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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Με ην ππ’αξίζκ. πξση. εηο. 2530/13-9-2019 έγγξαθν, ηέζεθαλ ζηελ Έλσζε
Δεκνηηθώλ Επηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο- Απνρέηεπζεο (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) από ηελ
Δεκνηηθή

Επηρείξεζε

Ύδξεπζεο

Απνρέηεπζεο

(Δ.Ε.Υ.Α.)

ηα

θάησζη

εξσηήκαηα:
« 1) Πώο ζα ζπγθξνηεζεί ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Δ.Ε.Υ.Α. γηα δεκνηηθά
ζπκβνύιηα κε κηθξόηεξν αξηζκό από ηελ παξάηαμε ηνπ Δεκάξρνπ;
2) Σηελ απόθαζε κπνξεί λα νξηζζεί σο Πξόεδξνο ηνπ Δ.Σ. δεκνηηθό
ζύκβνπινο θαη σο αλαπιεξσκαηηθό κέινο ν Δήκαξρνο;
3) Με πνία δηαδηθαζία νξίδεηαη ν εθπξόζσπνο ηνπ πεξηβαιινληηθνύθνηλσληθνύ θνξέα;
4) Εάλ ε εθινγή ηνπ ησξηλνύ Πξόεδξνπ ηνπ Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α. σο Πξνέδξνπ
ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζηνλ νκώλπκν Δήκν απνηειεί αζπκβίβαζην γηα
ηελ ζπλέρηζε άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ απηνύ σο Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ., θαη εάλ
ζηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα παύζεη ε θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ζε απηόλ
θαη ηα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. λα αζθνύληαη από ηνλ Αληηπξόεδξν
κέρξη ηελ εθινγή ηνπ λένπ Δ.Σ.; »

Σηα αλσηέξσ ηεζέληα εξσηήκαηα πξνζήθεη θαηά ηε γλώκε κνπ ε θάησζη
απάληεζε:
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Θ. Τξόπνο ζπγθξόηεζεο ηνπ Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α.

Σύκθσλα κε ην άξζξν 3 λ. 1069/1980, σο ηζρύεη κεηά ηηο πξόζθαηεο
ηξνπνπνηήζεηο ησλ λ. 4623/2019 θαη 4625/2019, νξίδεηαη όηη:
«Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Επηρείξεζεο
«1. Η ΔΕΥΑ πνπ ζπληζηάηαη ζε έλαλ (1) Δήκν δηνηθείηαη από ελδεθακειέο
δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, ην νπνίν νξίδεηαη από ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην κε ηνπο
αλαπιεξωηέο ηνπ θαη απνηειείηαη από ηνλ Δήκαξρν, ή ηνλ νξηδόκελν από
απηόλ ζύκβνπιν, ωο Πξόεδξν θαη έμη (6) αθόκε αηξεηνύο εθπξνζώπνπο ηνπ
δήκνπ, εθ ηωλ νπνίωλ νη ηέζζεξηο (4) αλήθνπλ ζηελ παξάηαμε ηνπ
Δεκάξρνπ.»
*** Τν πξώην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ
κε ηελ παξ.6α άξζξνπ 10 Ν.4625/2019,ΦΕΚ Α 139/31.8.2019.
Εθηόο από ηνπο αηξεηνύο εθπξνζώπνπο ηνπ Δήκνπ, ζύκθσλα κε ην πξνεγνύκελν
εδάθην, σο κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ νξίδνληαη αθόκε, κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο, έλα (1) κέινο ωο εθπξόζωπνο ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ
επηρείξεζε, πνπ ππνδεηθλύεηαη από ηελ πιένλ αληηπξνζσπεπηηθή ζπλδηθαιηζηηθή
νξγάλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε ή, εθόζνλ ειιείπεη ηέηνηα, από ην
ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε, ηνπο νπνίνπο ν Πξόεδξνο ηνπ
Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζπγθαιεί ζε γεληθή ζπλέιεπζε γηα ηνλ ζθνπό απηόλ, έλα
(1) κέινο ωο εθπξόζωπνο πεξηβαιινληηθνύ ή θνηλωληθνύ θνξέα ηεο
πεξηνρήο, θάηνρνο πηπρίνπ Α.Ε.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνπ ηίηινπ ηεο
αιινδαπήο, κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ή γλώζεηο ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηεο
επηρείξεζεο θαη δύν (2) δεκόηεο ή κόληκνη θάηνηθνη κε απνδεδεηγκέλε
εκπεηξία ή γλώζεηο ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο.
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Ο θαζνξηζκόο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ή θνηλσληθνύ θνξέα ηνπ πξνεγνύκελνπ
εδαθίνπ θαη ε δηαπίζησζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνϋπνζέζεσλ ζην πξόζσπν ηνπ
πξνηεηλόκελνπ από απηόλ κέινπο, γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ. Ο Αληηπξόεδξνο νξίδεηαη θαηά ηε πξώηε ζπλεδξίαζε ηνπ
δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ κε ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ. Σε πεξίπησζε
ηζνςεθίαο, ππεξηζρύεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ.»
*** Η παξ.1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 6 παξ.2 Ν.4623/2019,
ΦΕΚ Α 134/9.8.2019.»
Η

ΔΕΥΑ

πνπ

ζπληζηάηαη

ζε

έλαλ

(1)

Δήκν

δηνηθείηαη

από ελδεθακειέο δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, ην νπνίν νξίδεηαη από ην Δεκνηηθό
Σπκβνύιην κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπ θαη απνηειείηαη από ηνλ Δήκαξρν, ή ηνλ
νξηδόκελν από απηόλ ζύκβνπιν, σο Πξόεδξν θαη έμη (6) αθόκε αηξεηνύο
εθπξνζώπνπο
ζηελ παξάηαμε

ηνπ

δήκνπ,
ηνπ

εθ

ησλ

νπνίσλ

Δεκάξρνπ (παξ.1

νη
άξζξν

ηέζζεξηο (4) αλήθνπλ
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Ν.1069/80,

όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ Ν.4555/18 (ε νπνία
θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4623/19) θαη από ην άξζξν 99
ηνπ Ν.4604/19 θαη από ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4623/19 θαη από
ηελ πεξίπη. α' ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.4625/19).
Εθηόο από ηνπο αηξεηνύο εθπξνζώπνπο ηνπ Δήκνπ, ζύκθσλα κε ην
πξνεγνύκελν εδάθην, σο κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ νξίδνληαη αθόκε,
κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο,:
-

έλα (1) κέινο σο εθπξόζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε, πνπ
ππνδεηθλύεηαη από ηελ πιένλ αληηπξνζσπεπηηθή ζπλδηθαιηζηηθή
νξγάλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε ή, εθόζνλ ειιείπεη ηέηνηα,
από ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε, ηνπο νπνίνπο ν
Πξόεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζπγθαιεί ζε γεληθή ζπλέιεπζε
γηα ηνλ ζθνπό απηόλ,
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-

έλα (1) κέινο

σο εθπξόζσπνο

πεξηβαιινληηθνύ

ή

θνηλσληθνύ

θνξέα ηεο πεξηνρήο, θάηνρνο πηπρίνπ Α.Ε.Θ. ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνπ
ηίηινπ ηεο αιινδαπήο, κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ή γλώζεηο ζπλαθείο
κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο θαη
-

δύν (2) δεκόηεο ή κόληκνη θάηνηθνη κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ή
γλώζεηο ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο. (παξ.1 άξζξν 3
Ν.1069/80, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ
Ν.4555/18 (ε νπνία θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
Ν.4623/19) θαη από ην άξζξν 99 ηνπ Ν.4604/19 θαη από ηελ παξ.2 ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4623/19).

Σην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ ε παξάηαμε ηνπ Δεκάξρνπ ζηελ παξνύζα
ρξνληθή ζηηγκή εθπξνζσπείηαη από ηνλ Δήκαξρν θαη ελλέα (9) δεκνηηθνύο
ζπκβνύινπο (ελ ζπλόισ δέθα). Δεδνκέλνπ όηη ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο
Δ.Ε.Υ.Α. πξέπεη λα απνηειείηαη από ηνλ Δήκαξρν ή ηνλ νξηδόκελν από απηόλ
ζύκβνπιν, θαη ηέζζεξηο αθόκε αηξεηνύο σο ηαθηηθά κέιε (από ηελ παξάηαμε
ηνπ δεκάξρνπ) θαη ηέζζεξηο αλαπιεξσκαηηθνύο (ΕΝ ΣΥΝΌΛΩ 1+4+4= 9) ,
δελ ηίζεηαη ζέκα αλεπάξθεηαο, θαζόηη νη εθιεγκέλνη δεκνηηθνί ζύκβνπινη, πνπ
πξνέξρνληαη από ηελ παξάηαμε ηνπ Δεκάξρνπ, επαξθνύλ γηα ηελ πιήξσζε ησλ
ζέζεσλ ηόζν ησλ ηαθηηθώλ όζν θαη ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηνπ
Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δ.Ε.Υ.Α.
ΘΘ. Οξηζκόο σο Πξόεδξνπ Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α. δεκνηηθνύ ζπκβνύινπ

Σύκθσλα κε ηελ παξ. 1 εδ. α άξζξ. 3 λ. 1069/1980, σο ηζρύεη, νξίδεηαη όηη «1.
Η ΔΕΥΑ πνπ ζπληζηάηαη ζε έλαλ (1) Δήκν δηνηθείηαη από ελδεθακειέο
δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, ην νπνίν νξίδεηαη από ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην κε ηνπο
αλαπιεξωηέο ηνπ θαη απνηειείηαη από ηνλ Δήκαξρν, ή ηνλ νξηδόκελν από
απηόλ ζύκβνπιν, ωο Πξόεδξν θαη έμη (6) αθόκε αηξεηνύο εθπξνζώπνπο ηνπ
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δήκνπ, εθ ηωλ νπνίωλ νη ηέζζεξηο (4) αλήθνπλ ζηελ παξάηαμε ηνπ
Δεκάξρνπ.»

Από ηελ σο άλσ δηάηαμε, θαη ηε γξακκαηηθή εξκελεία απηήο, ζπλάγεηαη όηη
θαηαξρήλ σο Πξόεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κίαο Δ.Ε.Υ.Α. νξίδεηαη
ex officio ν Δήκαξρνο ηνπ νηθείνπ Δήκνπ.
Εάλ γηα νηνδήπνηε ιόγν δελ επηζπκεί λα αλαιάβεη θαζήθνληα Πξόεδξνπ ηνπ
Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α., ν Δήκαξρνο κπνξεί λα νξίζεη σο Πξόεδξν ηνπ Δ.Σ.,
δεκνηηθό ζύκβνπιν ηεο επηινγήο ηνπ, πξνεξρόκελν από ηελ παξάηαμε ηνπ
Δεκάξρνπ.
Εθόζνλ ν Δήκαξρνο «απνπνηεζεί» ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δ.Ε.Υ.Α. (ζέζε ζηελ νπνία
νξίδεηαη ex officio, ήηνη ιόγσ ηεο ηδηόηεηαο ηνπ σο Δεκάξρνπ) ν Δήκαξρνο
δελ κπνξεί λα νξηζζεί αλαπιεξσκαηηθό κέινο νύηε απιό ηαθηηθό κέινο
ηνπ Δ.Σ.
Οξίδεηαη εθ ηνπ λόκνπ θαη ex officio κόλνλ σο (ηαθηηθόο) Πξόεδξνο ηνπ
Δηνηθεηηθνύ

Σπκβνπιίνπ,

δηαθνξεηηθά

νξίδεη

έλαλ

ζύκβνπιν

ηεο

παξάηαμεο ηνπ σο Πξόεδξν θαη ν ίδηνο δελ ζπκκεηέρεη ζηε ζύλζεζε ηνπ
Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α.

Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα εάλ κε ηελ απόθαζε ηνπ Δεκάξρνπ, κε ηελ νπνία
νξίδεηαη σο Πξόεδξνο ηνπ Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α δεκνηηθόο ζύκβνπινο ηεο
επηινγήο ηνπ (από ηελ παξάηαμε ηνπ Δεκάξρνπ), νξίδεηαη πεξαηηέξσ θαη
αλαπιεξσκαηηθό κέινο απηνύ (πέξαλ ηνπ Αληηπξνέδξνπ) :
Η έλλνηα ηνπ Αλαπιεξσηή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α. είλαη δηάθνξε
από ηελ έλλνηα ηνπ Αληηπξνέδξνπ.
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Σύκθσλα κε ηελ παξ. 1 εδ. α άξζξ. 3 λ. 1069/1980 νξίδεηαη όηη ε Δ.Ε.Υ.Α
δηνηθείηαη από ελδεθακειέο δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, ην νπνίν νξίδεηαη από ην
Δεκνηηθό Σπκβνύιην κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπ.
Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 9 εδ. γ’ άξζξ. 3 λ. 1069/1980 νξίδεηαη όηη
«Σε πεξίπηωζε απνπζίαο ηνπ Πξόεδξνπ, ιόγω αζζέλεηαο ή άδεηαο,
κεγαιύηεξεο ηνπ ελόο (1) κήλα, ε απνδεκίωζε απηή θαηαβάιιεηαη εμ
εκηζείαο ζε απηόλ θαη ζηνλ αλαπιεξωηή ηνπ.»

Με ηε δηάηαμε ηεο παξ. 4 άξζξ. 5 λ. 1069/1980 νξίδεηαη όηη «Ο Πξόεδξνο ή,
ζε

πεξίπηωζε

θωιύκαηνο

απηνύ, ν Αληηπξόεδξνο

ηνπ Δηνηθεηηθνύ

Σπκβνπιίνπ: α) εθπξνζσπεί ηελ επηρείξεζε ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη θάζε
αξρήο θαη δίδεη ηνπο επηβαιιόκελνπο όξθνπο, β) κπνξεί, κόλν ζε πεξίπησζε
πξνθαλνύο θηλδύλνπ από ηελ αλαβνιή, θαη ρσξίο απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ λα εγείξεη θαη αληηθξνύεη αγσγέο, λα αζθεί έλδηθα κέζα, λα δηνξίδεη
πιεξεμνπζίνπο θαη λα πξνβαίλεη ζε θάζε δηθαζηηθή ή εμώδηθε πξάμε γηα ηελ
πξνζηαζία

ησλ

ζπκθεξόλησλ

ηεο

επηρείξεζεο,

ησλ

πξάμεσλ

απηώλ

ππνβαιινκέλσλ ακέζσο ζην Σπκβνύιην γηα έγθξηζε θαη γ) ππνγξάθεη ηα
ζπκβόιαηα ηεο επηρείξεζεο». Ο Αληηπξόεδξνο νξίδεηαη θαηά ηε πξώηε
ζπλεδξίαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ κε ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ κειώλ
ηνπ. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ππεξηζρύεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. [παξ.1
άξζξν 3 Ν.1069/80, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ
Ν.4555/18 (ε νπνία θαηαξγήζεθε κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4623/19) θαη
από ην άξζξν 99 ηνπ Ν.4604/19 θαη από ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4623/19]
Από ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζπλάγεηαη όηη ν αξκόδηνο λα αλαπιεξώλεη ηνλ
Πξόεδξν ηνπ Δηνηθεηηθνύ
Αληηπξόεδξνο.

Ωο

Σπκβνπιίνπ ηεο Επηρείξεζεο είλαη ν

εθ ηνύηνπ, θαη πξνο απάληεζε

ηνπ

ζρεηηθνύ

εξσηήκαηνο, δελ νξίδεηαη «αλαπιεξσηήο» ηνπ Πξνέδξνπ ηνπο Δ.Σ.
Δ.Ε.Υ.Α. θαη άιιν κέινο, παξά κόλνλ ν Αληηπξόεδξνο πνπ εθ ηνπ λό κνπ
αλαπιεξώλεη ηνλ Πξόεδξν.
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ΘΘΘ. Οξηζκόο εθπξνζώπνπ πεξηβαιινληηθνύ - θνηλσληθνύ θνξέα

Σύκθσλα κε ηελ παξ. 1 εδ. γ άξζξ. 3 λ. 1069/1980 νξίδεηαη όηη:
« Ο θαζνξηζκόο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ή θνηλωληθνύ θνξέα ηνπ πξνεγνύκελνπ
εδαθίνπ θαη ε δηαπίζηωζε ηεο ζπλδξνκήο ηωλ πξνϋπνζέζεωλ ζην πξόζωπν
ηνπ πξνηεηλόκελνπ από απηόλ κέινπο, γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ. Ο Αληηπξόεδξνο νξίδεηαη θαηά ηε πξώηε ζπλεδξίαζε ηνπ
δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ κε ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ. Σε πεξίπησζε
ηζνςεθίαο, ππεξηζρύεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ.»

Από ηε γξακκαηηθή δηαηύπσζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο ζπλάγεηαη όηη ηόζν ν
θαζνξηζκόο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ή θνηλσληθνύ θνξέα όζν θαη ε ππόδεημε ηνπ
πξνζώπνπ πνπ ζα εθπξνζσπεί ηνλ θνξέα, ε δηαπίζησζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ
πξνϋπνζέζεσλ ζην πξόζσπν ηνπ, θαη ε εθινγή απηνύ σο κέινπο ηνπ Δ.Σ. ηεο
Δ.Ε.Υ.Α., γίλνληαη κε κία (1) εληαία απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ
ηνπ νηθείνπ Δήκνπ ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε.

ΘV. Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ησξηλνύ Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α.
ν νπνίνο αζθεί από 01-09-2019 θαη θαζήθνληα Πξνέδξνπ ηνπ Δεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ
Όπσο επηηάζζεη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 4 ηνπ λ. 3852/2010, ν
πξόεδξνο, ν αληηπξόεδξνο θαη ν γξακκαηέαο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ δελ
δύλαληαη λα νξηζηνύλ αληηδήκαξρνη, ελώ ηα αμηώκαηα απηά ηνπ πξνεδξείνπ
ηνπ

δεκνηηθνύ

ζπκβνπιίνπ δελ

ζπληζηνύλ

θώιπκα

εθινγήο

ζηελ

Οηθνλνκηθή Επηηξνπή θαη Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο ηνπ Δήκνπ. (ΥΠ.ΕΣ.
εγθ.87/59646/20.08.2019).
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Τόζν από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 64 λ. 3852/2010 όζν θαη από ηελ ΥΠ.ΕΣ.
εγθ.87/59646/20.08.2019 δελ ζπλάγεηαη ε ύπαξμε θσιύκαηνο ζπκκεηνρήο ηνπ
Πξόεδξνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα λνκηθώλ
πξνζώπσλ ηνπ Δήκνπ, ή πεξαηηέξσ δεκνηηθώλ επηρεηξήζεσλ ύδξεπζεο –
απνρέηεπζεο (Δ.Ε.Υ.Α.). Να ζεκεησζεί όηη ηα θσιύκαηα θαη αζπκβίβαζηα
αλαθέξνληαη ξεηώο θαη πεξηνξηζηηθώο ζηνλ λόκν, θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο
εξκελεύνληαη ζηελά.
Επνκέλσο, ε εθινγή ηνπ ησξηλνύ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α. σο
Πξνέδξνπ ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ δελ ζπληζηά θώιπκα/αζπκβίβαζην
ζηε ζπλέρηζε άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ θαη σο Πξνέδξνπ ηεο Δ.Ε.Υ.Α.
κέρξη ηελ εθινγή λένπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.

Αζήλα, 17/09/2019
Ο γλσκνδνηώλ δηθεγόξνο
Πάλνο Ζπγνύξεο
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