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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με την από 24-7-2018 δήλωσή του ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζήσης
Πατσίκας δηλώνει την ανεξαρτητοποίησή του από τη δημοτική ομάδα της δημοτικής
παράταξης «Δύναμης Πολιτών» καθώς και την παραίτησή του από όλα τα όργανα
του Δήμου, στα οποία μετέχει ως εκπρόσωπος της μείζονος μειοψηφίας (ΚΑΠΑ,
Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, κ.α.).
Ι. Με την αριθ. 134/11 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη
του δ/κού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής
Δήμου Βέροιας» και δ.τ. «ΚΑΠΑ».
Με τις διατάξεις των άρθρων 240 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-06)
Κ.Δ.Κ., προβλέπεται ότι: «Αρθρο 240 (Διοίκηση νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου) 1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό
συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους
αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού
συμβουλίου είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί
σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή
που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό
του νομικού προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού
προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω
εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ
των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου. 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. «Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου
να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ' ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου
της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή
κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν
σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία… Τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση
δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους…
Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει
ο αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια
αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει
από τον αντιπρόεδρο. 2. Οι διατάξεις των άρθρων 227 παράγραφος 5 {παρ.5. Δεν επιτρέπεται
να εκλεγούν ή να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ιδιώτες που έχουν στερηθεί τη
διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή που έχουν στερηθεί τα
πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και για όσο διάστημα διαρκεί η

στέρηση αυτή, καθώς και όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως
αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται
στο άρθρο 146.}, 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 εφαρμόζονται και
στα νομικά πρόσωπα αυτά. Τα θέματα, τα σχετικά με τη λειτουργία του νομικού προσώπου
ρυθμίζονται με κανονισμούς που εγκρίνουν τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια. Τα νομικά
πρόσωπα, αν δεν διαθέτουν ταμειακή υπηρεσία, εξυπηρετούνται από την ταμειακή υπηρεσία
του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.».

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του Ν. 2839/12-9-00
(ΦΕΚ 196 Α΄) «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.

ΙΙ. Με την αριθ. 378/14 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασή του το Δημοτικό
Συμβούλιο όρισε τα μέλη του Δ/κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βέροιας.
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.(..).
− 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).
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).».
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του Ν. 2839/12-9-00
(ΦΕΚ 196 Α΄) «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 Δημοτικό Συμβούλιο ν’
αποφασίσει για την αντικατάσταση του ανωτέρω στα Διοικητικά Συμβούλια :
α) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης,
Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας» και δ.τ.
«ΚΑΠΑ».
β) του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) Βέροιας».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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