ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Τέθηκε με το α.π. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2694/7-12-2020 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης προς την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) ερώτημα για την παροχή νομικής γνωμοδότησης ως εξής:
«Αιρετό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. (τακτικό μέλος) προερχόμενο από
τη Μείζονα Αντιπολίτευση ανεξαρτητοποιήθηκε και ως εκ τούτου να διευκρινιστεί αν
υπάρχει υποχρέωση αντικατάστασής του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου που το
όρισε. Σε περίπτωση που προβλέπεται αντικατάστασή του ποια είναι η ακριβής
διαδικασία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»
Κατά τη γνώμη μας προσήκει η κάτωθι απάντηση.

****
Κατ’ άρθρ. 3 παρ. 1 ν. 1069/1980, ως ισχύει, ορίζεται ότι « «1. Η Δ.Ε.Υ.Α. που συνιστάται
σε έναν (1) Δήμο διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από
το Δημοτικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές του και αποτελείται από τον Δήμαρχο, ή τον
οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο, ως Πρόεδρο και έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του
δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου..»
Κατ’ άρθρ. 66 παρ. 6 ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 114 παρ. 4α ν.
4623/2019 ορίζεται ότι «6. Το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή
διαγράφηκε από την παράταξή του, δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν
μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του Προεδρείου ή της οικονομικής επιτροπής ή
της επιτροπής ποιότητας ζωής, όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία

ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε. Ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ορισθεί
ή να παραμείνει Αντιδήμαρχος. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξη του στην παράταξη από
την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα
(2/3) των μελών, προκειμένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη και από
όλα τα μέλη, προκειμένου για παρατάξεις με λιγότερα από τρία (3) μέλη.»
Η εκούσια ανεξαρτητοποίηση ή η διαγραφή δημοτικού συμβούλου από τη δημοτική του
παράταξη επιφέρει, κατά κανόνα, την απώλεια τυχόν αξιωμάτων που κατέχει.1 Ειδικότερα,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 παρ. 6, 66 παρ. 8 και 74 παρ. 12 του ν.
3852/2010, τα μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη της
οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής που ανεξαρτητοποιούνται ή
διαγράφονται από την παράταξή τους, απολύουν αυτοδικαίως και τα αντίστοιχα αξιώματά
τους, παραμένοντας, ωστόσο, απλοί - ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι. Εξαίρεση στον
ανωτέρω κανόνα αποτελούν οι αντιδήμαρχοι, μιας και το εδ. τελ. της παρ. 6 του άρθρου 66
του ν. 3852/201016 ορίζει ότι «ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ορισθεί ή να
παραμείνει αντιδήμαρχος».
Εν προκειμένω ο ανεξαρτητοποιηθείς σύμβουλος εξελέγη ως μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ως
«αιρετός εκπρόσωπος του δήμου» (βλ. παρ. 1 άρθρ. 3 ν. 1069/80). Το άρθρο 3 παρ. 1 ν.
1069/1980 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζει ότι από τα αιρετά μέλη του Δ.Σ.
Δ.Ε.Υ.Α. τα τέσσερα(4) ανήκουν στην παράταξη του Δήμαρχου χωρίς να ορίζει ότι τα
υπόλοιπα δύο (2) μέλη θα ορίζονται από δημοτική παράταξη, αρκεί να είναι «αιρετοί
εκπρόσωποι του δήμου» και να μην ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου.
Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι από το άρθρο 66 παρ. 6 ν. 3852/2010 ο νομοθέτης
έχει προβλέψει την απώλεια του αξιώματος ως μέλος του Προεδρείου ή της οικονομικής
επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής, όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης από
την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ο σύμβουλος (χωρίς να κάνει σχετική αντίστοιχη αναφορά
για όσους τελούν μέλη Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.), κατά τη γνώμη μου η ανεξαρτητοποίηση του
συμβούλου από τη δημοτική παράταξη στην οποία ανήκε, δεν κωλύει την νομιμότητα
συγκρότησης και λειτουργίας του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α., ούτε καθιερώνει νόμιμη υποχρέωση
αντικατάστασης αυτού ως μέλους Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α., καθότι πληρεί τις προϋποθέσεις του
άρθρ.3 ν. 1069/80, είναι δηλαδή «αιρετός εκπρόσωπος του δήμου».
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Εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 91/2019 «Λειτουργία δημοτικών παρατάξεων» (ΑΔΑ: 69ΒΖ465ΧΘ7-Λ65)

Επομένως δεν συντρέχει λόγος αντικατάστασης του και νομίμως συμμετέχει ως μέλος του
Δ.Σ. της Επιχείρησης.

Αθήνα, 7-12-2020
Ο Νομικός Σύμβουλος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Πάνος Ζυγούρης

