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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με το αριθ. πρωτ. 4990/7-11-2019 έγγραφό της η δημοτική επιχείρηση ΔΕΥΑ
Βέροιας μας αποστέλλει την με αριθ. 257/24-10-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
απόφαση του δ/κού συμβουλίου της «Σύσταση επιτροπής του άρθ. 5 παρ. 3 του ν.
1069/80 για λήψη αποφάσεων επί αιτήσεων δημοτών και ορισμός των μελών της»
για την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1069/1980, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε, με το άρθρο 3 του ν. 4483/2017, ορίζεται ότι:
«3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται έλεγχος των αποφάσεων, σύμφωνα
με το άρθρο 20, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει μέρος των
λοιπών αρμοδιοτήτων του σε επιτροπές που συστήνονται από αυτό και απαρτίζονται από τρία
(3) τουλάχιστον τακτικά μέλη του, τα οποία αναπληρώνονται όπως και στο Διοικητικό
Συμβούλιο. Με την απόφαση αυτή ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος κάθε επιτροπής.
Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από το οικείο ή τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια και δημοσιεύεται,
από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Οι επιτροπές αυτές λαμβάνουν έγκυρα αποφάσεις αντί του Διοικητικού Συμβουλίου για τα
θέματα και τις υποθέσεις που έχουν μεταβιβαστεί σε αυτές, μόνο με ο-μοφωνία των μελών
τους. Αν δεν επιτευχθεί ομοφωνία, η υπόθεση αναπέμπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη
απόφασης. Για τα θέματα της παραγράφου αυτής, είναι δυνατόν να ανατίθενται σε επιτροπές,
που συνιστώνται με όμοιο τρόπο, προπαρασκευαστικές και γνωμοδοτικές εργασίες.».

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το συμβούλιο να αποφασίσει για την
έγκριση ή μη της με αριθ. 257/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασης της
δημοτικής επιχείρησης ΔΕΥΑΒ.
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