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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας ο δημοτικός σύμβουλος
Δημήτριος Τραπεζανλής, ορίσθηκε μέλος στα δ/κά συμβούλια Νομικών Προσώπων
του Δήμου:
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.Π. ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Σ.

1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ &
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

378/2014
169/2017

2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ &
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

380/2014

3 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ «ΚΑΠΑ»

ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΟ 134/2017

4 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΟ 136/2017

Με την από 4-2-2019 επιστολή-δήλωσή του ο ανωτέρω δηλώνει την
ανεξαρτητοποίησή του από τη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας «ΔΡΑΣΗ ΜΕ
ΓΝΩΣΗ».

Με το αριθ. πρωτ. 49466/49058/2011/8-2-2012 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών σχετικά με το θέμα «Ανεξαρτητοποίηση δημοτικού συμβούλου και
συμμετοχή του στο διοικητικό συμβούλιο δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης» κάνει
γνωστό το εξής:
«Ο ορισμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης από
το οικείο δημοτικό συμβούλιο ρυθμίζεται στις διατάξεις του άρθρου 255 του ΚΔΚ. Μεταξύ
των προσώπων που μετέχουν στη διοίκηση της κοινωφελούς επιχείρησης είναι και δημοτικοί
σύμβουλοι, εκπρόσωποι της πλειοψηφούσας και της μειοψηφούσας παράταξης. Έτσι, στην
παρ.1 του ανωτέρω άρθρου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι « Από το μέλη αυτά τουλάχιστον τρεις
(3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου.. . Στην περίπτωση των αιρετών μελών τουλάχιστον
ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία».
Περαιτέρω, στην παρ. 6 του άρθρου 94 ΚΔΚ, η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου
35 του ν. 3801/2009, ορίζεται ότι «το μέλος του δημοτικού συμβουλίου που
ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξή του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη ή να
ιδρύσει νέα δεν μπορεί να εκλεγεί ή να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου ή της



δημαρχιακής επιτροπής, καθώς και να ορισθεί ή να παραμείνει Αντιδήμαρχος...». Όπως είχε
διευκρινιστεί και με την εγκύκλιο με αριθ. 49/79943/31.12.2008 της υπηρεσίας μας οι
δημοτικοί σύμβουλοι που ανεξαρτητοποιούνται, ουδετεροποιούνται - αποστασιοποιούνται
πλέον από την παράταξη από την οποία προέρχονται.
Επίσης, ανάλογη πρόβλεψη υπάρχει και στο «Πρόγραμμα Καλλικρότης» (ν.3852/2010) και
συγκεκριμένα στην παρ.6 του αρθρ.66 όπου ορίζεται ότι «το μέλος του δημοτικού συμβουλίου
που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξη 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, καθώς και να ορισθεί ή να παραμείνει Αντιδήμαρχος
κατά τη διάρκεια της θητείας του»..
Από το συνδυασμό των ανωτέρω συνάγεται κατά την άποψη της υπηρεσίας μας το εξής:
δημοτικοί σύμβουλοι που συμμετείχαν στο διοικητικό συμβούλιο δημοτικής κοινωφελούς
επιχείρησης ως εκπρόσωποι είτε της πλειοψηφούσας είτε της μειοψηφούσας δημοτικής
παράταξης εφόσον ανεξαρτητοποιηθούν, παύουν πλέον να θεωρούνται εκπρόσωποι της
παράταξης από την οποία προέρχονταν. Συνεπώς το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να λάβει
απόφαση για την αντικατάσταση τους ορίζοντας στη θέση τους άλλα μέλη τα οποία να
κατέχουν τις ιδιότητες που ορίζει το άρθρο 255 του ΚΔΚ.
Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι δεν απαγορεύεται να οριστούν από το οικείο δημοτικό συμβούλιο
ανεξαρτητοποιηθέντες σύμβουλοι ως μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης, με την
ιδιότητά τους ως δημότες ή κάτοικοι, που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο
της επιχείρησης.».

Η ίδια διατύπωση υπάρχει και στη σχετική διάταξη (παρ.1,αρ.240 του
Ν.3463/06 ΦΕΚ 114Β΄) που αφορά τη συμμετοχή δημοτικών συμβούλων που
συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο Ν.Π.Δ.Δ., όπου αναφέρεται ότι «.. Εάν τα
μέλη  του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από
αυτά  ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.».

Οι διατάξεις της παρ. ιβ, του άρθρου 6, του Ν. 2839/12-9-00 (ΦΕΚ 196 Α΄)
ορίζουν ότι: «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από
το Δημόσιο τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων
συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ο αριθμός των διοριζομένων ή
υποδεικνυομένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με
το 1/3 των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
εφόσον τα μέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1). Τυχόν
δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα εφόσον το κλάσμα
είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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