ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Δηέζε εξψηεκα απφ ηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ
Έλσζε Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Υ.Α.) ηα θάησζη
εξσηήκαηα γηα ηε ζχληαμε λνκηθήο γλσκνδφηεζεο:
«Παξαθαινχκε φπσο καο ρνξεγήζεηε γλσκνδφηεζε απφ ηνλ Ννκηθφ ζαο Σχκβνπιν
πνπ λα δηαζαθελίδεη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηηο Γ.Δ.Υ.Α. ηα
παξαθάησ:
Α. 1. «πξαθηηθά» Σπλεδξίαζεο πνπ γίλεηαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ηειεδηάζθεςεο
λννύληαη:
α. Τν καγλεηνζθνπεκέλν αξρείν (κε εηθόλα θαη ήρν)
β. Τν απνκαγλεηνθσλεκέλν αξρείν ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή πνπ πεξηέρεη θαηά
ην δπλαηό κε αθξίβεηα ηνπο δηαιόγνπο, ηηο ζέζεηο θαη ηελ ςεθνθνξία επί ησλ ζεκάησλ
γ. ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ησλ α θαη β ηθαλή λα απνδπλακώζεη ηελ έλλνηα θαη ηζρύ ησλ
«πξαθηηθώλ» κηαο ζπλεδξίαζεο; Γειαδή ην αξρείν α θαη ην αξρείν β είλαη ην ίδην θαη
ην απηό, ήηνη ηα «πξαθηηθά ζπλεδξίαζεο κε ηειεδηάζθεςε»;
2. Απνηειεί ππνρξέσζε ε επίδνζε αληίγξαθνπ καγλεηνζθνπεκέλνπ αξρείνπ (κε εηθόλα
θαη ήρν) κηαο ζπλεδξίαζεο ζε κέινο ηνπ Γ.Σ. πνπ ζπκκεηείρε ζηελ ζπλεδξίαζε κε
ηειεδηάζθεςε θαη ην αηηήζεθε;
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3. Η κε επίδνζε αληηγξάθνπ καγλεηνζθνπεκέλνπ αξρείνπ (κε εηθόλα θαη ήρν) κηαο
ζπλεδξίαζεο ζε κέινο ηνπ Γ.Σ. πνπ ζπκκεηείρε ζηελ ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε θαη ην
αηηήζεθε από ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Γ.Σ. απνηειεί πεηζαξρηθό παξάπησκα ηνπ Γξακκαηέα
εθόζνλ απηόο εθηειεί ξεηή πξνθνξηθή ή θαη γξαπηή εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. γηα
ηελ κε επίδνζή ηνπ ; (Να δηεπθξηληζηεί όηη ε παξαπάλσ εληνιή κε επίδνζεο αθνξά
κόλν ζην καγλεηνζθνπεκέλν αξρείν (κε εηθόλα θαη ήρν), όρη ζην απνκαγλεηνθσλεκέλν
αξρείν ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή πνπ πεξηέρεη θαηά ην δπλαηό κε αθξίβεηα ηνπο
δηαιόγνπο, ηηο ζέζεηο θαη ηελ ςεθνθνξία επί ησλ ζεκάησλ θαη κέινο ην Σπκβνπιίνπ
δεηά αληίγξαθν ηνπ καγλεηνζθνπεκέλνπ αξρείνπ -κε εηθόλα θαη ήρν).
Β. Απνηειεί ππνρξέσζε από πιεπξάο Πξνέδξνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α. ή θαη Γξακκαηέσο Γ.Σ. ε
επίδνζε ησλ ζεκάησλ θαη ησλ εηζεγήζεσλ ησλ ζεκάησλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.Σ.
ηεο Γ.Δ.Υ.Α. ζε Γεκνηηθό Σύκβνπιν πνπ δελ είλαη κέινο (ηαθηηθό ή αλαπιεξσκαηηθό)
ηνπ Γ.Σ. ηεο , θαη ην αηηείηαη σο παξαθάησ:
«Μεηά ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε κνπ παξαθαιώ όπσο κνπ επηζπλάπηεηαη κε e-mail ζε
όιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γ.Δ.Υ.Α. ηα ζέκαηα θαη ηηο εηζεγήζεηο ησλ ζεκάησλ»; (ν
Γεκνηηθόο Σύκβνπινο ηνλίδεη ζην mail πνπ καο έζηεηιε κε ζπλεκκέλν ην αίηεκά ηνπ,
όηη: «Δίλαη απαξαίηεην γηα κέλα θαη ππνρξενύζηε λα κνπ ζηέιλεηαη ηα ζέκαηα γηα ηελ
ελεκέξσζή κνπ θαη ηελ δηεπθόιπλζε ιεηηνπξγίαο κνπ σο Γεκνηηθόο Σύκβνπινο ηνπ
Γήκνπ …….»).”.
Kαηά ηε γλψκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

***
Α. Εθαρμοζηέο νομοθεηικό πλαίζιο
Σην άρθρο 1 ν. 1069/1980 νξίδεηαη φηη «1. Οη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο θαη
Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Υ.Α.) απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηεο παξ. 4
ηνπ άξζξνπ 252 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΚΓΚ), φπσο θπξψζεθε κε ην
άξζξν πξψην ηνπ λ. 3463/2006 (Α` 114) έρνπλ θνηλσθειή θαη κε θεξδνζθνπηθφ
ραξαθηήξα θαη δηέπνληαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, εθφζνλ δελ
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ηνπ Κψδηθα Γήκσλ
θαη Κνηλνηήησλ θαη ηνπ λ. 3852/2010 (Α` 87).».
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Σην άρθρο 4 ηοσ ν. 1069/1980 αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γ.Σ. ηεο Δπηρείξεζεο
νξίδεηαη φηη «

1. Τν Γηνηθεηηθφλ Σπκβνχιηνλ ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθψο εληφο ηνπ

πξψηνπ πελζεκέξνπ εθάζηνπ κελφο, σο θαη φηαλ αη ππνζέζεηο ηεο επηρεηξήζεσο
απαηηνχλ ηνχην. 2. Τν Γηνηθεηηθφλ Σπκβνχιηνλ ζπγθαιείηαη ππφ ηνλ Πξνέδξνπ δη`
εγγξάθνπ πξνζθιήζεσλ πξνο ελ

εθάζηνπ

ησλ

κειψλ

επηδηδνκέλεο

ηξεηο

ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξαο πξν ηεο νξηδνκέλεο δηα ηελ ζλλεδξίαζηλ. Δπίζεο
ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθψο νζάθηο δεηήζε

ηνχην

ην

ήκηζπ ηνπιάρηζηνλ ηνπ

φινπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνλ.

Ζ πξφζθιεζηο δένλ λα

αλαθέξε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο. Δηο θαηεπεηγνχζαο πεξηπηψζεηο ε
πξφζθιεζηο δχλαηαη λα επηδνζή ηελ απηήλ εκέξαλ ηεο ζπλεδξηάζεσο. 3.Τν
Γηνηθεηηθφλ

Σπκβνχιηνλ

ζπλεδξηάδεη

εηο

ηελ

έδξαλ ηεο επηρεηξήζεσο θαη

επξίζθεηαη ελ απαξηία εθ` φζνλ πθίζηαηαη απφιπηνο πιεηνςεθία ηνπ φινπ
αξηζκνχ ησλ κειψλ απηνχ. Απφιπηνο πιεηνςεθία είλαη ν ακέζσο κεγαιχηεξνο
αθέξαηνο ηνπ εκίζενο ηνπ αξηζκνχ ηνχηνπ. 4. Δηο ελ πεξίπησζηλ ν αξηζκφο ησλ
κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίηνπ είλαη άξηηνο, ηνχην επξίζθεηαη ελ απαξηία
εθ` φζνλ παξίζηαηαη ην ήκηζπ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ κειψλ απηνχ. 5. Αη απνθάζεηο
ηνπ

Γηνηθεηηθνχ

Σπκβνπιίνπ

ιακβάλνληαη

θαη`απφιπηνλ

πιεηνςεθίαλ ησλ

παξφλησλ, ελ ηζνςεθία επηθξαηνχζεο ηεο ςήθνπ ηνπ Πξνέδξνπ.».
Αθνινχζσο ζηελ σπ’ αρ. 43254/2007 απόθαζη ηοσ Υποσργού Εζωηερικών (ΦΔΚ
Β’ 1492) «Κσιχκαηα, αζπκβίβαζηα, ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ λ. 3463/2006»
ζην άξζξν 5 κε ηίηιν «Πξαθηηθά ζπλεδξίαζεο» νξίδεηαη φηη «Σηε ζπλεδξίαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεξνχληαη πξαθηηθά κε επζχλε ηνπ γξακκαηέα ηνπ, ν νπνίνο
είλαη ππάιιεινο ηεο επηρείξεζεο πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Σπκβνπιίνπ. Τα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Δθφζνλ δηαηππψλεηαη κεηνςεθνχζα ζέζε, ηα πξαθηηθά
ζπλππνγξάθνληαη απφ ηα κεηνςεθίζαληα κέιε. Ζ κε ππνγξαθή ησλ πξαθηηθψλ δελ
επεξεάδεη ην θχξνο ηεο απφθαζεο. Κάζε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ
παίξλεη ηδηαίηεξν αξηζκφ θαη ζηελ αξρή θάζε ρξφλνπ γίλεηαη λέα αξίζκεζε.».
Καη’ άρθρο 1 Κώδικα Διοικηηικής Διαδικαζίας νξίδεηαη φηη «Οη δηαηάμεηο ηνπ
Κψδηθα

απηνχ

εθαξκφδνληαη

ζην

Γεκφζην,

ζηνπο

νξγαληζκνχο

ηνπηθήο

απηνδηνίθεζεο θαη ζηα άιια λνκηθά πξφζσπα δεκφζηνπ δηθαίνπ, εθηφο αλ άιισο
νξίδεηαη ζε επηκέξνπο δηαηάμεηο. Δηδηθά νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 έσο 7 θαη ηνπ
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άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ζηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ
δηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.) πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή επηρνξεγνχληαη ηαθηηθψο, ζχκθσλα κε
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφ θξαηηθνχο πφξνπο θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ζηα Ν.Π.Η.Γ. θαη ηηο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο
(ΓΔΚΟ) ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ Ν.3429/2005, θαζώο θαη ζηα λνκηθά πξόζσπα θαη ηηο
επηρεηξήζεηο ησλ Ο.Τ.Α, εληόο ή εθηόο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.».
Αθνινχζσο, ζην άρθρο 5 ηοσ Κώδικα Διοικηηικής Διαδικαζίας νξίδεηαη φηη «1.
Κάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη ην δηθαίσκα, χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα ιακβάλεη
γλψζε ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ. Ωο δηνηθεηηθά έγγξαθα λννχληαη φζα
ζπληάζζνληαη απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο εθζέζεηο, κειέηεο, πξαθηηθά,
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, εγθχθιηεο νδεγίεο, απαληήζεηο ηεο Γηνίθεζεο, γλσκνδνηήζεηο
θαη απνθάζεηο. 2. Όπνηνο έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ δηθαηνχηαη, χζηεξα απφ
γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα ιακβάλεη γλψζε ησλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θπιάζζνληαη
ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη είλαη ζρεηηθά κε ππφζεζή ηνπ ε νπνία εθθξεκεί ζε απηέο
ή έρεη δηεθπεξαησζεί απφ απηέο. 3. Τν θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο δηθαίσκα
δελ πθίζηαηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην έγγξαθν αθνξά ηελ ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή
δσή ηξίηνπ, ή αλ παξαβιάπηεηαη απφξξεην ην νπνίν πξνβιέπεηαη απφ εηδηθέο
δηαηάμεηο. Ζ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή κπνξεί λα αξλεζεί ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ηνχηνπ αλ ην έγγξαθν αλαθέξεηαη ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπ Υπνπξγηθνχ
Σπκβνπιίνπ, ή αλ ε ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ είλαη δπλαηφλ λα δπζρεξάλεη
νπζησδψο ηελ έξεπλα δηθαζηηθψλ, δηνηθεηηθψλ, αζηπλνκηθψλ ή ζηξαηησηηθψλ αξρψλ
ζρεηηθψο κε ηελ ηέιεζε εγθιήκαηνο ή δηνηθεηηθήο παξάβαζεο. 4. Τν δηθαίσκα ησλ
παξ. 1 θαη 2 αζθείηαη: α) κε κειέηε ηνπ εγγξάθνπ ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο, ή β)
κε ρνξήγεζε αληηγξάθνπ, εθηφο αλ ε αλαπαξαγσγή ηνχηνπ κπνξεί λα βιάςεη ην
πξσηφηππν. Ζ ζρεηηθή δαπάλε αλαπαξαγσγήο βαξχλεη ηνλ αηηνχληα, εθηφο αλ ν
λφκνο νξίδεη δηαθνξεηηθά. Αλ πξφθεηηαη γηα πιεξνθνξίεο ηαηξηθνχ ραξαθηήξα, απηέο
γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ αηηνχληα κε ηε βνήζεηα γηαηξνχ, ν νπνίνο νξίδεηαη γηα ην
ζθνπφ απηφλ. 5. Ζ άζθεζε ηνπ θαηά ηεο παξ. 1 θαη 2 δηθαηψκαηνο γίλεηαη κε ηελ
επηθχιαμε ηεο χπαξμεο ηπρφλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο.
6. Ζ ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηε ρνξήγεζε εγγξάθσλ θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ή
ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ πνιίηε είλαη είθνζη (20)
εκέξεο.».
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ΙΙ. Ερμηνεία νομοθεηικού πλαιζίοσ - Υπαγωγή
Σχκθσλα κε ηα πξνπαξαηεζέληα άξζξα ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, νη
Γ.Δ.Υ.Α. ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4-7 θαη 12 ηνπ Κψδηθα, σο Ννκηθά
Πξφζσπα ησλ ΟΤΑ εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Πεξαηηέξσ, θαη’ επηηξεπηή
αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ (ππνπξγηθψλ
απνθάζεσλ θ.ν.θ.)

πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ Κνηλσθειψλ

Δπηρεηξήζεσλ ησλ ΟΤΑ θαη ζηηο Γ.Δ.Υ.Α., απηέο ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε
πξαθηηθψλ ζε θάζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο Σπκβνπιίνπ κε επζχλε ηνπ
γξακκαηέα ηνπ. Τα κέιε ηνπ Γ.Σ. ηεο Γ.Δ.Υ.Α. έρνπλ άκεζε έλλνκν ζπκθέξνλ ζηελ
πξφζβαζε ησλ πξαθηηθψλ απηψλ, πνπ ζπλέρνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηρείξεζεο
σο κέιε ηνπ θπξίαξρνπ απνθαζίδνληνο νξγάλνπ απηήο. Ωο πξαθηηθά πξέπεη λα
ζεσξεζνχλ ηφζν ην καγλεηνζθνπεκέλν αξρείν (κε εηθφλα θαη ήρν), φζν θαη ην
απνκαγλεηνθσλεκέλν αξρείν ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή πνπ πεξηέρεη θαηά ην
δπλαηφ κε αθξίβεηα ηνπο δηαιφγνπο, ηηο ζέζεηο θαη ηελ ςεθνθνξία επί ησλ ζεκάησλ,
θαζφηη ζε ακθφηεξα απνηππψλνληαη νη ζέζεηο θαη νη ζπδεηήζεηο θαηά ηε ζπλεδξίαζε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ (βι. θαη ΣηΔ 1807/2007). Ζ κε ρνξήγεζε ησλ σο άλσ
«πξαθηηθψλ» ζην αηηνχκελν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ απνηειεί παξαβίαζε
ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, θαη πεξαηηέξσ κπνξεί λα
ζεκειηψζεη πεηζαξρηθφ παξάπησκα ηφζν ηνπ Γξακκαηέα φζν θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
ΓΣ εάλ δψζεη ζρεηηθή εληνιή πεξί κε ρνξήγεζεο, σο παξαβίαζε ηδηαίηεξνπ ελλφκνπ
θαζήθνληνο.
Καζφζνλ αθνξά, ην ππφ ζηνηρ. Β’ εξψηεκα, ρνξήγεζεο ησλ ζεκάησλ θαη ησλ
εηζεγήζεσλ ησλ ζεκάησλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.Σ. ηεο Γ.Δ.Υ.Α. ζε Γεκνηηθφ
Σχκβνπιν ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, ιεθηέα ηα αθφινπζα. Με ηελ πξφζθαηε λνκνινγία ηνπ
Αξείνπ Πάγνπ έρεη θξηζεί φηη νη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο,
απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, δηεπφκελα απφ ηνπο θαλφλεο ηεο
ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, έρνπλ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, δηαζέηνληαο ίδηα
δηνίθεζε, αλεμάξηεηε ηακεηαθή ππεξεζία θαη ηδηαίηεξν πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη
εμφδσλ, κε βάζε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζή ηνπο, ίδηα πεξηνπζία θαη
δηθνχο ηνπο πφξνπο, αλεμάξηεηε θαη απηνηειή εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
κε βάζε θαλνληζκνχο πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηψλ, δελ
ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ΟΤΑ, νχηε ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, απφ ηνλ
νπνίν αληηζέησο ξεηά εμαηξνχληαη (ΑΠ 2063/2014, 15/2013, 1675/2010, 1584/2010),
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νχηε ειέγρνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, θαηά ηελ έλλνηα ησλ ζρεηηθψλ νξηζκψλ
ηνπ Δπξσπατθνχ Σπζηήκαηνο Δζληθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Λνγαξηαζκψλ ηεο
Κνηλφηεηαο, ζηνπο νπνίνπο παξαπέκπνπλ θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1Β ηνπ λ.
2362/1995 θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ ζπληξέρεη θαλέλα απφ ηα δχν ζσξεπηηθά ηηζέκελα
ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο θξηηήξηα γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο απφ ηελ ΔΛΣΤΑΤ ζηνλ ηνκέα
ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο
Κπβέξλεζεο.
Πεξαηηέξσ, ε έλλνηα ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ πεξηέρεηαη έκκεζα θαη ζην άξζξν 438
ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο (Κ.Πνι.Γ.), φπσο ηζρχεη, κε ην νπνίν νξίδεηαη φηη
«Έγγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί θαηά ηνπο λφκηκνπο ηχπνπο απφ δεκφζην ππάιιειν ή
ιεηηνπξγφ ή πξφζσπν πνπ αζθεί δεκφζηα ππεξεζία ή ιεηηνπξγία απνηεινχλ πιήξε
Απφδεημε γηα φινπο σο πξνο φζα βεβαηψλνληαη ζην έγγξαθν φηη έγηλαλ απφ ην
πξφζσπν πνπ ζπλέηαμε ην έγγξαθν ή φηη έγηλαλ ελψπησλ ηνπ, αλ ην πξφζσπν απηφ
είλαη θαζ` χιελ θαη θαηά ηφπνλ αξκφδην λα θάλεη απηή ηε βεβαίσζε. Αληαπφδεημε
επηηξέπεηαη κφλνλ κε πξνζβνιή ηνπ εγγξάθνπ σο πιαζηνχ». Ο ελλνηνινγηθφο
πξνζδηνξηζκφο ηνπ δεκνζίνπ εγγξάθνπ ηνπ πην πάλσ άξζξνπ είλαη εληαίνο ζε φιν ην
δίθαην. (Α.Π. 1267/1997 ΝνΒ 1998, 562). Δηδηθφηεξα, έρεη θξηζεί φηη δεκφζην
έγγξαθν είλαη απηφ πνπ ζπληάρζεθε απφ αξκφδην θαζ`χιε θαη θαηά ηφπν γηα ηε
ζχληαμε ή ηελ έθδνζε ηνπ εγγξάθνπ δεκφζην ππάιιειν ή ιεηηνπξγφ θαη πξννξίδεηαη
γηα εμσηεξηθή θπθινθνξία (θαη όρη γηα εζσηεξηθή ππεξεζία, όπσο εθείλν κε ην νπνίν
παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ή γίλνληαη αμηνινγήζεηο) πξνο πιήξε απφδεημε έλαληη πάλησλ
θάζε γεγνλφηνο πνπ βεβαηψλεηαη ζ' απηφ. (ΑΠ 2000/2018).
Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ε εηζήγεζε- φπσο θαιείηαη ζηελ
πξαθηηθή- κειψλ Γ.Σ. κίαο Γ.Δ.Υ.Α. δελ ζπληζηά δεκόζην έγγξαθν ελ ηε ελλνία ηνπ
λφκνπ (ΚΠνιΓ), δηφηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λ. 1069/1980 πεξί Γ.Δ.Υ.Α., ή απφ
άιιε δηάηαμε σο λφκηκν πξνεγνχκελν ηχπν γηα ηελ ιήςε κίαο απφθαζεο, δελ είλαη
έγγξαθν πνπ πξννξίδεηαη γηα εμσηεξηθή θπθινθνξία, νχηε ζπληάζζεηαη γηα ηελ
βεβαίσζε θαη απφδεημε γεγνλφησλ έλαληη πάλησλ, αιιά αποτελεί έγγραυο ποσ
αυορά την εσωτερική λειτοσργία τοσ Διοικητικού Σσμβοσλίοσ της Δ.Ε.Υ.Α.., θαη
άξα πξέπεη λα ζεσξεζεί ηδησηηθφ έγγξαθν ηνπ άξζξ. 5 παξ. 2 ηνπ Κψδηθα
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο.
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Δπνκέλσο, ν αηηψλ δεκνηηθφο ζχκβνπινο γηα ηελ πξφζβαζε ζε έγγξαθν πνπ ηεξείηαη
κελ απφ ηελ Δπηρείξεζε αιιά δελ έρεη δεκφζην ραξαθηήξα, πξέπεη λα επηθαιεζηεί θαη
λα απνδείμεη αηηηνινγεκέλα εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ. Ζ επίθιεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ
σο δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ δελ κπνξεί λα ζεκειηψζεη εηδηθφ έλλνκν
ζπκθέξνλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 5 παξ. 2 Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο,
θαζφηη φπσο πιένλ θξίλεη παγίσο ε λνκνινγία απφ ην 2017, νη Γ.Δ.Υ.Α. έρνπλ
δηνηθεηηθή απηνηέιεηα απέλαληη ζηνλ νηθείν Γήκν αλεμάξηεηε θαη απηνηειή
εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κε βάζε θαλνληζκνχο πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηα
φξγαλα δηνίθεζεο απηψλ, δελ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ΟΤΑ.1 Θα κπνξνχζε λα
ζεκειηψλεη ζρεηηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ κφλν εάλ ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο αθνξά δήηεκα
πνπ εθ ηνπ λφκνπ (1069/1980) απαηηεί εηδηθψο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ νηθείνπ
Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή ηελ έγθξηζε απηνχ.

Αζήλα, 25-5-2021
Ο Ννκηθφο Σχκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α.
Πάλνο Επγνχξεο
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