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Ερωτάται από τθ Δ.Ε.Υ.Α. ποιεσ διατάξεισ εφαρμόηονται κατά τθν
περίπτωςθ απουςίασ (δικαιολογθμζνθσ ι αδικαιολόγθτθσ) τακτικοφ
μζλουσ του Διοικθτικοφ τθσ Συμβουλίου από τισ ςυνεδριάςεισ,
δεδομζνου ότι το εν λόγω μζλοσ ζχει απουςιάςει άνω του τριμινου,
κακώσ επίςθσ και πώσ κρίνεται μία απουςία μζλουσ από τισ
ςυνεδριάςεισ ωσ δικαιολογθμζνθ ι αδικαιολόγθτθ.

************************

Επί του ωσ άνω ερωτιματοσ θ γνώμθ μου είναι θ ακόλουκθ:
Σφμφωνα με το αρ. 3 του ιδρυτικοφ των Δ.Ε.Υ.Α. νόμου 1069/1980
ορίηεται ότι:

«1. Η υπό ενόσ μόνου Διμου ςυνιςτωμζνθ επιχείρθςισ διοικείται υπό
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τον οποίου τα μζλθ, ο Πρόεδροσ και
Αντιπρόεδροσ ορίηονται κατά τασ περί ςυγκροτιςεωσ τθσ Επιτροπισ
Δθμοτικϊν Επιχειριςεων του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικοσ
διατάξεισ.
Ζνα από τα μζλθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου που ορίηονται
ωσ μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ προζρχεται από
τθ μειοψθφία.
Η προςαρμογι τθσ ςφνκεςθσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου των
επιχειριςεων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ που ςυνιςτϊνται από ζνα
μόνο διμο ι κοινότθτα προσ τθ διάταξθ του προθγοφμενου εδαφίου
γίνεται οπωςδιποτε μζςα ςε ζξι (6) μινεσ από τθ δθμοςίευςθ του
παρόντοσ.
2.

Προκειμζνου περί επιχειριςεωσ ςυνιςτωμζνθσ υπό πλειόνων

Διμων ι Κοινοτιτων ι Διμων και Κοινοτιτων ι μετατροπισ ςυνδζςμου
εισ επιχείρθςιν, αφτθ διοικείται, υπό ςυμβοφλιον ο αρικμόσ των μελϊν
του οποίου ορίηεται δια των περί ςυςτάςεωσ τθσ επιχειριςεωσ

ι

μετατροπισ του ςυνδζςμου αποφάςεων των οικείων Δθμοτικϊν ι
Κοινοτικϊν Συμβουλίων.
Οι εκπρόςωποι εκάςτου Διμου ι Κοινότθτοσ και οι αναπλθρωταί
αυτϊν ορίηονται δι` αποφάςεωσ του οικείου Δθμοτικοφ ι Κοινοτικοφ
Συμβουλίου.
Το Συμβοφλιον ςυγκαλοφμενον υπό του Δθμάρχου θ Προζδρου τθσ
κοινότθτοσ τθσ ζδρασ τθσ επιχειριςεωσ εκλζγει μεταξφ των μελϊν του
τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον αυτόν κατά τασ περί εκλογισ

Προζδρου του δθμοτικοφ ςυμβουλίου διατάξεισ του Δθμοτικοφ και
Κοινοτικοφ Κϊδικοσ.
Σε περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτθν επιχείρθςθ άλλου διμου ι κοινότθτασ ο
αρικμόσ των αντιπροςϊπων αυτϊν ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ
Επιχείρθςθσ ορίηεται με τθν κατά τθν παρ. 2 περ. β) του άρκρου 2 του
παρόντοσ εκδιδόμενθ πράξθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ."
3. Του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μετζχει, άνευ ψιφου, ωσ ειςθγθτισ των
προσ ςυηιτθςιν κεμάτων ο Γενικόσ Διενκυντισ τθσ επιχειριςεωσ.
4. Κακικοντα γραμματζωσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου αςκεί εισ των
υπαλλιλων τθσ επιχειριςεωσ, οριηόμενοσ υπό τον Προζδρον τοφτου.
5. Δια τα εκ Δθμάρχων και Προζδρων κοινοτιτων μζλθ

του

διοικθτικοφ ςυμβουλίου και τουσ αναπλθρωτάσ αυτϊν ιςχφονν αι περι
μθ εκλογιμότθτοσ και αςυμβιβάςτων διατάξεισ του Δθμοτικοφ και
Κοινοτικοφ Κϊδικοσ.
6. Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δεν δφναται να είναι
ςυγγενείσ μεταξφ των εξ` αίματοσ ι αγχιςτείασ μζχρι του τρίτου βακμοφ
ςυμπεριλαμβανομζνου,

ουδζ

να είναι υφ` οιανδιποτε μορφιν

εργολάβοι ι προμθκευταί τθσ επιχειριςεωσ ι μζλθ Διοικθτικοφ
Συμβουλίου ι υπάλλθλοι ομοειδοφσ επιχειριςεωσ.
7. Στον Πρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςτθν περίπτωςθ που δεν
είναι Διμαρχοσ μπορεί να καταβάλλεται για τισ παρεχόμενεσ ςτθν
επιχείρθςθ υπθρεςίεσ του αποηθμίωςθ κακοριηόμενθ με απόφαςθ του
Γενικοφ Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ μετά από πρόταςθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του

ποςοφ των εξόδων παράςταςθσ που ειςπράττει ο Διμαρχοσ του οικείου
διμου ι αν πρόκειται για κοινοτικι επιχείρθςθ το 50% των εξόδων
παράςταςθσ του Προζδρου τθσ οικείασ κοινότθτασ. Σε περίπτωςθ
απουςίασ του Προζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου λόγω αςκζνειασ ι
άδειασ πζραν του μθνόσ, θ αποηθμίωςθ αυτι καταβάλλεται εξ θμιςείασ
ςε αυτόν και τον αναπλθρωτι του. Κατά τον ίδιο τρόπο ςτον Πρόεδρο,
τα μζλθ και τον Γραμματζα του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, μπορεί να
παρζχεται, για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ ςυνεδριάςεισ αυτοφ,
αποηθμίωςθ.
Η αποηθμίωςθ του Προζδρου , των μελϊν, του ειςθγθτι και γραμματζα
του Δ.Σ. τθσ επιχείρθςθσ κακορίηεται με απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ μετά από πρόταςθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου τθσ Επιχείρθςθσ και δεν μπορεί να υπερβαίνει το φψοσ του
ποςοφ που ειςπράττουν τα μζλθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ
ςυμβουλίου του οικείου διμου ι κοινότθτασ ωσ αποηθμίωςθ για τθ
ςυμμετοχι τουσ ςτισ ςυνεδριάςεισ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ
ςυμβουλίου.
Με όμοια απόφαςθ, που εκδίδεται μετά από ειςιγθςθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου, μπορεί να ορίηεται ότι ζνα από τα μζλθ του ζχει πλιρθ
απαςχόλθςθ με αμοιβι ςτθν επιχείρθςθ και να κακορίηονται οι
αρμοδιότθτζσ του και το φψοσ τθσ αμοιβισ του».
Περαιτζρω, ςφμφωνα με το αρ. 255 του ν. 3463/2006, το οποίο
αφορά ςτθ Διοίκθςθ των Κοινωφελϊν Επιχειριςεων και εφαρμόηεται
αναλογικά ςτισ Δ.Ε.Τ.Α., ορίηεται ότι:

«1. Οι κοινωφελείσ επιχειριςεισ διοικοφνται από διοικθτικό
ςυμβοφλιο, αποτελοφμενο από επτά (7) ζωσ ζντεκα (11) μζλθ, τα
οποία ορίηονται μαηί με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ από το δθμοτικό ι
κοινοτικό ςυμβοφλιο. Από τα μζλθ αυτά τουλάχιςτον τρεισ (3) είναι
αιρετοί εκπρόςωποι του Διμου ι τθσ Κοινότθτασ, ζνασ (1) είναι
εκπρόςωποσ των εργαηομζνων ςτθν επιχείρθςθ, αν αυτι απαςχολεί
περιςςότερουσ από είκοςι (20) εργαηόμενουσ, υποδεικνυόμενοσ από τθ
γενικι ςυνζλευςθ αυτϊν, και ζνασ (1) είναι εκπρόςωποσ κοινωνικοφ
φορζα τθσ περιοχισ.
Τα υπόλοιπα μζλθ είναι δθμότεσ ι κάτοικοι του Διμου ι τθσ
Κοινότθτασ που ζχουν πείρα ι γνϊςεισ ςχετικζσ με το αντικείμενο τθσ
επιχείρθςθσ. Στθν περίπτωςθ των αιρετϊν μελϊν τουλάχιςτον ζνα
μζλοσ εξ αυτϊν προζρχεται από τθ μειοψθφία.
2. Η κθτεία του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ακολουκεί τθ κθτεία του
δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου, εκτόσ αν ςτθν πράξθ Σφςταςθσ τθσ
επιχείρθςθσ προβλζπεται μικρότερθ κθτεία. Σε κάκε περίπτωςθ θ
κθτεία του λιγει το αργότερο τρεισ (3) μινεσ μετά τθν εγκατάςταςθ του
νζου δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου.
3.

Μζλθ

του

αντικαταςτακοφν

διοικθτικοφ
κατά

τθ

ςυμβουλίου
διάρκεια

τθσ

είναι

δυνατόν

κθτείασ

τουσ,

να
με

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου που
τα όριςε, θ οποία λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του
ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του. Για τθν αντικατάςταςθ του
εκπροςϊπου των εργαηομζνων και του κοινωνικοφ φορζα τθσ
περιοχισ απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ του οργάνου που τουσ
πρότεινε.

4. Το δθμοτικό ι κοινοτικό ςυμβοφλιο ορίηει από τα μζλθ του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του. Με
απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ προςλαμβάνεται
διευκυντισ μετά από ςχετικι προκιρυξθ. Στον κανονιςμό προςωπικοφ
κακορίηονται τα προςόντα που πρζπει να ζχει ο διευκυντισ τθσ
επιχείρθςθσ. Ωσ διευκυντισ δεν μπορεί να οριςκεί μζλοσ του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ ι του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ
ςυμβουλίου.
5. Στον πρόεδρο ι ςτον αντιπρόεδρο του διοικθτικοφ ςυμβουλίου,
ανάλογα με τισ υπθρεςίεσ που παρζχει ςτθν επιχείρθςθ, μπορεί να
καταβάλλεται Αποηθμίωςθ, θ οποία ορίηεται με απόφαςθ του
δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου φςτερα από πρόταςθ του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ. Με τθν ίδια διαδικαςία
μπορεί να καταβάλλεται Αποηθμίωςθ ςτα μζλθ του διοικθτικοφ
ςυμβουλίου για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ ςυνεδριάςεισ του. Για τον
κακοριςμό των αποηθμιϊςεων τθσ παραγράφου αυτισ λαμβάνεται
οπωςδιποτε υπόψθ θ οικονομικι κατάςταςθ τθσ επιχείρθςθσ κατά τθν
προθγοφμενθ διαχειριςτικι περίοδο.
Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ, θ οποία εκδίδεται μετά από γνϊμθ τθσ Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
κακορίηονται τα ανϊτερα χρθματικά όρια των ωσ άνω αποηθμιϊςεων».
Κατ’ εξουςιόδοτθςθ του ωσ άνω άρκρου ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρικμ.
43254/31.7.2007 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικών, Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ (ΦΕΚ Β΄ 1492/17.8.2007, «Κωλφματα,
αςυμβίβαςτα, ςυγκρότθςθ και λειτουργία Διοικθτικοφ Συμβουλίου
δθμοτικών

και

κοινοτικών

κοινωφελών

επιχειριςεων

του

ν.

3463/2006»). Σφμφωνα με το αρ. 2 τθσ εν λόγω απόφαςθσ ορίηεται ότι:

«Το Δθμοτικό ι Κοινοτικό Συμβοφλιο οφείλει να ορίςει τα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου εντόσ τριϊν μθνϊν, είτε από τθ δθμοςίευςθ τθσ
ςυςτατικισ πράξθσ τθσ επιχείρθςθσ είτε από τθν εγκατάςταςθ του
Δθμοτικοφ ι Κοινοτικοφ Συμβουλίου.
2. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ςφλλογοσ εργαηομζνων για να ορίςει
εκπρόςωπο των εργαηομζνων, ο Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
τθσ επιχείρθςθσ ςυγκαλεί όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ςε γενικι
ςυνζλευςθ για τον ςκοπό αυτό.
3. Το Δθμοτικό ι Κοινοτικό Συμβοφλιο οφείλει να ορίηει ςτο Διοικθτικό
Συμβοφλιο πρόςωπα από κάκε φφλο ςε ποςοςτό ίςο τουλάχιςτον με το
1/3 των μελϊν του. Τυχόν δεκαδικόσ αρικμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτθν
επόμενθ ακζραιθ μονάδα, εφόςον το κλάςμα είναι ίςο με μιςό τθσ
μονάδασ και άνω.
4. Εάν μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δεν αποδεχκοφν τον οριςμό
τουσ, μζςα ςε τριάντα θμζρεσ από τθν επίδοςθ του ςχετικοφ
εγγράφου ι παραιτθκοφν ι πεκάνουν ι αντικαταςτακοφν ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ του άρκρου 255 του ν. 3463/2006 ι αν παραμείνουν
κενζσ κζςεισ μελϊν για οποιοδιποτε άλλο λόγο, το Διοικθτικό
Συμβοφλιο μζχρι να οριςκοφν οι αντικαταςτάτεσ λειτουργεί νόμιμα με
ελλιπι ςφνκεςθ, που δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από τον αρικμό
των μελϊν που απαιτείται για τθν απαρτία.
5. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτισ παραγράφουσ 2 και 3
του άρκρου 255 του ν. 3463/2006».

Ενόψει των ανωτζρω διατάξεων ςυνάγονται τα ακόλουκα:
Σε ό,τι αφορά κζματα που δεν προβλζπονται από το ν. 1069/80 και δεν
κίγονται ςτον κανονιςμό λειτουργίασ τθσ Δ.Ε.Υ.Α., παρζχεται θ
δυνατότθτα ανάλογθσ εφαρμογισ των διατάξεων του ΚΔΚ για τισ
κοινωφελείσ επιχειριςεισ, υπό το πρίςμα μάλιςτα τθσ φφςθσ των
αρμοδιοτιτων που αςκοφν οι Δ.Ε.Υ.Α., εφόςον κατά ρθτι αναφορά του
άρκρου 1 του ν. 1069/80 οι Δ.Ε.Υ.Α. αποτελοφν ΝΠΙΔ κοινωφελοφσ
χαρακτιρα.
Ωσ εκ τοφτου, για τα κζματα που αφοροφν ςτον οριςμό των μελϊν,
του Προζδρου και του Αντιπροζδρου του διοικθτικοφ ςυμβουλίου των
επιχειριςεων αυτών, κατ' ακολουκία και των διατάξεων του αρ.3
ν.1069/80, όπωσ ιςχφει, εφαρμόηονται αναλογικά οι διατάξεισ του
άρ.255 ΚΔΚ που ιςχφουν για τισ δθμοτικζσ κοινωφελείσ επιχειριςεισ.
Αν παραμείνουν κενζσ κζςεισ μελϊν για οποιοδιποτε άλλο λόγο από
αυτοφσ που αναφζρονται ςτο αρ. 255 («…δεν αποδεχκοφν τον οριςμό
τουσ, μζςα ςε τριάντα θμζρεσ από τθν επίδοςθ του ςχετικοφ
εγγράφου ι παραιτθκοφν ι πεκάνουν») το Διοικθτικό υμβοφλιο,
μζχρι να οριςκοφν οι αντικαταςτάτεσ, λειτουργεί νόμιμα με ελλιπι
ςφνκεςθ, που δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από τον αρικμό των
μελϊν που απαιτείται για τθν απαρτία.
Η αντικατάςταςθ μελϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ,
πραγματοποιείται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του δθμοτικοφ ι
κοινοτικοφ ςυμβουλίου που τα όριςε, θ οποία λαμβάνεται με τθν
απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του.

Εν προκειμζνω λοιπόν, το τακτικό μζλοσ που απουςιάηει ιδθ εδϊ και
τρεισ μινεσ, κα πρζπει υποχρεωτικά να αντικαταςτακεί, με τθν ωσ
άνω διαδικαςία που ορίηεται ςτο αρ. 255 του ν. 3463/2006, αν ο
αρικμόσ των υπόλοιπων μελϊν του Δ.. είναι κατϊτεροσ του νομίμου,
δθλαδι του αρικμοφ επτά. τθν περίπτωςθ που το Διοικθτικό
υμβοφλιο, και παρά τθν απουςία του εν λόγω τακτικοφ μζλουσ,
διακζτει από επτά μζλθ και άνω, τότε και πάλι ζχει τθ δυνατότθτα
αντικατάςταςθσ του μζλουσ, με τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία,
δθλαδι τθσ αιτιολογθμζνθσ απόφαςθσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου
που όριηε τα μζλθ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.

Ακινα, 04.05.2015
Ο γνωμοδοτών Δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ

