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ης

Από το πρακτικό της αριθ. 15 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 19:30 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την
αριθμ. 10323/18.09.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και
έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και ισχύει και με τις
διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και η υπάλληλος του Δήμου
κ. Δούκα Μαρία που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
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Αριθμός Απόφασης : 158/2019
ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης και προσαρμογή στις
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του νόμου 4623/2019/ΦΕΚ134/9.8.19/Α΄.»
Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστή στο σώμα την
εισήγηση της Διευθύντριας του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης η οποία ανέφερε τα εξής:
«Σύμφωνα με την παρ. 3. της συστατικής του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης ΦΕΚ 1241/14-6-2011/Β΄ :
«Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου»
Το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από 11 μελές Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από:
− (4) τέσσερις αιρετούς εκπροσώπους που θα ορίσει η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
− (2) δύο μέλη που θα οριστούν από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου (Δημοτικοί Σύμβουλοι ή δημότες
ή κάτοικοι)
− (4) τέσσερα μέλη που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή κατέχουν ανάλογη
επαγγελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.
− (1) έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων ανεξαρτήτως του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούνται.
Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του νόμου 4623/2019/ΦΕΚ 134/9.8.19/Α΄ :
Ρυθμίσεις για τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. και των
συνδέσμων τους.
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.
Σύμφωνα με την εγκ.8/5236/26.01.2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ :
«Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.»
………….Διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του νέου Δ.Κ.Κ. που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία των
Ν.Π.Δ.Δ. είναι νεότερες και ειδικότερες και παράλληλα έχουν χαρακτήρα αναγκαστικού δικαίου, οπότε
κατισχύουν των αντίστοιχων διατάξεων των καταστατικών των νομικών προσώπων. Η εκτίμηση αυτή
ενισχύεται ερμηνευτικά από τις διατάξεις του άρθρου 239 του Δ.Κ.Κ., όπως ίσχυε και παλιότερα, από το οποίο
προκύπτει ότι η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου δεν επαφίεται στο καταστατικό.
Συνεπώς, τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια μπορούν να ορίσουν την διοίκηση των νομικών προσώπων
σύμφωνα με τις επιταγές του Κώδικα, λαμβάνοντας παράλληλα στην ίδια συνεδρίαση απόφαση για
τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον αυτό δεν ευρίσκεται σε συμφωνία με τις διατάξεις του νέου Δημοτικού
και Κοινοτικού Κώδικα.
Βεβαίως δεν αποκλείεται και η περίπτωση να προηγηθεί προσαρμογή του καταστατικού και κατόπιν να
γίνει ο ορισμός του διοικητικού συμβουλίου.
Σύμφωνα με την εγκ.102/63900/13.09.2019 του ΥΠΕΣΔΔΑ με θέμα:
«Συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού»
……………………………………………………………………………………………………………
Α. Γενικά………………… 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. - Στους Συνδέσμους ΟΤΑ η διάταξη εφαρμόζεται
μόνο ως προς τα μέλη που αναλογούν στον εκάστοτε συμμετέχοντα Δήμο κι όχι ως προς τον ορισμό του
προέδρου, όπου ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. - Αντιστοίχως, η διάταξη
εφαρμόζεται μόνο στον ορισμό των εκπροσώπων του δήμου στη Γενική Συνέλευση μετόχων των πολυμετοχικών
ανώνυμων εταιρειών ΟΤΑ. 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 …………………………..
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–
Δημοτικά
Λιμενικά
Ταμεία
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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.
Σύμφωνα με τα παραπάνω για την προσαρμογή της Συστατικής του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στις διατάξεις
της παρ 1 του άρθρου 6 του νόμου 4623/2019/ΦΕΚ 134/9.8.19/Α΄ , θα πρέπει στην ίδια Συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης και πριν την λήψη απόφασης περί Ορισμού των μελών του ΔΣ
του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης να αποφασισθεί η τροποποίηση της Συστατικής του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης
και να διαμορφωθεί η παρ. 3 αυτής ως εξής:
Το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από 11 μελές Συμβούλιο το οποίο αποτελείται κατά συγκεκριμένη αναλογία από:
- τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με
τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο,
τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.
- (1) έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων εφόσον οι εργαζόμενοι είναι 10 ή περισσότεροι.
- Τηρουμένης 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.
- Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και
λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά με την αναφερόμενη
τροποποίηση της συστατικής πράξης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού έλαβε υπόψη του:
- την εισήγηση της Διευθύντριας του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης
- τα άρθρα 239 και 240 του Ν. 3463/06
- την ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ. 33/27871/18.05.2007
- την υπ΄αριθμ. 65/2011 απόφαση του Δ.Σ. με θέμα «Συγχώνευση κατά τις διατάξεις του
άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και σύσταση ενός
Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Προσοτσάνης με την επωνυμία «ΝΠΔΔ
Δήμου Προσοτσάνης» (ΦΕΚ 1241/τεύχος Β/14-06-2011)
- την υπ΄αριθμ. 314/2011 απόφαση του Δ.Σ. με θέμα «Τροποποίηση συστατικής πράξης του
ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης» (ΦΕΚ 1401/τεύχος Β /30-04-2012)
- την υπ΄αριθμ. 65/2014 απόφαση του Δ.Σ. με θέμα «Τροποποίηση της συστατικής πράξης του
ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Δήμου Προσοτσάνης»
(ΦΕΚ 1588/τεύχος Β/17-06-2014)
- την ανάγκη για την νέα τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ για τους λόγους που
προαναφέρθηκαν

ΑΔΑ: Ω66ΣΩΞΖ-8ΨΖ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης
και

την προσαρμογή στις

διατάξεις

της παρ.

1

του

άρθρου

6

του νόμου

4623/2019/ΦΕΚ134/9.8.19/Α΄ ως εξής:
Το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από 11 μελές Συμβούλιο το οποίο αποτελείται κατά συγκεκριμένη αναλογία
από:
- τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού
συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο,
- τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.
- (1) έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων εφόσον οι εργαζόμενοι είναι 10 ή περισσότεροι.
- Τηρουμένης 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.
Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού
Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ΄αριθμ. 65/2011 (ΦΕΚ 1241/Β/14-06-2011), 314/2011 (ΦΕΚ
1401/Β/30-04-2012), 65/2014 (ΦΕΚ 1588/Β/17-06-2014) και 121/2018 (ΦΕΚ 4097/Β΄/20.09.2018)
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης.
Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον Προϋπολογισμό του Δήμου και στον
Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ.
Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 158/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ο Ειδικός γραμματέας
Τα Μέλη :
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανασιάδης Θεόδωρος

