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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Με το υπ’ αρίκμ . πρωτ. εισ. 2521/11-7-2019 ζγγραφο τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ετζκθ προσ
τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α αίτθμα προκειμζνου να γνωμοδοτιςει ςχετικά με τα οριηόμενα
ςτθν παρ. 2 άρκρ. 99 ν. 4604/2019, ςε ότι αφορά τθ ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ςτθν οποία κα ςυμμετζχει εκτόσ του Διμου τθσ
ζδρασ (Διμοσ …) και ο Διμοσ ... Συγκεκριμζνα, ο αναφερόμενοσ ςτθν παρ. 2
άρκρ. 99 ν. 4604/2019 «ςφμβουλοσ» κα είναι μζλοσ – ςφμβουλοσ του
Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ (Διμοσ …) ι
ςφμβουλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Υ.Α. … ι άλλου είδουσ
«ςφμβουλοσ» ;
(*Εςφαλμζνωσ αναγράφεται ςτο ζγγραφο το άρκρ. 91 ν. 4604/2019 )

Προσ απάντθςθ του ανωτζρω τεκζντοσ ερωτιματοσ προςικει κατά τθ γνώμθ
μου θ κάτωκι απάντθςθ :

***
Κατ’ άρθρ. 154 παρ. 4 ν. 4600/2019, που τροποποίθςε το άρκρ. 1 ν.
3852/2010 (υποπερ. 1 τθσ περ. Α’ τθσ Υποπαρ. 33 τθσ παρ. 2 άρκρ. 1 ν.
3852/2010) ορίηεται ότι:

«4. Θ υποπερίπτωςθ 1 τθσ περίπτωςθσ Α` τθσ υποπαραγράφου 33 τθσ παρ. 2
του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 αντικακίςταται ωσ εξισ:

«Α. Συνιςτώνται οι κατωτζρω διμοι:

1. Διμοσ … με ζδρα τθ …. αποτελοφμενοσ από τισ δθμοτικζσ ενότθτεσ: α. ….,
β. ….., γ. …., δ. …., ε. …. και ςτ. …. Διμοσ …., με ζδρα τθν …., αποτελοφμενοσ
από τισ δθμοτικζσ ενότθτεσ: α. ……, β. …., γ. ….., δ. …., ε. ….., ςτ. …. και η. …..».

Σφμφωνα με την παρ. 1 και 2 άρθρ. 99 ν. 4604/2019, το οποίο αντικατζςτθςε
το άρκρ. 3 ν. 1069/1980 ορίηεται ότι:
«1. Η Δ.Ε.Υ.Α. που ςυνιςτάται από ζνα (1) μόνο Διμο διοικείται από
Διοικθτικό Συμβοφλιο, που αποτελείται από τον Διμαρχο ι τον οριηόμενο
από αυτόν ςφμβουλο ωσ Πρόεδρο.....

«2. Σε περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτθν επιχείρθςθ περιςςότερων του ενόσ
Διμων, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου προςαυξάνονται ανάλογα, με
τθν υπόδειξθ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1, τριϊν (3) αιρετϊν εκπροςϊπων
από κάκε Δθμοτικό Συμβοφλιο και, ςε περίπτωςθ, που προκφπτει άρτιοσ
ςυνολικόσ αρικμόσ μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, το Δθμοτικό
Συμβοφλιο του διμου τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ υποδεικνφει ζναν (1)
επιπλζον αιρετό εκπρόςωπο. Στθν περίπτωςθ διαδθμοτικών επιχειριςεων,
ο Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι ο Διμαρχοσ τθσ ζδρασ τθσ
επιχείρθςθσ ι ο οριηόμενοσ από αυτόν ςφμβουλοσ. Ο περιβαλλοντικόσ ι
κοινωνικόσ φορζασ που υποδεικνφει εκπρόςωπό του και τα ανεξάρτθτα μζλθ
που επιλζγονται με τθ διαδικαςία τθσ παραγράφου 1 ορίηονται από το
Δθμοτικό Συμβοφλιο του Διμου τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ, με πλειοψθφία
των 2/3 του αρικμοφ των μελϊν του. Ο αντιπρόεδροσ του Διοικθτικοφ

Συμβουλίου είναι ο Διμαρχοσ του μεγαλφτερου ςε πλθκυςμό Διμου που
ςυμμετζχει ςτθν επιχείρθςθ, πλθν του Διμου τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ, ι ο
οριηόμενοσ από αυτόν ςφμβουλοσ.»

Κατά τθν αλθκι ζννοια τθσ ανωτζρω διάταξθσ ςυνάγεται ότι ο αναφερόμενοσ
ςτο εδ. β’ τθσ παρ. 2 άρκρ. 99 ν. 4604/2019 «ςφμβουλοσ» είναι δημοτικόσ
ςφμβουλοσ του Δήμου τησ ζδρασ τησ επιχείρηςησ. Στθν προκειμζνθ
περίπτωςθ, τθσ διαδθμοτικισ επιχείρθςθσ φδρευςθσ αποχζτευςθσ, καταρχιν
Πρόεδροσ ορίηεται ex officio ο Διμαρχοσ του Διμου ςτον οποίο εδρεφει θ
επιχείρθςθ, (Δήμου …., δεδομζνου ότι θ Δ.Ε.Υ.Α…. εδρεφει ςτθ…., οδόσ ….),
και ςτθν περίπτωςθ που δεν επικυμεί ο Διμαρχοσ ωσ ανωτζρω να αναλάβει
κακικοντα Προζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ διαδθμοτικισ Δ.Ε.Υ.Α.
ορίηει ωσ Πρόεδρο δθμοτικό ςφμβουλο τθσ επιλογισ του, ο οποίοσ
προζρχεται από το Δθμοτικό Συμβοφλιο τθσ ζδρασ, και πάλιν, τθσ
επιχείρθςθσ, άρα εν προκειμζνω από το Δθμοτικό Συμβοφλιο του Διμου …..
Επομζνωσ, προσ απάντηςη του τεθζντοσ από τη Δ.Ε.Τ.Α. ερωτήματοσ, ο
αναφερόμενοσ ςτο εδ. β’ τησ παρ. 2 άρθρ. 99 ν. 4604/2019 «ςφμβουλοσ»
είναι δημοτικόσ ςφμβουλοσ του Δήμου τησ ζδρασ τησ επιχείρηςησ, ήτοι του
Δήμου ….

Ακινα, 22/07/2019
Ο γνωμοδοτών δικθγόροσ
Νομικόσ Σφμβουλοσ τθσ Ζνωςθσ Δθμοτικών Επιχειριςεων Ύδρευςθσ
Αποχζτευςθσ (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.)
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