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ΠΡΟΣ:

Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με την αριθ. 106/10-3-11 (ΦΕΚ 1574Β΄/27-6-2011) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας (διόρθωση σφάλματος-ΦΕΚ 1959Β΄/2-9-11), που βρέθηκε νόμιμη με
την αριθ. 3587/4-5-11 όμοια του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.-Θ., όπως αυτή τροπ/θηκε με την αριθ. 236/12
(ΦΕΚ 1988Β΄/19-6-2012) απόφαση Δ.Σ. και βρέθηκε νόμιμη με την αριθ. 6230/13−6−2012
όμοια του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.-Θ., αποφασίσθηκε η συγχώνευση Ν.Π. και η σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ.
στο Δήμο Βέροιας με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης,
Αθλητισμού Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας» και δ.τ. «ΚΑΠΑ».
Στη συστατική πράξη του ανωτέρω Ν.Π. και ειδικότερα στην παρ. 5 αυτής
προβλέπεται ότι:
«Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου διοικείται από ενδεκαμελές (11) διοικητικό
συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό
συμβούλιο, αποτελούμενο από:
α) Επτά (7) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται
από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
β) Έναν (1) εκπρόσωπο της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας.
γ) Τρεις (3) δημότες-κατοίκους, οι οποίοι κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις
απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων, εφόσον η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από
δέκα (10) εργαζομένους και ο οποίος υποδεικνύεται από τη γενική συνέλευση των
εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή ο εκπρόσωπος των εργαζομένων καταλαμβάνει τη θέση
ενός (1) δημότη.».
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου
ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου.
Μετά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από
τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην περίπτωση που έχει ορισθεί, από το Δημοτικό Συμβούλιο ως μέλος ο Δήμαρχος, αυτός
αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.».

Με την αριθ. 134/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίστηκαν τα μέλη και η θητεία του διοικητικού
συμβουλίου του παραπάνω Ν.Π. η οποία έληγε στις 31/8/2019 και πάντοτε με την
εγκατάσταση του νέου Δ/κού Συμβουλίου.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 240 του ν.3463/2006 (Α΄114) ορίζεται
ότι:
«2. Οι διατάξεις των άρθρων 227 παράγραφοι 5 [σημ.: 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.] και 7 [σημ.:7. Οι πράξεις ορισμού των προέδρων
των δημοτικών ιδρυμάτων, καθώς και των αντιπροέδρων αυτών, δημοσιεύονται στο πρόγραμμα
Διαύγεια, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112), οπότε και αποκτούν νόμιμη
υπόσταση, για όλες τις συνέπειες. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και όσες πράξεις
διορισμού έχουν δημοσιευθεί κατά τα ανωτέρω, έως την έναρξη ισχύος της [Η παρ. 7 προστέθηκε από
την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.4625/19 (Α΄139)], 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.

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 επισημαίνει τα
εξής:
«Α. Γενικά (..)
Η ποσοστιαία αναλογία των τριών πέμπτων υπολογίζεται επί του αριθμητικού συνόλου των
μελών του συμβουλίου και ανεξάρτητα από τις ιδιότητες με τις οποίες αυτά συμμετέχουν
(αιρετοί, δημότες κλπ).
Η υπόδειξη του δημάρχου είναι δεσμευτική για το συμβούλιο, όπως άλλωστε οπουδήποτε η
νομοθεσία προβλέπει υποδεικνυόμενα μέλη στις διοικήσεις νομικών προσώπων, πλην της
περίπτωσης που ρητώς ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (εφόσον το αρμόδιο για την υπόδειξη όργανο, εν προκειμένω ο δήμαρχος ή ο
περιφερειάρχης, δεν υποδείξει μέλη, η συγκρότηση του οικείου συμβουλίου τεκμαίρεται νόμιμη
χωρίς αυτά).
Για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων δύναται να υποδειχθούν
μέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από άλλες παρατάξεις, εφόσον η διάταξη δεν θέτει
περιορισμούς. Μέλη ex officio, καθώς και οι εκπρόσωποι φορέων και εργαζομένων, δεν
μπορούν να αποτελούν μέρος της υπόδειξης του δημάρχου ή του περιφερειάρχη.
Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5 δεν προκύψει
ακέραιος αριθμός, το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη
μονάδα, πάντοτε με γνώμονα την βασική αιτιολογική σκέψη της διάταξης του άρθρου 6 του ν.
4623/2019 ότι «σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία των μελών προέρχεται από το συνδυασμό
με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης». Επί παραδείγματι, εάν τα οριζόμενα
μέλη είναι δύο (2), η ποσοστιαία αναλογία των 3/5 είναι 1,2 και στρογγυλοποιούμενη στην
αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, δίνει άθροισμα δύο (2).
Ο ορισμός του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνεται στα 3/5 των μελών
που υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη αντίστοιχα
Για τον υπολογισμό της αναλογίας που προβλέπεται στην παρ. 1β’ του άρθρου 6 του ν.
2839/2000, όπως ισχύει, περί της υποχρεωτικής αναλογικής εκπροσώπησης κάθε φύλου, αυτή
υπολογίζεται στο ένα τρίτο (1/3) επί των μελών που υποδεικνύονται (για τα υποδεικνυόμενα
μέλη) και επί του (1/3) για τα λοιπά προτεινόμενα προς το συμβούλιο, πλην της
αιτιολογημένης ανεπάρκειας ικανού αριθμού εκπροσώπων του έτερου φύλου και
εξαιρουμένων των ex officio μελών.(..)
Κατά τα λοιπά, τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια συγκροτούν τα διοικητικά συμβούλια
των οικείων νομικών προσώπων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Β. Ειδικότερα:
Ι. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) των δήμων
ΝΠΔΔ βάσει των άρ.239-240 του ΚΔΚ – Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία

Σύμφωνα με το αρ.240 παρ.1 εδ. α’ του ΚΔΚ, το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) του
δημοτικού νομικού προσώπου αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη, που
ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο και μπορούν να είναι ο
δήμαρχος, αιρετοί εκπρόσωποι του δήμου, εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού
προσώπου που απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους, και δημότες ή κάτοικοι.
Αντιστοίχως, στα δημοτικά λιμενικά ταμεία ειδικότερα, βάσει του άρ. 244 του ΚΔΚ σε
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρ. 239 κ.ε. ΚΔΚ και του άρ. 28 του ν. 2738/1999 όπως
ισχύουν, μεταξύ των μελών του ΔΣ ορίζεται υποχρεωτικά ως μέλος ο προϊστάμενος της
λιμενικής αρχής της έδρας του νομικού προσώπου και, όπου δεν υπάρχει τέτοια αρχή, στην
έδρα, ο προϊστάμενος της πλησιέστερης προς αυτήν λιμενικής αρχής.
Σύμφωνα με τη νέα διάταξη (αρ. 6 παρ. 1 ν. 4623/2019), το δημοτικό συμβούλιο
συγκροτεί το ΔΣ του οικείου νομικού προσώπου με δεσμευτική υπόδειξη των μελών του
(αιρετών και δημοτών) από τον δήμαρχο κατά τα 3/5 και από τις λοιπές παρατάξεις κατά τα
2/5. Στην ποσοστιαία αυτή αναλογία δεν περιλαμβάνεται ο εκπρόσωπος των εργαζομένων και
ο ex officio οριζόμενος στα δημοτικά λιμενικά ταμεία ως προαναφέρθηκε, οι οποίοι ωστόσο
συμπεριλαμβάνονται στο αριθμητικό σύνολο των μελών για τον υπολογισμό της ποσοστιαίας
αναλογίας.
Σημειώνεται κι εδώ ότι, όπως αναφέραμε και στην 52/10-10-2014 εγκύκλιό μας, στην
περίπτωση που οι εργαζόμενοι στο δημοτικό νομικό πρόσωπο είναι λιγότεροι από δέκα, στη
θέση του εκπροσώπου των εργαζομένων και προς συμπλήρωση του αριθμού της σύνθεσης του
διοικητικού συμβουλίου, θα πρέπει να οριστεί από το δημοτικό συμβούλιο ένας ακόμη
δημοτικός σύμβουλος.».

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του ν. 2839/12-9-00 (ΦΕΚ Α΄196)
«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.

Συγκρότηση συλλογικού οργάνου των περιπτώσεων α΄ και β΄ χωρίς την τήρηση των
προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου δεν είναι νόμιμη, εκτός των περιπτώσεων
συλλογικών οργάνων των οποίων τα μέλη εν μέρει ή στο σύνολό τους ορίζονται ως εκ
της θέσεως αυτών (ex officio) ή προέρχονται από εκλογή ή ορίζονται από το
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα λόγω
αποδεδειγμένης ανεπάρκειας ικανού αριθμού προσώπων του ετέρου φύλου. [σημ.: το
τελευταίο εδάφιο προστίθεται με το άρθρο 16 του ν. 4604/2019 (Α΄50)]

Για τα μέλη (β) & (δ) ο Δήμος μας έχει ζητήσει τα σχετικά στοιχεία από τους
αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλείται το Συμβούλιο:
α) Να ορίσει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού Παιδείας & Προσχολικής
Αγωγής Δήμου Βέροιας» και δ.τ. «ΚΑΠΑ».
β) Να εκλέξει από τα μέλη του Δ.Σ. τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.
γ) Να συγκροτήσει το Δ.Σ. του νομικού προσώπου.
δ) Να ορίσει τη θητεία των μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου (του οποίου η θητεία θα
λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

