
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 Αγ. Στέφανος  27/01/2017    

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                            Αριθ. Πρωτ.     3035/2-2-2017                                                                                 

Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΠΡΟΣ 

Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου  

                                                                        Δήμου Διονύσου  

ΘΕΜΑ: “Κατάργηση του Συνδέσμου με την επωνυμία: « ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ». 

Eχοντας υπόψη:  

 
1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 104  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

β) του άρθρου 250 «Λύση» του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/8−6−2006): «Κύρωση 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σε συνδυασμό με το άρθρο 284 του Π.δ. 

410/1995, 

γ)του άρθρου 251 «Σύνδεσμοι  Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 

συνενώνονται» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ). 

δ)  . Το αριθ.  114/τ.Β/12-23-2002 Φ.Ε.Κ  σύστασης του Συνδέσμου με την επωνυμία: 

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΔΡΟΣΙΑΣ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ. 

Σύμφωνα με το άρθρο  104  του Ν. 3852/201  Σύνδεσμοι Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης  που συνενώνονται: 

1.Ο σύνδεσμος στον οποίο συμμετέχουν δήμοι ή κοινότητες που συνενώνονται σε 

νέο δήμο, καταργείται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας του νέου δήμου, αν η 

περιοχή της αρμοδιότητας του δήμου αυτού είναι η ίδια ή μεγαλύτερη από την 

εδαφική περιφέρεια του συνδέσμου. Την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο είχε 

συσταθεί ο σύνδεσμος, αναλαμβάνει και συνεχίζει ο νέος δήμος, ο οποίος καθίσταται 



καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία και υπεισέρχεται 

αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του συνδέσμου, 

συμπεριλαμβανομένων και τυχόν συμβάσεων μίσθωσης έργου ή ορισμένου χρόνου 

μέχρι τη λήξη τους. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το νέο δήμο χωρίς καμία 

ειδικότερη διατύπωση. 

2.Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής του συνδέσμου 

μεταφέρεται αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας και παροχής υπηρεσιών στο 

νέο δήμο από την έναρξη της λειτουργίας του και κατατάσσεται σε αντίστοιχες κενές 

οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο ή σε προσωποπαγείς θέσεις του δήμου. 

Η απόφαση κατάταξης του προσωπικού σε κενές οργανικές θέσεις ή σε συνιστώμενες 

προσωποπαγείς θέσεις εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

3.Το προσωπικό που μεταφέρεται στο δήμο μπορεί να διατηρήσει το ασφαλιστικό και 

συνταξιοδοτικό καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν πριν από την κατάταξή του στο νέο 

δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006, όπως 

ισχύει. 

Με το άρθρο 1 του  Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» τον ενιαίο  Δήμο Διονύσου 

με έδρα τον Άγιο Στέφανο αποτελούν  οι δήμοι: Αγίου Στεφάνου, Δροσιάς, 

Διονύσου, Ανοίξεως και τις Κοινότητες Σταμάτας, Κρυονερίου Ροδοπόλεως και ο 

Σύνδεσμος με την επωνυμία: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΔΡΟΣΙΑΣ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 

ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 250 του Ν.3463/2006 :  

«1. Ο Σύνδεσμος λύεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του, που 

λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών 

του: 

   α) Όταν έχει εκπληρωθεί ο σκοπός του ή 

   β) όταν λήξει το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει συσταθεί 

2. Ο Σύνδεσμος λύεται, επίσης, αν τα δύο τρίτα (2/3) των δημοτικών ή κοινοτικών 

συμβουλίων των Δήμων και των Κοινοτήτων που μετέχουν στο Σύνδεσμο, 

αποφασίσουν τη λύση, επειδή διαπιστώνεται αδυναμία για την εκπλήρωση του 

σκοπού του. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας εκδίδει τη σχετική απόφαση, 

που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο Σύνδεσμος λύεται και εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν συγκροτηθεί τα 

όργανά του για διάστημα περισσότερο από ένα (1) χρόνο. 

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας διαπιστώνει τη συνδρομή των ανωτέρω και 

εκδίδει σχετική απόφαση για τη λύση του Συνδέσμου.   



Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται, κατ’ εξαίρεση της επόμενης παραγράφου θέματα 

σχετικά με την κατανομή του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του Συνδέσμου που 

λύεται, καθώς και κάθε άλλη έννομη σχέση, ανάλογα με το ύψος της ετήσιας 

εισφοράς κάθε Δήμου ή Κοινότητας που συμμετέχει. Τυχόν επιχορήγηση του 

Συνδέσμου, που λύεται, για εξόφληση οφειλών του προς τρίτους, περιέρχεται στον 

Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος και προβαίνει, απευθείας, σε αυτήν. 

   3. Τα θέματα που αφορούν την κατανομή του ενεργητικού και των υποχρεώσεων 

ενός Συνδέσμου που διαλύεται, καθώς και κάθε άλλη έννομη σχέση του ρυθμίζονται 

με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ανάλογα με το ύψος της ετήσιας εισφοράς 

κάθε Δήμου ή Κοινότητας που συμμετέχει. 

  4. Το προσωπικό που τυχόν υπηρετεί στους Συνδέσμους, που διαλύονται, 

μεταφέρεται αυτοδικαίως και κατανέμεται με την ίδια σχέση εργασίας που είχε, με 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας στους Ο.Τ.Α., που αποτελούσαν το 

Σύνδεσμο ανάλογα με τον πληθυσμό τους ή τις οικονομικές τους δυνατότητες βάσει 

των προϋπολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών.» 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

των διατάξεων του άρθρου 104 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 250 Ν. 3463/2006 

(ΔΚΚ): 

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει : 

1) την κατάργηση του Συνδέσμου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ» 

2) Τον ορισμό των υπαλλήλων του Δήμου Ραμπίδη Ελευθέριου και 

Πανοτόπουλου Παναγιώτη ως υπευθύνων για τις ενέργειες  που πρέπει να 

γίνουν μετά την απόφαση κατάργησης του Συνδέσμου ώστε να ολοκληρωθεί 

αυτή. 

 

                                                                          Με Ε.Δ 

                                                                 Ο Γενικός Γραμματέας 

 

                                                                   Χρηστάκης Μιχαήλ 


