούλια ή τη Γενική Συνέλευση σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας 

Ο.Τ.Α. των υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 246 του ν. 3463/2006 προκειμένου περί συνδέσμων ή τις διατάξεις 

του κ. ν. 2190/1920 προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών. Σε περίπτωση συνδέσμου που η 

περιοχή ευθύνης τους συμπίπτει ή είναι μικρότερη από τα διοικητικά όρια του δήμου του 

άρθρου 1 του ν. 3852/2010, τότε ο ΦΟΔΣΑ λειτουργεί ως Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου αυτού. Το 

διοικητικό συμβούλιο του νομικού αυτού προσώπου αποτελείται από πέντε μέλη, τα οποία 

εκλέγονται μεταξύ των μελών του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Ένα τουλάχιστον εκ των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου εκλέγεται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. 

Τα διοικητικά συμβούλια των υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

συγκροτούνται εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. 

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 104 του ν. 3852/2010 καταργείται. 

Η συγκρότηση νέων διοικητικών συμβουλίων στους ανωτέρω φορείς που έγινε από 1.1.2011 

και μετά είναι νόμιμη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου». 

 Με την παραπάνω διάταξη, όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.3/οικ. 

6040/17.02.2012, ρυθμίζεται το θέμα της εκλογής νέων διοικητικών συμβουλίων στους 

υφιστάμενους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κατά το υπόλοιπο της μεταβατικής 

περιόδου έως την συγχώνευσή τους στον νέο ενιαίο ΦΟΔΣΑ. Με το καταργούμενο τελευταίο 

εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 104 του ν.3852/2010 παρατάθηκε η θητεία των διοικητικών 

συμβουλίων που είχαν εκλεγεί πριν την 1.1.2011, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η 

λειτουργία τους, δεδομένου ότι τα περισσότερα των μελών δεν είναι πλέον αιρετοί. 

 Κατά τη διάταξη αυτή, οι δήμοι οφείλουν να ορίσουν νέους εκπροσώπους και να 

συγκροτηθεί το διοικητικό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 246 του ν.3463/2006, το 

ν. 2190/1920, τη συστατική πράξη και το καταστατικό του ΦΟΔΣΑ (ανάλογα εάν είναι 

σύνδεσμοι ή ανώνυμες εταιρίες). 

 Επειδή μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» υπάρχουν σύνδεσμοι ΦΟΔΣΑ που τα 

όριά τους συμπίπτουν με τα όρια  του νέου Δήμου ή είναι μικρότερα, προβλέπεται ότι στην 

περίπτωση αυτή ο ΦΟΔΣΑ λειτουργεί ως ΝΠΔΔ του οικείου Δήμου και ρυθμίζεται η διοίκηση 

αυτού. 

 Λόγω του ότι στο Δήμο μας λειτουργεί ΦΟΔΣΑ με περιοχή ευθύνης που συμπίπτει ή 

είναι μικρότερη από τα διοικητικά όρια του Δήμου μας, ο ΦΟΔΣΑ λειτουργεί ως ΝΠΔΔ του 

οικείου Δήμου. 

 Συνεπώς το διοικητικό συμβούλιο του Ν.Π. αποτελείται από πέντε μέλη, τα οποία 

εκλέγονται μεταξύ των μελών του δημοτικού συμβουλίου και ένα εξ αυτών προέρχεται από 

την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Όμως, στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους 

Ο.Τ.Α., μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή 

Ν.Π.Ι.Δ.., τα οποία συγκροτούνται μετά την 12
η
 Σεπτεμβρίου 2000, εκπροσωπούνται 

υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό ίσο, για κάθε φύλο, με το 1/3 τουλάχιστον των 

οριζόμενων από το Δήμο ή την Κοινότητα μελών (άρθρο 6, παρ 1 εδ. β Ν. 2839/2000).  

 Προτείνω να εκλέξουμε ως αντιπροσώπους του Δήμου Πολυγύρου στο ΦΟ.Δ.Σ.Α. 3
ης

 

Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Χαλκιδικής τους εξής δημοτικούς συμβούλους με τους 

αναπληρωτές τους: 

- Κ. Γκλάβα Γεώργιο με αναπληρωτή τον κ. Κοντογιώργη Γεώργιο 

- Κ. Ζαγγίλα Δημήτριο με αναπληρωτή τον κ. Πλιάκο Αστέριο 

- Κ. Βουλγαράκη Χρυσόστομο με αναπληρωτή τον κ. Δημητριάδη Χρήστο 

- Κ. Ζούνη Στυλιανή με αναπληρώτρια την κ. Σαράντη Μαρία 

- Κ. Μπογδάνο Κωνσταντίνο  με αναπληρωτή τον κ. Λαφαζάνη Βασίλειο. 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά». 
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Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και  

 το άρθρο 64 του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/13.02.2012 τεύχος Α’) 

 την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.3/οικ. 6040/17.02.2012 

 το άρθρο 6, παρ 1, εδ. β, Ν 2839/2000 

 το γεγονός ότι ο ΦΟΔΣΑ 3
ης

 Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Χαλκιδικής έχει περιοχή 

ευθύνης που συμπίπτει ή είναι μικρότερη από τα διοικητικά όρια του Δήμου μας 

 την πρόταση του Δημάρχου για τον ορισμό των αντιπροσώπων 

 το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπου όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ της 

πρότασης του εισηγητή και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Την εκλογή των μελών  του  διοικητικού συμβουλίου του ΦΟ.Δ.Σ.Α.  3
ης

 Διαχειριστικής 

Ενότητας Νομού Χαλκιδικής, το οποίο θα αποτελείται από τα κάτωθι μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου: 

- Κ. Γκλάβα Γεώργιο με αναπληρωτή τον κ. Κοντογιώργη Γεώργιο 

- Κ. Ζαγγίλα Δημήτριο με αναπληρωτή τον κ. Πλιάκο Αστέριο 

- Κ. Βουλγαράκη Χρυσόστομο με αναπληρωτή τον κ. Δημητριάδη Χρήστο 

- Κ. Ζούνη Στυλιανή με αναπληρώτρια την κ. Σαράντη Μαρία 

- Κ. Μπογδάνο Κωνσταντίνο  με αναπληρωτή τον κ. Λαφαζάνη Βασίλειο. 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 80/2012 

 

       Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

Πολύγυρος 7 - 3 – 2012 

M.E. ΔΗΜΑΡΧΟY 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΖΑΓΓΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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