
 
 
 
 
 
 
 

Δ/ΝΣΗ       : Διοικητικού  
ΤΜΗΜΑ   : Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων  
ΓΡΑΦΕΙΟ  :   
Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως  46 
             Τ.Κ. 59132 ΒΕΡΟΙΑ 

ΠΡΟΣ:    ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Πληροφορίες : Ι. Χατζηγιάννης  
Τηλέφωνο      : 2331350524  
FAX               : 2331350515  
e-mail             :   

 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Με την αριθ. 148/21-3-2011  (ΦΕΚ 1272Β΄/16-6-2011) απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, που βρέθηκε νόμιμη με την αριθ. 3244/20-4-11 
όμοια του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.-Θ., αποφασίσθηκε η τροπ/ση της συστατικής πράξης (με εκ 
νέου σύσταση) της ενιαίας επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης & Αποχέτευσης Βέροιας «Δ.Ε.Υ.Α.Β.». 
 Στη συστατική πράξη της ανωτέρω επιχείρησης και ειδικότερα στο άρθρο 5 
αυτής προβλέπεται ότι: 
«Αρθρο 5. Διοίκηση. 1. Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 
εννέα (9) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο 
Βέροιας (άρθρο 255, Ν. 3463/2006). 
Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 
α) τέσσερις (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Βέροιας, εκ των οποίων ένας (1) εξ αυτών 
προέρχεται από τη μειοψηφία. 
β) ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα.  
γ) ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί 
περισσότερους από είκοσι (20) εργαζομένους, υποδεικνυόμενος από τη Γενική Συνέλευση 
αυτών. 
Εάν δεν υπάρχει εκπρόσωπος των εργαζομένων, τότε ορίζεται ένας (1) δημότης ή κάτοικος που 
έχει ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό της 
επιχείρησης. 
δ) τρεις (3) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το 
αντικείμενο της επιχείρησης. 
− Δύο (2) εκ των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι άλλου 
φύλλου (ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζομένων ή υποδεικνυόμενων σύμφωνα με 
το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2839/2000). 
− Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του δημοτικού συμβουλίου και 
λήγει το αργότερο τρεις μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 
255 παρ. 2 Ν. 3463/2006). 
2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά την διάρκεια της 
θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που τα όρισε, η οποία 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Για την 
αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων και του κοινωνικού φορέα της περιοχής 
απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους πρότεινε (άρθρο 255 παρ. 3 Ν. 
3463/2006). 
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3. Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και 
τον Αντιπρόεδρο (άρθρο 255 παρ. 4 Ν. 3463/2006). 
4. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το νομικό 
πρόσωπο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή (άρθρο 244 παρ. 1 Ν. 3463/2006 σε 
συνδυασμό με άρθρο 5 παρ. 4 Ν. 1069/1980).». 

Με τις διατάξεις των παρ. 1 & 3 του άρθρου 3 του ν.1069/1980 (Α΄191) όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 του Ν.4623/2019 και 
το άρθρο 10 παρ. 6α του Ν.4625/2019), ορίζεται ότι: 
«1. Η ΔΕΥΑ που συνιστάται σε έναν (1) Δήμο διοικείται από ενδεκαμελές (11) 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. Εκτός από τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, σύμφωνα με το 
προηγούμενο εδάφιο, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ακόμη, με τους 
αναπληρωτές τους, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, που 
υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων 
στην επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, 
τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για τον 
σκοπό αυτόν, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της 
περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με 
αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης και δύο (2) 
δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο 
της επιχείρησης. Ο καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα του προηγούμενου 
εδαφίου και η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόμενου 
από αυτόν μέλους, γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται 
κατά τη πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.  
3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και, 
σε κάθε περίπτωση, λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη συγκρότηση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.». 

 Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄134) 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» ορίζεται ότι: 
«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, 
προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των 
περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα 
(3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους 
αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα 
δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.». 

Σε συνέχεια της ανωτέρω διάταξης το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθ. 
102/ΑΠ63900/13-9-2019 (ΑΔΑ: 7Χ2Ρ465ΧΘ7-ΜΑΛ) εγκύκλιό του με θέμα 
«Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ 
βαθμού» επισημαίνει τα εξής: 
«Β. Ειδικότερα: 
III. Ειδικές ρυθμίσεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων  
Με τις υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 και του άρθρου 10 ν. 4625/2019 
ρυθμίζονται θέματα διοίκησης των διαδημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων που για πρώτη 
φορά προβλέπονται με βάση τον ν. 4600/2019, σε αντιστοιχία με ό,τι προβλέπεται για τις 
υφιστάμενες διαδημοτικού χαρακτήρα επιχειρήσεις των ΔΕΥΑ, οι διατάξεις για τα διοικητικά 
συμβούλια των οποίων αναρρυθμίζονται. (..) 
Όσον αφορά τη συγκρότηση του ΔΣ των ΔΕΥΑ, με βάση τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρ. 
6 του ν. 4623/2019 και των παρ. 6.α. και 6.β. του άρ. 10 του ν. 4625/2019, οι παράγραφοι 1 
και 2 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α’ 191) ισχύουν ως εξής:  
«1. Η ΔΕΥΑ 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.  
Εκτός από τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ως 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ακόμη, με τους αναπληρωτές τους, ένα (1) μέλος 
ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την πλέον 
αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην επιχείρηση ή, εφόσον 
ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, τους οποίους ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν, ένα (1) μέλος 
ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με 
το αντικείμενο της επιχείρησης και δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη 
εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.  
Ο καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα του προηγούμενου εδαφίου και η 
διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόμενου από αυτόν 
μέλους, γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά την 
πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.» (..)  
 

Με την αριθ. 637/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν οριστεί τα 
μέλη του δ/κού συμβουλίου της ανωτέρω επιχείρησης σε εφαρμογή των ανωτέρω 
διατάξεων.  

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να τροποποιήσει 
την με αριθ. 148/2011 απόφασή του «Απορρόφηση Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης πρώην Δήμου Απ. Παύλου από τη Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας και 
τροποποίηση της συστατικής της πράξης.» και ειδικότερα το άρθρο 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ως 
εξής: 

«ΑΡΘΡΟ 5  
(ΔΙΟΙΚΗΣΗ) 

1.- Η επιχείρηση διοικείται από ενδεκαμελές (11) διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με τους αναπληρωτές του και αποτελείται από: 
α) Τον Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο, ως Πρόεδρο. 
β) έξι (6) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου Βέροιας, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) εξ αυτών 
ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου.  
γ) έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στην επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την πλέον 
αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην επιχείρηση ή, εφόσον 
ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, τους οποίους ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν. Εάν δεν 
υπάρχει εκπρόσωπος των εργαζομένων, τότε  ορίζεται ένας (1) δημότης ή κάτοικος που έχει 
ανάλογη  επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό της 
επιχείρησης. 
δ) έναν (1) εκπρόσωπο περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις 
συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης. Ο καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού 
φορέα και η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόμενου 
από αυτόν μέλους, γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 
ε) Δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το 
αντικείμενο της επιχείρησης. 
- Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του δημοτικού συμβουλίου και 
λήγει το αργότερο τρεις μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 
255 παρ.2 Ν. 3463/2006). 
2.- Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά την διάρκεια της 
θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που τα όρισε, η οποία 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Για την 
αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων και του κοινωνικού φορέα της περιοχής 



απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους πρότεινε (άρθρο 255 παρ.3 Ν. 
3463/2006). 
3.- Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά τη πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου με 
ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου. 
4.- Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωπεί το νομικό 
πρόσωπο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή (άρθρο 244παρ.1 Ν.3463/2006 σε 
συνδυασμό με άρθρο 5 παρ.4 Ν.1069/1980).    

Ακροτελεύτια διάταξη 
 Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας τρέχοντος και επόμενων ετών.». 
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 148/2011 απόφασή μας. 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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