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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ
Με το υπ’αρίκμ. πρωτ. 229/22-01-2019 ζγγραφο τθσ Δ.Ε.Υ.Α. (αρ. πρωτ.
εισ. τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2495/23-1-2019) ετζκθ ςτθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. το

εξισ

ερϊτθμα:
«Εάν τακτικό μζλοσ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α., ςτο οποίο δόκθκε πρόςκλθςθ
για ςυμμετοχι ςε ςυνεδρίαςθ του Δ.Σ., και δθλώνει κώλυμα εκ των
προτζρων ότι δεν μπορεί να παραςτεί ι δεν προςζρχεται ςτθ
ςυνεδρίαςθ, δφναται να τον αναπλθρώνει νόμιμα το αναπλθρωματικό
μζλοσ του Δ.Σ.;»
Κατά τθ γνϊμθ μου προςικει θ εξισ απάντθςθ:

****

1.Σφμφωνα με το άρκρ. 1 ν. 1069/1980 ορίηεται ότι :
«1. Οι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Υ.Α.)
αποτελοφν νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου τθσ παρ. 4 του άρκρου
252 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (ΚΔΚ), όπωσ κυρϊκθκε με το
άρκρο πρϊτο του ν. 3463/2006 (Α` 114) ζχουν κοινωφελι και μθ
κερδοςκοπικό χαρακτιρα και διζπονται από τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ
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οικονομίασ, εφόςον δεν ορίηεται διαφορετικά από άλλεσ ειδικζσ
διατάξεισ του παρόντοσ, του Κώδικα Διμων και Κοινοτιτων και του ν.
3852/2010 (Α` 87).»

Εν προκειμζνω, ςτον ν. 1069/1980, και ςτον νεότερο 4483/2017 που
ςυνιςτοφν το βαςικό κεςμικό πλαίςιο των Δθμοτικϊν Επιχειριςεων
Φδρευςθσ

Αποχζτευςθσ

δεν

υπάρχει

ειδικι

πρόβλεψθ

για

αναπλιρωςθ τακτικϊν μελϊν του Δ.. εφόςον αυτά κωλφονται να
παραςτοφν.

Περαιτζρω, δεν ορίηεται κάτι ειδικότερο οφτε ςτον ιςχφοντα Οργανιςμό
Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. (ΦΕΚ 2292Β’/2007).
Επομζνωσ, πρζπει να γίνει εφαρμογι των αντίςτοιχων διατάξεων του ν.
3463/2006 και ν. 3852/2010.

2. Κατϋαρχιν θ ζννοια του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μίασ Δ.Ε.Υ.Α. είναι
αντίςτοιχθ με τθν ζννοια του Δθμοτικοφ Συμβουλίου κακότι αμφότερα
ζχουν το χαρακτιρα του κφριου αποφαςίηοντοσ ςυλλογικοφ οργάνου
του νομικοφ προςϊπου. Επομζνωσ πρζπει να γίνει αναλογικι
εφαρμογι με τισ διατάξεισ για τθ ςυγκρότθςθ και λειτουργία του
Δθμοτικοφ υμβουλίου.

3. Το ςχετικό άρκρ. 69 ν. 3852/2010 περί λειτουργίασ των δθμοτικϊν
ςυμβουλίων ορίηει ότι:
«1. Ο πρόεδροσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου διευκφνει τθ ςυηιτθςθ και
λαμβάνει κάκε κατάλλθλο μζτρο για τθν ευταξία τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Μπορεί να ηθτιςει και τθν αποβολι κάκε προςϊπου που διαταράςςει
τθ ςυνεδρίαςθ.

2. Αν ο πρόεδροσ απουςιάηει ι κωλφεται, τον αναπλθρϊνει ο
αντιπρόεδροσ. Αν απουςιάηει ι κωλφεται και ο αντιπρόεδροσ, όποιοσ
από τουσ παρόντεσ ςυμβοφλουσ του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ ζχει
εκλεγεί με τισ περιςςότερεσ ψιφουσ και, ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ,
όποιοσ είναι γραμμζνοσ πρϊτοσ ςτθν απόφαςθ του δικαςτθρίου, αςκεί
τα κακικοντα του προζδρου.

4.

Κάκε δθμοτικόσ ςφμβουλοσ μπορεί να ηθτά από τον διμαρχο,

τθν οικονομικι επιτροπι και τθν επιτροπι ποιότθτασ ηωισ πλθροφορίεσ
και ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία, που είναι χριςιμα για τθν άςκθςθ των
κακθκόντων του. Ο διμαρχοσ οφείλει να παρζχει τισ πλθροφορίεσ εντόσ
μθνόσ.
Το δθμοτικό ςυμβοφλιο, δια του προζδρου του, δφναται να καλεί ςτθ
ςυνεδρίαςθ δθμοτικοφσ υπαλλιλουσ ι ιδιϊτεσ για να του δϊςουν
πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τα κζματα που ςυηθτοφνται. Η παρουςία των
καλοφμενων

υπαλλιλων

είναι

υποχρεωτικι

και

ςε

αυτοφσ

καταβάλλεται, για τθν παράςταςθ τουσ, ενϊπιον του δθμοτικοφ
ςυμβουλίου, αποηθμίωςθ αντίςτοιχθ με εκείνθ που λαμβάνουν τα μζλθ
ςυλλογικϊν οργάνων, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 17 του ν.
3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α), όπωσ ιςχφει.»

5.Από τθν ανωτζρω διάταξθ διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει ρφκμιςθ για
αναπλιρωςθ τακτικϊν μελϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου παρά μόνον
για αναπλιρωςθ του Προζδρου και του Αντιπροζδρου του δθμοτικοφ
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ςυμβουλίου. Τοφτο διότι δεν ζχουν εφαρμογι ςτθν περίπτωςθ τθσ
ςυνεδρίαςθσ

δθμοτικοφ

ςυμβουλίου

οι

ςχετικζσ

με

τα

αναπλθρωματικά μζλθ των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ Διοίκθςθσ γενικζσ
αρχζσ που αποτυπϊνονται ςτα άρκρα 13 ζωσ 15 του ΚΔΔιαδ και ιδίωσ
ςτο άρκρο 14 παρ. 2 και 3 και επιβάλλουν τθν πρόςκλθςθ ςτισ
ςυνεδριάςεισ του οργάνου όλων των αναπλθρωματικϊν μελϊν, τα
οποία αναπλθρϊνουν τα τακτικά ςε κάκε περίπτωςθ απουςία ι
κωλφματοσ.

5.Επομζνωσ, θ απάντθςθ ςτο ηιτθμα τθσ αναπλιρωςθσ τακτικϊν μελϊν
του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α. από αναπλθρωματικά, πρζπει να αναηθτθκεί ςτθ
δυνατότθτα αναλογικισ εφαρμογισ διατάξεων που αφοροφν τθ
λειτουργία

άλλων

ςυλλογικϊν

οργάνων

με

αποφαςιςτικζσ

αρμοδιότθτεσ των Διμων, ςτα οποία να προβλζπεται νομοκετικά ο
κεςμόσ τθσ αναπλιρωςθσ, αλλά και ςτισ γενικζσ διατάξεισ του Κϊδικα
Διοικθτικισ Διαδικαςίασ περί ςυγκρότθςθσ και λειτουργίασ ςυλλογικϊν
διοικθτικϊν οργάνων.

Άλλα αποφαςίηοντα ςυλλογικά όργανα των ΟΤΑ α’ βακμοφ, (των
οποίων το κεςμικό πλαίςιο εφαρμόηεται αναλογικά και ςτισ Δ.Ε.Υ.Α. εάν
δεν υπάρχει ειδικι πρόβλεψθ ςτον ιδρυτικό τουσ νόμο 1069/1980) είναι
θ Οικονομικι Επιτροπι και θ Επιτροπι Ποιότθτασ Ζωισ.

Σφμφωνα με το άρκρ. 75 ν. 3852/2010 περί λειτουργίασ των ανωτζρω
επιτροπϊν ορίηεται ότι:
« 1. Οι επιτροπζσ ζχουν απαρτία, εφόςον τα μζλθ που είναι παρόντα
είναι περιςςότερα από αυτά που απουςιάηουν. Οι επιτροπζσ
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ςυνεδριάηουν δθμόςια και αποφαςίηουν με τθν απόλυτθ πλειοψθφία
των παρόντων. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ επικρατεί θ ψιφοσ του
προζδρου. Αν ςε δφο ςυνεχείσ ςυνεδριάςεισ δεν επιτυγχάνεται απαρτία
ι απόλυτθ πλειοψθφία, αρμόδιο να λάβει απόφαςθ είναι το δθμοτικό
ςυμβοφλιο.

2. Αν απουςιάηει ι κωλφεται ο πρόεδροσ τθσ επιτροπισ, προεδρεφει ο
αντιπρόεδροσ και, ςε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ του
αντιπροζδρου, το μζλοσ τθσ επιτροπισ το οποίο ζχει εκλεγεί με τισ
περιςςότερεσ ψιφουσ. Αν απουςιάηουν ι κωλφονται τακτικά μζλθ,
καλοφνται τα αναπλθρωματικά με τθ ςειρά τθσ εκλογισ τουσ.»

Περαιτζρω, ςτο ίδιο άρκρ. 75 ν. 3852/2010 παρ. 6 ορίηεται ότι:
«Η πρόςκλθςθ δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα του διμου. Η πρόςκλθςθ
κοινοποιείται ςτα μζλθ τρεισ (3) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από
τθν θμζρα που ορίηεται για τθ ςυνεδρίαςθ. Σε κατεπείγουςεσ
περιπτώςεισ, θ πρόςκλθςθ αυτι μπορεί να επιδοκεί ι να
γνωςτοποιθκεί τθν θμζρα τθσ ςυνεδρίαςθσ. Στθν πρόςκλθςθ πρζπει
να αναφζρεται ο λόγοσ για τον οποίο θ ςυνεδρίαςθ ζχει κατεπείγοντα
χαρακτιρα. Πριν από τθ ςυηιτθςθ θ επιτροπι αποφαίνεται για το
κατεπείγον των κεμάτων.»

6. Από τα ανωτζρω και κατ’ επιτρεπτι αναλογικι εφαρμογι ςυνάγεται
ότι είναι νόμιμθ θ αναπλιρωςθ τακτικοφ μζλουσ που κωλφονται να
παρευρεκοφν

ςε

ςυνεδρίαςθ

του

Δ..

τθσ

Δ.Ε.Τ.Α.

από

αναπλθρωματικό μζλοσ. Εξ’ άλλου, θ τελολογικι ςθμαςία τθσ
φπαρξθσ αναπλθρωματικϊν μελϊν ςε ςυλλογικά διοικθτικά όργανα
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είναι ακριβϊσ θ δυνατότθτα τθσ αναπλιρωςθσ των τακτικϊν μελϊν
του οργάνου ςε περίπτωςθ κωλφματοσ από τα οριςκζντα, κατά τθ
διαδικαςία ςυγκρότθςθσ του οργάνου, αναπλθρωματικά μζλθ.

7. Ωςτόςο, προκειμζνου να είναι νόμιμθ θ αναπλιρωςθ κακϊσ και
περαιτζρω θ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δ.Ε.Τ.Α., κα
πρζπει να ζχει γίνει νομίμωσ και θ πρόςκλθςθ του αναπλθρωματικοφ
μζλουσ ςτθ ςυνεδρίαςθ, και θ γνωςτοποίθςθ ς’ αυτό των κεμάτων
θμερθςίασ διατάξεωσ.

8. Σφμφωνα με το άρκρ. 4 παρ. 2 ν.1069/1980 περί λειτουργίασ του Δ.Σ.
των Δ.Ε.Υ.Α. ορίηεται ότι:
« Το Διοικθτικόν Συμβοφλιον ςυγκαλείται υπό τον Προζδρου δι`
εγγράφου προςκλιςεων προσ εν εκάςτου των μελών επιδιδομζνθσ
τρεισ τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρασ προ τθσ οριηομζνθσ δια τθν
ςυνεδρίαςιν. Επίςθσ
τοφτο

το

ςυγκαλείται

υποχρεωτικϊσ

οςάκισ

ηθτιςθ

ιμιςυ τουλάχιςτον του όλου αρικμοφ των μελϊν του

Διοικθτικοφ Συμβουλίον. Η πρόςκλθςισ δζον να αναφζρθ τα κζματα
της
θ

ημερήσιας

διατάξεως.

Εισ κατεπειγοφςασ περιπτώςεισ

πρόςκλθςισ δφναται να επιδοκι τθν αυτιν

θμζραν τθσ

ςυνεδριάςεωσ.»

Από τθν ανωτζρω διάταξθ ςυνάγεται ότι ο Πρόεδροσ του Δ.Σ. οφείλει να
επιδίδει ςτα μζλθ τουλάχιςτον τρεισ μζρεσ πριν τθ ςυνεδρίαςθ
πρόςκλθςθ ςτθν οποία κα αναφζρονται και τα κζματα τθσ
Συνεδρίαςθσ.
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Σε κατεπείγουςα δε περίπτωςθ θ πρόςκλθςθ μπορεί να επιδίδεται τθν
ίδια θμζρα τθσ ςυνεδριάςεωσ.

Επομζνωσ, κατ’ ορκι ερμθνεία τθσ ανωτζρω διατάξεωσ, εφόςον
τακτικό μζλοσ του Δ.. κωλφεται να ςυμμετζχει ςε οριςμζνθ
ςυνεδρίαςθ οφείλει να ενθμερϊνει άμεςα τον Πρόεδρο του Δ.., ο
οποίοσ εν ςυνεχεία πρζπει να επιδϊςει τουλάχιςτον τρεισ μζρεσ πριν
τθν θμζρα διεξαγωγισ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθν πρόκλθςθ ςτο
αναπλθρωματικό μζλοσ. Εάν δε αυτό δεν είναι εφικτό, όςο πιο άμεςα
δφναται ι ζςτω τθν ίδια μζρα τθσ ςυνεδριάςεωσ. Η πρόςκλθςθ και του
αναπλθρωματικοφ μζλουσ που κα αναπλθρϊςει τακτικό μζλοσ το οποίο
κωλφεται να παρευρεκεί ςτθ ςυνεδρίαςθ, εγκαίρωσ, είναι κατ’ αρχιν
ςτοιχείο τθσ νομιμότθτασ τθσ ςυνεδριάςεωσ. Πλθμμζλεια ςτθν
κλιτευςθ μζλουσ, ζςτω και αναπλθρωματικοφ αίρεται εφόςον το
μζλοσ παρευρεκεί και δεν αντιλζξει για τθν πραγματοποίθςθ τθσ
ςυνεδρίαςθσ. Αυτό ορίηεται ςτο άρκρ. 14 ΚΔΔςίασ παρ. 4 ςφμφωνα με
το οποίο «αν κατά τθ ςυνεδρίαςθ απουςιάςει τακτικό μζλοσ το οποίο
δεν είχε προςκλθκεί, θ ςυνεδρίαςθ είναι παράνομθ. Το ίδιο ιςχφει
ακόμθ και αν, αντ' αυτοφ, είχε μετάςχει το αντίςτοιχο αναπλθρωματικό
μζλοσ. Αν υπιρξαν πλθμμζλειεσ ωσ προσ τθν κλιτευςθ μζλουσ το
ςυλλογικό όργανο ςυνεδριάηει νομίμωσ αν αυτό είναι παρόν και δεν
αντιλζγει για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.»

Ακινα, 31/01/2019
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Νομικόσ Σφμβουλοσ τθσ ΕΔΕΥΑ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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