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Σύσταση

 . ∆ύο ή περισσότεροι ∆ήμοι ή Κοινότητες μπορούν, με απόφαση καθενός από 1
τα δημοτικά ή κοινοτικά τους συμβούλια, να συστήσουν Σύνδεσμο ∆ήμων ή 
Κοινοτήτων ή ∆ήμων και Κοινοτήτων με ειδικό σκοπό την εκτέλεση έργων ή 
την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών ή την άσκηση αρμοδιοτήτων τους, 
καθώς και για το σχεδιασμό και την κατάρτιση προγραμμάτων και μεθόδων για 
την ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου τους. Οι σύνδεσμοι αυτοί αποτελούν νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.

 . Η απόφαση των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, η οποία λαμβάνεται με 2
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, περιέχει τον ειδικό 
σκοπό για τον οποίο ιδρύεται ο σύνδεσμος, τη χρονική διάρκεια και την έδρα 
του, καθώς και τις εισφορές που πρέπει να καταβάλλει κάθε χρόνο κάθε ∆ήμος 
ή κάθε Κοινότητα. Στην απόφαση σύστασης του Συνδέσμου αναφέρονται ρητά 
και οι υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλονται τέλη.

 . Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, αφού ελέγξει τη νομιμότητα των 3
σχετικών αποφάσεων των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν 
τη σύσταση του Συνδέσμου, εκδίδει σχετική πράξη που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια πράξη, σε περίπτωση που υπάρχει 
διαφωνία ανάμεσα στα συμβούλια, ορίζεται και η έδρα του Συνδέσμου.

 . Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να γίνει 4
υποχρεωτική για ένα ∆ήμο ή για μία Κοινότητα η συμμετοχή σε Σύνδεσμο του 
ίδιου νομού ή νησιού, που έχει συσταθεί, εφόσον συντρέχουν, αθροιστικά, οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Αν στο Σύνδεσμο μετέχουν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των ∆ήμων και 
των Κοινοτήτων του νομού ή του νησιού,

β) αν αποφασίσει τη συμμετοχή το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου με την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του και

γ) εφόσον εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον.

Η συμμετοχή νέου ∆ήμου ή Κοινότητας σε υφιστάμενο Σύνδεσμο ή η αποχώρηση 
από αυτό μέλους του επιτρέπεται, αν το αποφασίσει το συμβούλιο του 
ενδιαφερόμενου ∆ήμου ή της ενδιαφερόμενης Κοινότητας και αποδεχθεί την 
απόφαση το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου με απόφασή του που 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. 
Αν το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου δεν αποδέχεται χωρίς ειδική 
αιτιολογία τη συμμετοχή στο Σύνδεσμο ενός ∆ήμου ή μίας Κοινότητας, η 
συμμετοχή αποφασίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας αν οι 
ανάγκες των κατοίκων δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν διαφορετικά και δεν 
παρεμποδίζεται η εκπλήρωση του σκοπού του Συνδέσμου. Το ίδιο ισχύει και για 
την αποχώρηση από το Σύνδεσμο ενός ∆ήμου ή μίας Κοινότητας.



 . Τα συμβούλια των ∆ήμων και Κοινοτήτων που μετέχουν στο Σύνδεσμο 5
μπορούν, με απόφασή τους, που λαμβάνεται όπως ορίζουν οι παράγραφοι 1 και 
3, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 8, να παρατείνουν τη 
διάρκεια και να μεταφέρουν την έδρα του συνδέσμου, καθώς και να 
αναπροσαρμόσουν τις εισφορές των μελών του πέρα από τα όρια της 
συστατικής πράξης.

 . Για τη σύσταση Συνδέσμου Ο.Τ.Α. που υπάγονται στην περιφέρεια 6
περισσότερων όμορων νομών, για τη συμμετοχή ή αποχώρηση μέλους από το 
Σύνδεσμο αυτόν, την παράταση της διάρκειας, την αναπροσαρμογή των 
εισφορών των μελών του Συνδέσμου προς αυτόν με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 8 και τον καθορισμό ή τη μεταφορά της έδρας του Συνδέσμου 
εκδίδεται πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, στα διοικητικά όρια του 
οποίου ευρίσκεται η έδρα του Συνδέσμου, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Την εποπτεία του Συνδέσμου αυτού ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της 
Περιφέρειας, στα διοικητικά όρια του οποίου ευρίσκεται η έδρα του.

 . Για τη σύσταση Συνδέσμου Ο.Τ.Α. που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και που 7
υπάγονται στα διοικητικά όρια περισσότερων μη όμορων νομών, για τη 
συμμετοχή ή αποχώρηση μέλους από το Σύνδεσμο αυτόν, για την παράταση της 
διάρκειας του Συνδέσμου αυτού, για τον καθορισμό ή τη μεταφορά της έδρας 
του και για την αναπροσαρμογή της εισφοράς των μελών του προς αυτόν, 
εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης.

Την εποπτεία του Συνδέσμου αυτού ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της 
Περιφέρειας, στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται η έδρα του.

 . Η αναπροσαρμογή της εισφοράς ∆ήμων ή Κοινοτήτων, οι οποίοι είναι μέλη 8
Συνδέσμου, στον οποίο συμμετέχουν άνω των τριών (3) Ο.Τ.Α., γίνεται με 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου που λαμβάνεται με 
πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του και απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Η πληρωμή των εισφορών 
αυτών γίνεται χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη έκδοση χρηματικού 
εντάλματος, από τους δημοτικούς και κοινοτικούς ταμίες στην αρχή του 
οικονομικού έτους.
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∆ιοίκηση

 . Ο Σύνδεσμος διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, την εκτελεστική 1
επιτροπή και τον πρόεδρό του.

 . Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους του 2
κάθε ∆ήμου ή της κάθε Κοινότητας, που εκλέγονται από τα δημοτικά και 
κοινοτικά συμβούλιά τους, ανάλογα με τον πληθυσμό τους, με βάση τον 
πληθυσμό του μικρότερου ∆ήμου ή της μικρότερης Κοινότητας, που 
εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων του καθενός από τους λοιπούς ∆ήμους 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.

 . Αν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου, σύμφωνα με τον 3
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. ∆ήμοι 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,

iv. από εκατό χιλιάδες έναν (100.001) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000), 
τέσσερις (4) αντιπροσώπους και

v. από τριακόσιες χιλιάδες έναν (300.001) και άνω, πέντε (5) αντιπροσώπους.

 . Αν, με τον υπολογισμό που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος, ο αριθμός 4
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. ∆ήμοι 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 (150.000) εκλέγουν τρεις (3) αντιπροσώπους,

iv. από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν (150.001) κατοίκους και μέχρι τριακόσιες 



iv. από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν (150.001) κατοίκους και μέχρι τριακόσιες 
χιλιάδες (300.000) εκλέγουν τέσσερις (4) αντιπροσώπους,

v. από τριακόσιες χιλιάδες έναν (300.001) κατοίκους και μέχρι πεντακόσιες 
χιλιάδες (500.000) εκλέγουν πέντε (5) αντιπροσώπους και

vi. από πεντακόσιες χιλιάδες έναν (500.001) και άνω εκλέγουν έξι (6) 
αντιπροσώπους.

 . Σε συνδέσμους δύο (2) έως και τεσσάρων (4) ∆ήμων ή Κοινοτήτων, αν ο 5
αριθμός των αντιπροσώπων, σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπει η 
παράγραφος 2, είναι μεγαλύτερος από είκοσι πέντε (25) ή μικρότερος από 
πέντε (5), το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 3.

Αν τυχόν, και κατά τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις της 
παραγράφου 3, ο αριθμός των αντιπροσώπων είναι μικρότερος από πέντε (5), 
το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου συγκροτείται πάλι από πέντε (5) 
αντιπροσώπους. Για να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις ορίζεται από ένας 
αντιπρόσωπος των ∆ήμων που έχουν το μεγαλύτερο πληθυσμό κατά σειρά. Σε 
Συνδέσμους δύο ∆ήμων ή Κοινοτήτων, αν δεν συμπληρώνεται ο αριθμός πέντε 
(5) αντιπροσώπων ούτε με τον υπολογισμό αυτόν, το συμβούλιο του Συνδέσμου 
συγκροτείται από δύο (2) αντιπροσώπους του ∆ήμου ή της Κοινότητας που έχει 
το μικρότερο πληθυσμό και από τρεις (3) αντιπροσώπους του ∆ήμου ή της 
Κοινότητας που έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό.

 . Για όλη τη διάρκεια της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου, τα δημοτικά ή 6
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 και της παραγράφου 3 του άρθρου 
"299". 

 .: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.9 άρθρο 22 Ν.3536/2007,ΦΕΚ Α 42/23.Σημ
2.2007. 
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 ∆ήμος 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 ∆ήμου ή της ίδιας Κοινότητας είναι περισσότεροι, μετέχουν 
σύμβουλοι του επιτυχόντος Συνδυασμού, κατά τη σειρά της εκλογής τους.

 . Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται στην έδρα του Συνδέσμου, μέσα σε 7



 . Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται στην έδρα του Συνδέσμου, μέσα σε 7
δέκα (10) ημέρες από την εκλογή των αντιπροσώπων, ύστερα από πρόσκληση 
του αντιπροσώπου του ∆ήμου ή της Κοινότητας της έδρας του Συνδέσμου. Αν 
υπάρχουν περισσότεροι αντιπρόσωποι του ∆ήμου ή της Κοινότητας της έδρας 
του Συνδέσμου, το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του 
δημάρχου, εφόσον αυτός είναι αντιπρόσωπος, ή του δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβούλου, που είναι αντιπρόσωπος και έλαβε τις περισσότερες ψήφους και σε 
περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά, στην 
απόφαση του δικαστηρίου για την ανακήρυξη των επιτυχόντων. Στην ίδια 
συνεδρίαση το συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον πρόεδρο και τον 
αντιπρόεδρό του και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής για διετή θητεία.

Αν κανένας από τους αντιπροσώπους της έδρας του Συνδέσμου δεν συγκαλέσει 
το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η πρόσκληση γίνεται 
από τον αντιπρόσωπο του ∆ήμου ή Κοινότητας μέλους του Συνδέσμου που έχει 
το μεγαλύτερο πληθυσμό μετά από αυτόν της έδρας.

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σχετικά με τον 
αντιπρόσωπο που θα υπογράψει την πρόσκληση, εφαρμόζονται ανάλογα και 
στην παραπάνω περίπτωση.

Στη συνεδρίαση προεδρεύει αυτός που συγκάλεσε το διοικητικό συμβούλιο και, 
αν δεν παρίσταται, άλλος αντιπρόσωπος του ίδιου ∆ήμου και Κοινότητας κατά 
τη σειρά που είναι γραμμένοι στην απόφαση του δικαστηρίου, ή ο αντιπρόσωπος 
του μεγαλύτερου σε πληθυσμό, μετά τον Ο.Τ.Α. της έδρας του Συνδέσμου, 
∆ήμου ή Κοινότητας, από αυτούς που οι αντιπρόσωποί τους παρίστανται στη 
συνεδρίαση, σύμφωνα με τη σειρά που είναι γραμμένοι στην απόφαση του 
δικαστηρίου.

Οι διατάξεις του άρθρου 104 εφαρμόζονται ανάλογα.

Για τη διεξαγωγή της εκλογής, που προβλέπει η παράγραφος αυτή, το 
διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου έχει νόμιμη συγκρότηση, εφόσον έχει 
ορισθεί αριθμός αντιπροσώπων ίσος με τα τρία πέμπτα (3/5) του συνολικού 
αριθμού των μελών του και έχουν παρέλθει οι προθεσμίες της παραγράφου 6 
του παρόντος. Η απαρτία υπολογίζεται με βάση το συνολικό αριθμό των μελών.

 . Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του συμβουλίου του 8
Συνδέσμου, ως πρόεδρο, και δύο (2) μέλη, σε συμβούλια έως και είκοσι πέντε 
(25) μελών. Σε συμβούλια από είκοσι έξι (26) έως εβδομήντα πέντε (75) μέλη, η 
εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη και, 
σε πολυμελέστερα συμβούλια, από τον πρόεδρο και έξι (6) μέλη. Από τα μέλη 
αυτά το ένα (1) εκλέγεται αντιπρόεδρος. Στις τριμελείς εκτελεστικές 
επιτροπές, εκλέγεται και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, στις πενταμελείς δύο 
(2) και στις επταμελείς τρία (3). Η εκλογή των μελών της εκτελεστικής 
επιτροπής γίνεται κάθε δύο (2) χρόνια, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 7, και η θητεία τους λήγει με την εγκατάσταση των 
νέων μελών της. Τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και της εκτελεστικής 
επιτροπής μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους για 

σοβαρό λόγο σχετικά με τη λειτουργία του συνδέσμου με απόφαση του οικείου 



σοβαρό λόγο σχετικά με τη λειτουργία του συνδέσμου με απόφαση του οικείου 
συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των 
μελών του.

 . Το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου εφόσον έχει περισσότερα από 9
είκοσι πέντε (25) μέλη έχει απαρτία, όταν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) του 
συνολικού αριθμού των μελών του.

 . Η παραίτηση από τα αξιώματα του προέδρου και του αντιπροέδρου του 10
διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου, καθώς και του μέλους της 
εκτελεστικής επιτροπής του Συνδέσμου υποβάλλεται στο διοικητικό 
συμβούλιο του Συνδέσμου και γίνεται οριστική αφότου το διοικητικό συμβούλιο 
την αποδεχθεί. Για το σκοπό αυτόν το διοικητικό συμβούλιο προσκαλείται σε 
συνεδρίαση κατά την οποία, μετά την αποδοχή των παραιτήσεων, προβαίνει 
στην εκλογή νέων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 7.

Σε κάθε περίπτωση η παραίτηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή μετά την 
παρέλευση ενός μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης στο 
γενικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας.

 . Η συμμετοχή νέου ∆ήμου ή Κοινότητας σε υφιστάμενο Σύνδεσμο είναι 11
δυνατή διαρκούσης της δημοτικής και κοινοτικής περιόδου. Η εκπροσώπησή 
του στα όργανα διοίκησης του Συνδέσμου γίνεται από την έναρξη της νέας 
δημοτικής και κοινοτικής περιόδου.
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Αρμοδιότητες και λειτουργίες των οργάνων του Συνδέσμου

 . Το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου έχει τις αρμοδιότητες του 1
δημοτικού συμβουλίου και ο πρόεδρός του τις αρμοδιότητες του δημάρχου και 
του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Οι σχετικές διατάξεις που αφορούν 
τους ∆ήμους εφαρμόζονται αναλόγως ως προς τη διοίκηση του Συνδέσμου.

Η εκτελεστική επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες της δημαρχιακής επιτροπής και 
όσες αρμοδιότητες της αναθέτει το ίδιο το συμβούλιο.

∆εν μεταβιβάζονται στην εκτελεστική επιτροπή οι αρμοδιότητες, που 
προβλέπονται για τη διάλυση του Συνδέσμου.

 . Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση αστικών ή αγροτικών ακινήτων ή 2
η σύσταση δουλείας σε βάρος τους, υπέρ Συνδέσμων ∆ήμων και Κοινοτήτων για 
δημόσια ωφέλεια. Οι διατάξεις που αφορούν την απαλλοτρίωση υπέρ ∆ήμων 
και Κοινοτήτων εφαρμόζονται ανάλογα.

 . Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου και της 3
δημαρχιακής επιτροπής, τον έλεγχο και την εκτελεστότητα των αποφάσεων 
εφαρμόζονται ανάλογα και για τα συλλογικά όργανα των Συνδέσμων.

 . Οι διατάξεις που αναφέρονται στην αστική και πειθαρχική ευθύνη των 4
αιρετών οργάνων, στις υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων και στο 
κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση εφαρμόζονται ανάλογα και για τα μέλη του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής του Συνδέσμου.

 . Στην περίπτωση που Σύνδεσμος δεν διαθέτει Ταμειακή Υπηρεσία, δύναται να 5
εξυπηρετείται από την αντίστοιχη Υπηρεσία ενός εκ των μελών του.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 93 ΝΟΜΟΣ 4674/2020 με ισχύ την 11/03/2020

 . Ο πρόεδρος του Συνδέσμου μπορεί με απόφασή του, η οποία δημοσιεύεται 6
στον ειδικό χώρο των ανακοινώσεων του Συνδέσμου, να μεταβιβάζει 
αρμοδιότητές του στον αντιπρόεδρο.

 . Όταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του 7
ασκεί ο αντιπρόεδρος και όταν απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, το μέλος της 
εκτελεστικής επιτροπής που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους.

 . Το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Ο.Τ.Α., που υπάγεται σε 8
περισσότερους νομούς, μπορεί να συνεδριάζει και στην έδρα οποιουδήποτε Ο.Τ.
Α. μέλους, αν αυτό το αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου με 
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η διάταξη του 
προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τις συνεδριάσεις της εκτελεστικής 
επιτροπής.

 Η συνομολόγηση δανείων από τους Συνδέσμους, για την εκπλήρωση σκοπών 9.
της αρμοδιότητας ή της δράσης τους, συμπεριλαμβανομένης και της 

αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών, γίνεται ύστερα από απόφαση των 



αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών, γίνεται ύστερα από απόφαση των 
διοικητικών τους συμβουλίων, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη συναίνεση των 
δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
που είναι μέλη τους. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 176 εφαρμόζονται, αναλόγως, για 
τη συνομολόγηση των ανωτέρω δανείων. 

 .: όπως προστέθηκε με το άρθρο 26 παρ.3 Ν.3613/2007, ΦΕΚ Α 263/23.Σημ
11.2007.



Άρθρο 248 Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3463/2006
Έξοδα παράστασης και κίνησης

 . Ο πρόεδρος του Συνδέσμου εισπράττει έξοδα παράστασης, που καθορίζονται 1
με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης, εφόσον ο απολογισμός του προηγούμενου έτους του Συνδέσμου 
υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000). 
Εφόσον ο απολογισμός του Συνδέσμου υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ 
(1.000.000 Ε), έξοδα παράστασης εισπράττει και ο αντιπρόεδρος. 
Τα έξοδα αυτά ανέρχονται στο ήμισυ των εξόδων παράστασης του προέδρου 
του Συνδέσμου. 
 Εφόσον ο απολογισμός του συνδέσμου υπερβαίνει τα τριάντα εκατομμύρια 
ευρώ (30.000.000,00 €), ο αντιπρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής αυτού 
μπορεί να εισπράττει έξοδα παράστασης αντίστοιχα προς εκείνα του τρίτου 
εδαφίου της παρούσας παραγράφου. 

 .: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 παρ.4 Ν.3801/2009,ΦΕΚ Α 163/4.Σημ
9.2009.

 . Για τις μετακινήσεις, που πραγματοποιούν ο πρόεδρος και τα λοιπά μέλη του 2
διοικητικού συμβουλίου έξω από την έδρα τους για την εκτέλεση υπηρεσίας, 
μπορούν να καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση, που 
καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 . Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής του 3
Συνδέσμου, εκτός από τον πρόεδρο, τα οποία μετέχουν στις συνεδριάσεις των 
συλλογικών αυτών οργάνων δικαιούνται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και 
για τρεις το πολύ συνεδριάσεις το μήνα για το καθένα από τα συλλογικά αυτά 
όργανα. Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο ένα τοις 
εκατό (1%) των εξόδων παράστασης που λαμβάνει ο πρόεδρος και σε αντίθετη 
περίπτωση των εξόδων παράστασης, που λαμβάνει ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος 
της Κοινότητας της έδρας του Συνδέσμου.
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Πόροι

 . Πόροι του Συνδέσμου είναι: 1
α) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του, 
β) οι ετήσιες εισφορές των ∆ήμων και Κοινοτήτων, 
γ) δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές που παρέχει το ∆ημόσιο ή άλλα φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμοί, 
δ) οι πρόσοδοι από τους φόρους, τα τέλη και τα δικαιώματα που επιβάλλονται 
υπέρ του Συνδέσμου, και 
ε) κάθε άλλη πηγή.

 . Σε περίπτωση μη καταβολής των εισφορών της παραγράφου 1 από τα μέλη 2
του Συνδέσμου, έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους, αυτές 
παρακρατούνται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους με απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία 
εκδίδεται μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου και 
αποδίδονται, απευθείας, σε αυτόν.

 . Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου επιβάλλονται τέλη 3
για τις παρεχόμενες αντίστοιχες υπηρεσίες, σε βάρος των κατοίκων των Ο.Τ.Α. 
που είναι μέλη του Συνδέσμου, εφόσον τούτο προβλέπεται στην απόφαση 
σύστασής του. Το ύψος των τελών καθορίζεται με κριτήριο τις δαπάνες του 
Συνδέσμου, για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, όπως ειδικότερα 
προσδιορίζονται με την απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου, η οποία 
κοινοποιείται στις ταμειακές υπηρεσίες των μελών του ή, ελλείψει αυτών, στις 
αρμόδιες ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.).

Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρακρατούν υποχρεωτικά και αποδίδουν απευθείας 
στο Σύνδεσμο το ποσό που του αναλογεί από τα έσοδα των αντίστοιχων τελών.
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Λύση

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

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

 . Τα θέματα που αφορούν την κατανομή του ενεργητικού και των 3
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 ∆ήμου ή Κοινότητας που συμμετέχει.

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


