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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ερωτιματοσ
με αρικμό πρωτοκόλλου 2428/2-3-2018, ωσ εξισ:

Ποια θ ζννοια του αναπλθρωματικοφ μζλουσ ςτο Δ.. ςε Ν.Π.Ι.Δ.
(Νομικό Πρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου) και εκτενζςτερα αν κα πρζπει
να καλείται το αναπλθρωματικό μζλοσ ςε περίπτωςθ απουςίασ
τακτικοφ μζλουσ από κάποια ςυνεδρίαςθ;

Κατά τθ γνϊμθ μου προςικει θ εξισ απάντθςθ:

********
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Α. ΕΦΑΡΜΟΣΕΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Το άρκρο 1, παρ. 1 και 2, του ν.1069/1980, περί Επιχειριςεων
Φδρευςθσ-Αποχζτευςθσ, ορίηει ότι «οι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Ύδρευςθσ
και Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελοφν νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ
δικαίου τθσ παρ. 4 του άρκρου 252 του Κώδικα Διμων και Κοινοτιτων
(ΚΔΚ), όπωσ κυρώκθκε με το άρκρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α` 114)
ζχουν κοινωφελι και μθ κερδοςκοπικό χαρακτιρα και διζπονται από
τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ, εφόςον δεν ορίηεται
διαφορετικά από άλλεσ ειδικζσ διατάξεισ του παρόντοσ, του Κώδικα
Διμων και Κοινοτιτων και του ν. 3852/2010 (Α` 87)...2. Οι Δ.Ε.Υ.Α.
καταρτίηουν κανονιςμοφσ εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου
2 του ν. 1876/1990 (Α` 27), το άρκρο 12 παράγραφοι 1,2 και 4 του ν.
1767/ 1988 (Α` 63) και το ν.δ. 3789/1957 (Α` 21). Στθν τελευταία
περίπτωςθ, οι Κανονιςμοί κυρώνονται από το Σώμα Επικεώρθςθσ
Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.), ςφμφωνα με τθν παρ. 2 περίπτωςθ 1α` του άρκρου 2
του ν. 3996/2011 (Α` 170).»

Επειδι ςτισ ειδικζσ διατάξεισ του ν.1069/1980 περί Επιχειριςεων
Υδρευςθσ-Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Τ.Α.) δεν ορίηεται ρθτώσ θ ςχετικι με τθ
λειτουργία του Δ.. αναπλιρωςθ των τακτικών μελών από
αναπλθρωματικά μζλθ ςτθν περίπτωςθ τθσ απουςίασ-προςωρινοφ
κωλφματοσ των πρώτων, θ ρφκμιςθ του ηθτιματοσ αυτοφ εμπίπτει ςτο
νομοκετικό πλαίςιο του ν. 3852/2010 και ςυγκεκριμζνα ςτο άρκρο 75
παρ.2 εδ.β' περί Λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Διμων:
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Βάςει του άρκρου 75 παρ.2 εδ.β' «αν απουςιάηουν ι κωλφονται
τακτικά μζλθ, καλοφνται τα αναπλθρωματικά με τθ ςειρά τθσ εκλογισ
τουσ.»

Κατ' αναλογικι εφαρμογι κατιςχφει και το άρκρο 14 παρ.3 του ΚΔΔιαδ
περί ςυνκζςεωσ ςυλλογικοφ διοικθτικοφ οργάνου, ςφμφωνα με το
οποίο προβλζπεται ότι «τα αναπλθρωματικά μζλθ καλοφνται προσ
αναπλιρωςθ απόντων ι κωλυόμενων μελών τθσ ίδιασ κατθγορίασ,
εκτόσ αν ο οριςμόσ τουσ δεν ζχει γίνει κατά τζτοια αντιςτοιχία.»

Β. ΕΠΙ ΣΟΤ ΤΠΟΒΛΗΘΕΝΣΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟ
Δεδομζνου ότι και ςτθ Δ.Ε.Υ.Α. το Δ.Σ. ορίηεται με απόφαςθ του οικείου
Δθμοτικοφ Συμβουλίου βάςει του άρκρου 3 παρ.1 του ν.1069/1980 περί
Επιχειριςεων Φδρευςθσ-Αποχζτευςθσ («Η Δ.Ε.Υ.Α. που ςυνιςτάται από ζνα
μόνο Διμο διοικείται από Διοικθτικό Συμβοφλιο που αποτελείται από επτά (7) ζωσ
ζνδεκα (11) μζλθ, τα οποία ορίηονται με απόφαςθ του οικείου Δθμοτικοφ
Συμβουλίου.») και δεδομζνου ότι ςτισ ειδικζσ διατάξεισ του ωσ άνω νόμου

κακ' όςον αφόρα τθ λειτουργία του Δ.Σ. των Δ.Ε.Υ.Α. δεν υπάρχει ειδικι
πρόβλεψθ για τθν αναπλιρωςθ των τακτικϊν μελϊν του Δ.Σ., για τουσ
λόγουσ αυτοφσ ζχουν αναλογικι εφαρμογι οι διατάξεισ του
ν.3852/2010 ςχετικά με τθν Οικονομικι Επιτροπι των Διμων, τθσ
οποίασ

τα

μζλθ

ορίηονται

-

εκλζγονται

από

το

Δθμοτικό

Συμβοφλιο.(άρκρο 74 του ν.3852/2010). Βάςει του άρκρου 75 παρ.2
εδ. β' τα αναπλθρωματικά μζλθ με ςειρά προτεραιότθτασ εκ τθσ
εκλογισ τουσ οφείλουν να αναπλθρώςουν τα τακτικά μζλθ που
απουςιάηουν ι κωλφονται να ςυμμετάςχουν ςτθ ςυνεδρίαςθ του Δ..
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Αντίςτοιχθ πρόβλεψθ υπάρχει και ςτθ ςφνκεςθ των ςυλλογικϊν
οργάνων τθσ διοίκθςθσ κατά το άρκρο 14 παρ.3, όπου τα
αναπλθρωματικά μζλθ καλοφνται να αναπλθρϊςουν τθν ενδεχόμενθ
απουςία ι το ενδεχόμενο κϊλυμα ςυμμετοχισ (προςωρινό) των
τακτικϊν μελϊν τθν οριςκείςα θμζρα τθσ ςυνεδρίαςθσ του Δ.Σ.
Από τα παραπάνω ςυνάγεται ότι και ςτο Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. οφείλουν να
παρίςτανται

και

να

ςυμμετζχουν

ςτθ

ςυνεδρίαςι

του

τα

αναπλθρωματικά μζλθ με τθ ςειρά τθσ εκλογισ τουσ, ςε περίπτωςθ
απουςίασ ι κωλφματοσ των τακτικών μελών. Αξίηει να επιςθμανκεί ότι
το κϊλυμα ι θ απουςία τακτικοφ μζλουσ αποτελεί μια πρόςκαιρθπροςωρινι κατάςταςθ και ςε καμία περίπτωςθ δε χαρακτθρίηεται από
οριςτικότθτα. Τουναντίον, ο οριςτικόσ χαρακτιρασ του κωλφματοσ
γεννά λόγο αντικατάςταςθσ του κωλυομζνου τακτικοφ μζλουσ.
υνακόλουκα χάριν αςφάλειασ δικαίου κρίνεται πρακτικά ωφζλιμο θ
πρόςκλθςθ

να

επιδίδεται

ςε

όλα

τα

μζλθ,

τακτικά

και

αναπλθρωματικά, τρεισ πλιρεισ θμζρεσ, τουλάχιςτον, πριν από τθ
ςυνεδρίαςθ (αρκρ.4 παρ.2 εδ.α' ν.1069/1980), ώςτε αν διαπιςτωκεί
απουςία ι κώλυμα τακτικοφ μζλουσ ,κατόπιν ςυνεννοιςεωσ, να
μπορεί να γίνεται θ εμπρόκεςμθ-άμεςθ και νόμιμθ αναπλιρωςι του.
(βλ. ερμθνεία Καλλικράτθ Πάνου Ζυγοφρθ τομ.Α' ςελ.580 «2.Απουςία ι
κϊλυμα ςυμμετοχισ τακτικϊν μελϊν ςτθν ςυνεδρίαςθ»)

Ακινα, 7/03/2018
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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