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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Επί ηνπ πξνο ηελ Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
κε αξηζκ.πξση.εηζ. 1657/27-4-2011
εξσηήκαηνο

Εξσηάηαη από ηελ Δ.Ε.Υ.Α.:
1. Εάλ νη ζπλεδξηάζεηο ησλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ ησλ Δ.Ε.Υ.Α.
είλαη δεκόζηεο θαη εηδηθόηεξα εάλ ην Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α. είλαη
ππνρξεσκέλν λα δερζεί δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο (ηεο κεηνςεθίαο ή
ηεο πιεηνςεθίαο) πνπ επηζπκνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ζπλεδξίαζε
ηνπ Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α.
2. Πνηνί έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ αληίγξαθα από ηα πξαθηηθά ησλ
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δ.Σ. ησλ Δ.Ε.Υ.Α. θαη εηδηθόηεξα, εάλ δεκνηηθόο
ζύκβνπινο (ηεο κεηνςεθίαο ή ηεο πιεηνςεθίαο) έρεη δηθαίσκα λα
δεηήζεη θαη λα ιάβεη αληίγξαθα πξαθηηθώλ πνπ αθνξνύλ ηόζν ηελ
ηξέρνπζα πεξίνδν όζν θαη παιαηόηεξεο πεξηόδνπο.

Επί ησλ αλσηέξσ εξσηεκάησλ, ε γλώκε καο είλαη ε αθόινπζε:
Σύκθσλα κε ην άξζξ. 1 παξ. 1 ηνπ Ν. 1069/1980, νη Δ.Ε.Υ.Α.
ιεηηνπξγνύλ κε ηε κνξθή Δεκνηηθήο επηρείξεζεο θαη δηέπνληαη σο
πξνο ηε δηνίθεζε, νξγάλσζε, εθηέιεζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε ησλ
έξγσλ
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ρξεκαηνδόηεζήο ηνπο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 1069/1980, ελώ
εθαξκόδνληαη θαηά ηα ινηπά νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Δεκνηηθνύ θαη
Κνηλνηηθνύ Κώδηθα.

Σύκθσλα κε ηελ Εγθύθιην 77/2007 ηνπ Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ, νη
παξαπνκπέο ηνπ Ν. 1069/1980 ζε δηαηάμεηο ηνπ Δεκνηηθνύ θαη
Κνηλνηηθνύ Κώδηθα αθνξνύλ ην λέν Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
(Ν. 3463/06). Όπνπ γίλεηαη ηέηνηα παξαπνκπή, εθαξκόδνληαη
αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΚ πνπ αθνξνύλ ηηο θνηλσθειείο
επηρεηξήζεηο (άξζξ. 254-261 ΚΔΚ).
Εηδηθά όζνλ αθνξά ηηο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο ηνπ ΚΔΚ ζεκαληηθά
γηα ηελ παξνύζα αλάιπζε είλαη ηα αθόινπζα: Οη θνηλσθειείο
επηρεηξήζεηο ηνπ ΚΔΚ εμππεξεηνύλ ζθνπνύο πνπ ζπλδένληαη κε
δξαζηεξηόηεηεο ή ππεξεζίεο πνπ είλαη ζπλαθείο κε ηηο αξκνδηόηεηεο
ησλ Ο.Τ.Α., ιεηηνπξγνύλ δειαδή σο ππνθαηάζηαηα δεκνηηθώλ
ππεξεζηώλ. Γηα ηνλ ιόγν απηόλ, ν λνκνζέηεο επηηξέπεη ηελ
ρξεκαηνδόηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηώλ θαζώο θαη ηε δηεπθόιπλζή
ηνπο ζε δεηήκαηα πξνζσπηθνύ (π.ρ. κε ηελ απόζπαζε ππαιιήισλ
Ο.Τ.Α. ζε απηέο), αιιά θαη ππάγεη ζην λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ ηζρύεη

γηα

ηνπο

Ο.Τ.Α.

ηα

ζέκαηα

πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνύ

θαη

πξνκεζεηώλ ησλ θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ.
Όκσο, παξά ηελ εμνκνίσζή ηνπο κε απνθεληξσκέλεο δεκνηηθέο
ππεξεζίεο, νη θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο παξακέλνπλ λνκηθά πξόζσπα
ηδησηηθνύ δηθαίνπ ζηηο ινηπέο εθθάλζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο
δξαζηεξηόηεηαο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο.

Τέινο, κε ηελ λνκνζεηηθή εμνπζηνδόηεζε πνπ παξέρεη ην άξζξ. 264
ΚΔΚ, εθδόζεθε ε 43254/2007 Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ,
κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ ηόζν ηα θσιύκαηα θαη αζπκβίβαζηα,
όζν θαη ε ζπγθξόηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Σ. θνηλσθειώλ
επηρεηξήζεσλ.

1. Ωο πξνο ηελ παξνπζία δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ζε ζπλεδξηάζεηο ηνπ
Δ.Σ.
Τν άξζξ. 4 ηνπ Ν. 1069/1980 πνπ ξπζκίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ
Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ηελ απαξηία θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ δελ
δηαιακβάλεη εηδηθή ξύζκηζε γηα ηελ δεκνζηόηεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ
ηνπ Δ.Σ. ησλ Δ.Ε.Υ.Α. Αθόκε θαη εάλ εζεσξείην απηή ε κε ξύζκηζε
ηνπ ζέκαηνο σο αθνύζην θελό ηνπ λόκνπ, ώζηε λα γίλεη δεθηή
αλάινγε εθαξκνγή ηνπ ΚΔΚ, νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΚ γηα ηηο
θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο επίζεο δελ ξπζκίδνπλ ην ζέκα ηεο
δεκνζηόηεηαο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δ.Σ.
Σηελ ππό θξίζε πεξίπησζε, ν ραξαθηήξαο ηεο Δ.Ε.Υ.Α. σο λνκηθνύ
πξνζώπνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ θαζνξίδεη θαη ηελ απάληεζε ε νπνία

πξέπεη λα δνζεί ζην δήηεκα ηεο δεκνζηόηεηαο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Δ.Σ. ησλ Δ.Ε.Υ.Α. Καηαιείπεηαη επνκέλσο επξεία δηαθξηηηθή επρέξεηα
ζην Δ.Σ. ησλ Δ.Ε.Υ.Α., λα απνθαζίζεη, σο ην θπξίαξρν όξγαλν ηνπ
λνκηθνύ πξνζώπνπ, γηα ην αλ θαηά γεληθό θαλόλα νη ζπλεδξηάζεηο
ηνπ Δ.Σ. ζα είλαη δεκόζηεο, θαζώο θαη γηα ηελ δπλαηόηεηα θαη
δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ζπλεδξηάζεσλ θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ.
Υπ’ απηή ηελ έλλνηα, ην Δ.Σ. ηεο Δ.Ε.Υ.Α. δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα
δερζεί δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο (ηεο κεηνςεθίαο ή ηεο πιεηνςεθίαο)
πνπ επηζπκνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ζπλεδξίαζε ηνπ Δ.Σ. ηεο
Δ.Ε.Υ.Α.

2. Ωο πξνο ηελ ιήςε αληηγξάθσλ πξαθηηθώλ από ηηο ζπλεδξηάζεηο
ηνπ Δ.Σ. από δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο
Ο Ν. 1069/1980 δελ δηαιακβάλεη θακηά ξύζκηζε γηα ηα πξαθηηθά ησλ
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δ.Σ. ησλ Δ.Ε.Υ.Α. Σε απηό ην αθνύζην θελό ηνπ
λόκνπ, εθαξκνζηέεο είλαη νη δηαηάμεηο ηνπ εμνπζηνδνηηθνύ άξζξνπ
264 ηνπ ΚΔΚ, ζύκθσλα κε ην νπνίν εθδόζεθε ε 43254/2007
Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ, κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ
ηόζν ηα θσιύκαηα θαη αζπκβίβαζηα, όζν θαη ε ζπγθξόηεζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Σ. θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ. Εηδηθόηεξα, ην άξζξ. 5
ηεο σο άλσ Υ.Α. αλαθέξεη ηα αθόινπζα:
«Σηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεξνύληαη πξαθηηθά κε
επζύλε ηνπ γξακκαηέα ηνπ, ν νπνίνο είλαη ππάιιεινο ηεο
επηρείξεζεο πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.

Τα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη από ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ γξακκαηέα
ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Εθόζνλ δηαηππώλεηαη κεηνςεθνύζα
ζέζε, ηα πξαθηηθά ζπλππνγξάθνληαη από ηα κεηνςεθίζαληα κέιε. Η
κε ππνγξαθή ησλ πξαθηηθώλ δελ επεξεάδεη ην θύξνο ηεο απόθαζεο.
Κάζε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ παίξλεη ηδηαίηεξν αξηζκό
θαη ζηελ αξρή θάζε ρξόλνπ γίλεηαη λέα αξίζκεζε.»
Με άιια ιόγηα, νύηε θαη ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο δελ πθίζηαηαη εηδηθή
ξύζκηζε γηα ηελ ιήςε αληηγξάθσλ πξαθηηθώλ. Σηελ ππό θξίζε
πεξίπησζε, θαη δεδνκέλνπ ηνπ ραξαθηήξα ησλ Δ.Ε.Υ.Α. σο
θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ – νησλεί απνθεληξσκέλσλ δεκνηηθώλ
ππεξεζηώλ, αληίγξαθα ησλ πξαθηηθώλ κπνξεί λα ιάβεη όπνηνο έρεη
έλλνκν ζπκθέξνλ. Ταπηόρξνλα όκσο, θαζώο νη Δ.Ε.Υ.Α. δελ παύνπλ
λα απνηεινύλ λ.π.η.δ., ε ιήςε αληηγξάθσλ ησλ πξαθηηθώλ πξέπεη λα
γίλεηαη ππό ηνλ πεξηνξηζκό όηη δελ δηαθπβεύνληαη ηα νηθνλνκηθά
ζπκθέξνληα ηεο Δ.Ε.Υ.Α. από ηελ ιήςε ηνπο.
Υπ’ απηή ηελ έλλνηα, ε ιήςε αληηγξάθσλ πξαθηηθώλ από δεκνηηθνύο
ζπκβνύινπο είλαη θαη’ αξρήλ επηηξεπηή, θαζ’ όζνλ ην Δεκνηηθό
Σπκβνύιην απνηειεί ηελ πξντζηακέλε αξρή ηνπ Δηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ησλ Δ.Ε.Υ.Α., κε ηελ επηθύιαμε όκσο λα κελ ηίζεληαη ζε
θίλδπλν ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο Δ.Ε.Υ.Α. από ηελ ιήςε ηνπο.

Αζήλα, 18.5.2011
Ο γλσκνδνηώλ δηθεγόξνο,
Πάλνο Ζπγνύξεο

