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Από το αριθ.8/31-3-2020 πρακτικό τακτικής, διά περιφοράς, συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου
Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 44

Περίληψη
Ορισμός νέου τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης
(ΔΕΥΑΞ) μετά την παραίτηση μέλους από το αξίωμα της
δημοτικής
συμβούλου
και
τροποποίηση
της
με
αριθμ.201/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου

Στην Ξάνθη, σήμερα 31 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, συνήλθε σε τακτική, διά περιφοράς
συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.8776/27-3-2020 έγγραφη
πρόσκληση τού προέδρου Ιωάννη Μπούτου και υπό την προεδρία τού ιδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την
αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις
προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα, της
ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 39
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπούτος Ιωάννης
21. Μπαντάκ Σιαμπάν
2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
22. Μπεκήρ Ογλού Σουά
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
23. Παπά Σοφία
4. Ασκαρίδης Ηλίας
24. Παπαδάκης Θεοφάνης
5. Βογιατζής Κωνσταντίνος
25. Παπαδόπουλος Βασίλειος
6. Γεωργιάδης Δημοσθένης
26. Παπαδόπουλος Κυριάκος
7. Γουναρίδης Στυλιανός
27. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
8. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
28. Παπαχρόνης Ιωάννης
9. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
29. Παυλίδου Ελισάβετ
10. Ελευθεριάδης Απόστολος
30. Σαββίδης Ματθαίος
11. Ζερενίδης Ιωάννης
31. Σταυρακάρας Παναγιώτης
12. Ηλιάδης Θωμάς
32. Ταρενίδης Παναγιώτης
13. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
33. Τοπ Σινάν
14. Ιγιαννίδης Στέφανος
34. Τσακιρίδης Αφεντούλης
15. Καλογερής Γεώργιος
35. Τσαρεκτσή Τζενάν
16. Καμαρίδης Ιπποκράτης
36. Φανουράκης Εμμανουήλ
17. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
37. Χαριτωνίδου Ειρήνη
18. Καφφετζής Κωνσταντίνος
38. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
19. Λύρατζης Πασχάλης
39. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
20. Μελισσόπουλος Σάββας
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σπανίδης Μιχαήλ
2. Χασάν Ογλού Φερτούν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση δεν παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης
Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος κήρυξε την έναρξη της διά περιφοράς συνεδρίασης, του Δημοτικού
Συμβουλίου, έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την
αριθμ.πρωτ.8759/27-3-2020 εισήγηση, του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, η
οποία έχει ως εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ.Πρωτοκόλλου 8756/27-3-2020 εισήγηση της Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών και την με αριθμό 8673/2020 εισήγηση - γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας
σας αναφέρω τα εξής:
Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΓΔ 14476/53/6-11-2019 αίτησή της η κα. Δημούδη Χρυσούλα του
Κωνσταντίνου, υπέβαλε την παραίτησή της από το αξίωμα της Δημοτικής Συμβούλου Ξάνθης, για
σοβαρούς προσωπικούς λόγους, η οποία έγινε αποδεκτή σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1744/30427/
11.11.2019 Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης.
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Με την υπ΄αριθμ. 201/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης η κα. Δημούδη
Χρυσούλα του Κωνσταντίνου ορίσθηκε τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ). Η εν λόγω δημοτική σύμβουλος ορίστηκε ως
μέλος της διοίκησης του νομικού προσώπου κατά τη δεσμευτική υπόδειξη του Δημάρχου (που υπέδειξε
τα 3/5 του συνολικού αριθμού των μελών του), προερχόμενη από την παράταξή του.
Με την υπ’αριθμ. 257/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η
αντικατάσταση της παραπάνω συμβούλου με άλλο μέλος της παράταξης του Δημάρχου στην διοίκηση
της ΔΕΥΑΞ. Πλην όμως μετά από προσφυγή δημοτικού συμβούλου η απόφαση αυτή ακυρώθηκε από
την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152, που έκανε δεκτή την προσφυγή του και ακύρωσε την με αριθμό
15564/17-1-2020 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης που
είχε απορρίψει την προσφυγή του και κατ’επέκταση την 257/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
διότι κρίθηκε ότι επρόκειτο για αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχρηζε
αιτιολογημένη απόφαση του Δημ.Συμβουλίου και απαιτούσε απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθμού των μελών του Δημ. Συμβουλίου. Τούτο έγινε διότι η προηγούμενη απόφασή μας ήταν
εσφαλμένη, διότι δεν διευκρίνιζε αφενός μεν ότι δεν επρόκειτο για αντικατάσταση μέλους αλλά για
ορισμό νέου στην θέση παραιτηθείσας δημοτικής συμβούλου και αφετέρου ότι η παραιτηθείσα δημ.
σύμβουλος, που ανήκε στον συνδυασμό του Δημάρχου, είχε υποδειχτεί δεσμευτικά απ’ αυτόν, στο Δ.Σ.
της ΔΕΥΑΞ, υπό την έννοια ότι και το νέο τακτικό μέλος στην διοίκηση του νομικού προσώπου πρέπει
να οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο πάλι κατά την δεσμευτική υπόδειξη του Δημάρχου, προκειμένου
έτσι να διασφαλίζεται ότι η πλειοψηφία προέρχεται από τον συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο
Δήμαρχος ώστε να μπορεί να διοικηθεί το ν.π. και να λαμβάνονται αποφάσεις που απηχούν την λαϊκή
εντολή (κατ’ άρθρο 6 του νόμου 4623/2019 και την αριθμ. 102/2019 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών)
Σύμφωνα με το άρθρα 3 περ. 1 του ν. 1069/1980, όπως ισχύει σήμερα ορίζεται ότι: «1. Η ΔΕΥΑ
που συνιστάται σε έναν (1) Δήμο διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται
από το Δημοτικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές του και αποτελείται από τον Δήμαρχο, ή τον
οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο, ως Πρόεδρο και έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του δήμου, εκ
των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου.Εκτός από τους αιρετούς
εκπροσώπους του Δήμου, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
ορίζονται ακόμη, με τους αναπληρωτές τους, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην
επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των
εργαζομένων στην επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην
επιχείρηση, τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για
τον σκοπό αυτόν, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής,
κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή
γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης και δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με
αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης. Ο καθορισμός του
περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα του προηγούμενου εδαφίου και η διαπίστωση της συνδρομής των
προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόμενου από αυτόν μέλους, γίνεται με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά τη πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου με
ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.»
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι μετά την ακύρωση της με αριθμό 257/2019 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να ληφθεί μία νέα απόφαση, προκειμένου να οριστεί νέο τακτικό μέλος στην
διοίκηση της ΔΕΥΑΞ στην θέση της παραιτηθείσας δημ.συμβούλου (και όχι να γίνει αντικατάσταση αυτής),
όπως αυτό προτείνεται με τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, ενώ ο κ. Δήμαρχος οφείλει να
υποδείξει δεσμευτικά το νέο τακτικό μέλος που θα οριστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΑΥΞ στην
θέση αυτής.
Ως εκ τούτων εισηγούμαι τον ορισμό νέου τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΞ,
στην θέση της ανωτέρω παραιτηθείσας από το αξίωμα της δημοτικής συμβούλου για το υπόλοιπο χρονικό
διάστημα της περιόδου κατά την οποία η παραιτηθείσα ασκούσε καθήκοντα, και την αντίστοιχη
τροποποίηση της με αριθμό 201/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης για την επανασύσταση
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΞ, αφού πρώτα αυτό το τακτικό μέλος υποδειχτεί δεσμευτικά από
τον κ. Δήμαρχο. Το μέλος αυτό δύναται να ανήκει στο έτερο φύλο, εφόσον διαπιστωθεί αιτιολογημένη
ανεπάρκεια εκπροσώπων του γυναικείου φύλου στον συνδυασμό του Δημάρχου (εγκύκλιος 102/2019)».
Η Νομική Υπηρεσία, στην αριθμ.πρωτ.8673/26-3-2020 γνωμοδότησή της, αναφέρει τα εξής: «Στις
19-3-2020 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Ξάνθης η με αριθμό 3/12/13-3-2020 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής
του άρθρου 152 του νόμου 3463/2006, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η αποδοχή εν μέρει της με
αριθμ. πρωτ. 25/19-02-2019 προσφυγής του Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου κατά της υπ ́ αριθμ. 15564/171-2020 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και η εν μέρει
ακύρωση της απόφασης αυτής, κατά το μέρος που απέρριψε το δεύτερο λόγο της υπ ́αριθμ.
14982/10.12.2019 ειδικής διοικητικής προσφυγής του παραπάνω προσφεύγοντος, με τον οποίο
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προσβαλλόταν η απόφαση του Δ.Σ. διότι δεν είχε την απαραίτητη απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Ειδικότερα με το δεύτερο λόγο της προσφυγής του,
ισχυριζόταν ο προσφεύγων ότι η υπ ́αριθμ. 257/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι παράνομη
διότι δεν ελήφθη με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από 41 μέλη και η απόφαση έκρινε ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι βάσιμος
διότι κατά τις διατάξεις των άρθρων 3 του ν. 1069/1980 και 255 παρ. 2 και 96 παρ. 4 του Κ.Δ.Κ. για την
αντικατάσταση, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου των ΔΕΥΑ απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ενώ εν προκειμένω η
αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλος, ήτοι της κ. Χρυσούλας Δημούδη, αποφασίστηκε με πλειοψηφία 11
ψήφων υπέρ και 4 κατά, δηλαδή με πλειοψηφία που δεν αντιστοιχεί στην απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα η υπ ́αριθμ. 257/2019 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης να κριθεί μη νόμιμη ως προς το κεφάλαιό της αυτό και να ακυρωθεί.
Ωστόσο με την αριθμό 15564/17-1-2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας Θράκης, κρίθηκαν πολύ ορθά κατά τη γνώμη μας τα εξής: «Ως προς τον δεύτερο λόγο της
προσφυγής, συνάγεται, απ΄την ανάγνωση της ως άνω παραγράφου του νόμου καθώς και απ’τα στοιχεία του
διοικητικού φακέλου, ό,τι σε εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 4623/2019, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο
αντικαταστάτης, της παραιτηθείσας δημοτικής συμβούλου, τοποθετήθηκε ως μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΔΕΥΑΞ με την ίδια ακριβώς διαδικασία δια της οποίας προτάθηκε, ψηφίστηκε και
τοποθετήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΞ η παραιτηθείσα. Δεν θα ήταν άτοπο να αναφέρουμε
ότι η υπόδειξη απ’την πλευρά του δημάρχου έχει δεσμευτικό χαρακτήρα προς το συμβούλιο και η απόφαση
δε, εμπίπτει στις ως άνω διατάξεις του νόμου περί ορισμού των 3/5 των μελών της διοίκησης από τον
Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη. Ως εκ τούτου, ο δεύτερος λόγος της προσφυγής κρίνεται αβάσιμος, διότι
για την αντικατάσταση και συμπλήρωση της θέσης της παραιτηθείσας δημοτικής συμβούλου
τηρήθηκε η κατά νόμω διαδικασία όπως και στην περίπτωση της τοποθέτησης της».
Και αυτό διότι σύμφωνα με την Άρθρο 54 του νόμου 3852/2010 ορίζεται ότι: «Παραίτηση αιρετών
1. ….. 2. Η παραίτηση των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων κοινοτήτων και των προέδρων
κοινοτήτων υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο δήμαρχο. Η παραίτηση γίνεται οριστική την επομένη της
κατάθεσης της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο. 3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η παραίτηση των αιρετών
των δήμων από τις θέσεις που κατέχουν, λόγω της ιδιότητάς τους, υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα, τα
οποία τους εξέλεξαν ή τους διόρισαν και γίνεται οριστική την επομένη της κατάθεσής της στο πρωτόκολλο
της οικείας υπηρεσίας. 4. Η εκλογή ή ο ορισμός αντικαταστατών τους γίνεται για το υπόλοιπο χρονικό
διάστημα της περιόδου, κατά την οποία οι παραιτηθέντες ασκούσαν καθήκοντα. Ειδικές διατάξεις που
ρυθμίζουν διαφορετικά τον τρόπο υποβολής ή αποδοχής παραίτησης, καθώς και αντικατάστασης των
παραιτουμένων εξακολουθούν να ισχύουν»
Εξάλλου κατ’αρθρο 55 του νόμου 3852/2010 ορίζεται ότι : « Αντικατάσταση και αναπλήρωση
μελών 1. Τις έδρες των δημοτικών συμβούλων και των συμβούλων των κοινοτήτων άνω των τριακοσίων
(300) κατοίκων, που, για οποιονδήποτε λόγο, μένουν κενές, καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί του
ίδιου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας. 2. Τη θέση άμεσα εκλεγόμενου προέδρου κοινότητας
έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, που, για οποιονδήποτε λόγο, μένει κενή, καταλαμβάνει, ο επόμενος,
κατά σειρά σταυρών προτίμησης, υποψήφιος πρόεδρος της κοινότητας. 3. Ο δήμαρχος καλεί αμέσως τους
αναπληρωματικούς, με τη σειρά της εκλογής τους, και αυτοί οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία
μέσα σε πέντε (5) ημέρες αφότου τους επιδόθηκε η πρόσκληση. Η ορκωμοσία γίνεται ενώπιον του
δημάρχου. Αν δεν εμφανισθούν στην προθεσμία αυτή, αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του
αναπληρωματικού. 4. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών: α) δημοτικών συμβούλων του
συνδυασμού αυτού, στην ίδια εκλογική περιφέρεια, ή β) συμβούλων των κοινοτήτων του συνδυασμού
αυτού στην ίδια κοινότητα, καλούνται, αντίστοιχα να καταλάβουν τις θέσεις που έμειναν κενές, για
οποιονδήποτε λόγο, αα) αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι από άλλους επιλαχόντες συνδυασμούς της
ίδιας εκλογικής περιφέρειας, με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης και με τη σειρά που έχουν
ανακηρυχθεί ή ββ) αναπληρωματικοί σύμβουλοι κοινότητας από άλλους επιλαχόντες συνδυασμούς, με τη
σειρά της εκλογικής τους δύναμης και με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί στην ίδια κοινότητα. 5. …..6….
7……. 8…..9. 9. Τα δημοτικά συμβούλια και τα συμβούλια κοινοτήτων λειτουργούν νόμιμα, έστω και με
ελλιπή σύνθεση που δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την
απαρτία, αν μέλη δημοτικού συμβουλίου ή συμβουλίου κοινότητας αποποιηθούν την εκλογή τους,
παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν ή τεθούν σε αργία ή αν οι έδρες μείνουν κενές για οποιονδήποτε άλλο
λόγο και μέχρι οι κενές θέσεις να συμπληρωθούν με αναπλήρωση ή με εκλογές ή με τη λήξη του χρόνου της
αργίας. 10. Για τη λήψη αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων και συμβουλίων κοινότητας, η απαρτία και
οι απαραίτητες πλειοψηφίες υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων που έχουν
ορκισθεί και εγκατασταθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 9. 11. Όταν το δημοτικό
συμβούλιο ή το συμβούλιο κοινότητας δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα, επειδή υπάρχει έλλειψη μελών
του, αναστέλλονται κάθε είδους προθεσμίες, των οποίων η τήρηση εξαρτάται από απόφαση του
συμβουλίου, μέχρι να καταστεί δυνατή η νόμιμη λειτουργία του.».
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Ενώ σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 4623/2019 ορίζεται ότι: «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 επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους,
συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον
περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς
τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους
ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1)
μέλος συνολικά. Πράξεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό
που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που
εγκαταστάθηκαν την 1.9.2019, θεωρούνται νόμιμες.
Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου
δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν
ορίσουν μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και η διαδικασία δεν
εισάγεται στο συμβούλιο.».
Κατά δε την παρ. 9 άρθρου 229 Ν.4635/2019,ΦΕΚ Α 167/30.10.2019 ορίζεται ότι : «Οι διατάξεις
των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α` 134) ισχύουν αναλόγως και
για τη σύσταση των επιτροπών του άρθρου 70 του ν. 3852/2010 (Α` 87), καθώς και τη συμμετοχή αιρετών
εκπροσώπων του δήμου σε επιτροπές και συλλογικά όργανα νομικών προσώπων, κληροδοτημάτων και
σωματείων που συστήνονται και λειτουργούν με νομοθετήματα του Υπουργείου Εσωτερικών ή άλλων
Υπουργείων».
Ενώ κατά το άρθρο 45 παρ.3 Ν.4647/2019,ΦΕΚ Α 204/16.12.2019: "3. Οι διατάξεις των δύο
πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α` 134) ισχύουν αναλόγως και για τη
σύσταση των επιτροπών των άρθρων 70, 70Α, 164 και 164Α του ν. 3852/2010 (Α` 87), καθώς και για τη
συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των Ο.Τ.Α. σε επιτροπές, συμβούλια και λοιπά συλλογικά όργανα πάσης
φύσεως νομικών προσώπων, κληροδοτημάτων και σωματείων. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου
εφαρμόζεται και ως προς τα μέλη της διοίκησης του ΕΣΔΝΑ που εκλέγονται από το περιφερειακό
συμβούλιο, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 211 του ν. 3852/2010"
Από τον συνδυασμό και την ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων γνωμοδοτώ και εισηγούμαι προς το
Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:
Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης της 21ης Νοεμβρίου 2019, ατυχώς
συμπεριλήφθηκε ως τίτλος του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης: «Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΞ και τροποποίηση της με αριθμ. 201/2019 προγενέστερης
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου», διότι έτσι εσφαλμένα στην πορεία εκλήφθηκε από την Επιτροπή
του άρθρου 152 του νόμου 3463/2006 ως αντικατάσταση μέλους μετά από αιτιολογημένη απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 255 ΚΔΚ και του άρθρου 3 του νόμου 1069/1980,
που απαιτούν απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, και για
το λόγο αυτόν ακυρώθηκε. Το ορθό δηλαδή θα ήταν να εισαχθεί ως τίτλος θέματος: «Ορισμός νέου μέλους
στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ μετά από παραίτηση μέλους από το αξίωμα της δημοτικής συμβούλου και
τροποποίηση της με αριθμ. 201/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου». Μάλιστα
επειδή η δημοτική σύμβουλος που παραιτήθηκε ανήκε στην παράταξη του Δημάρχου, θα έπρεπε και σε
όλες τις θέσεις που αυτή κατείχε να γίνει η εκλογή ή ορισμός αντικαταστατών της για το υπόλοιπο χρονικό
διάστημα της περιόδου κατά την οποία ασκούσε καθήκοντα, κατ’άρθρο 54 του νόμου 3852/2010 και
κατ’άρθρο 6 του νόμου 4623/2019. Οποιαδήποτε διαφορετική τυχόν ερμηνεία κατά την άποψή μου δεν
μπορεί να χωρέσει διότι θα είχε ως συνέπεια την αλλοίωση της πλειοψηφίας της παράταξης του Δημάρχου,
γεγονός που έρχεται σε αντίθεση τόσο με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του νόμου 4623/2019 όσο
και την αιτιολογική έκθεση αυτού.
Κατόπιν των παραπάνω θα πρέπει να συνταχθεί νέα εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τον
παραπάνω τίτλο θέματος - προκειμένου να αποφευχθεί η προηγούμενη εξέλιξη της υπόθεσης - στην οποία
να επαναλαμβάνονται όσα αναφέρθηκαν στην εισήγηση της με αριθμό 201/2019 αρχικής απόφασης
ορισμού μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ και να προτείνεται ορισμός ενός (1) μέλους στην θέση παραιτηθείσας
δημοτικής συμβούλου, που δεσμευτικά ορίζεται από τον Δήμαρχο κατά την διάταξη της παρ. 1 του
άρθρου 6 του νόμου 4623/2019 και σύμφωνα με όσα ορίζει η με αριθμό 102/13-9-2019 εγκύκλιος του
Υπουργείου Εσωτερικών (δεδομένου ότι η αναφορά αυτή παραλείφθηκε στην προηγούμενη εισήγηση).
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανασύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΕΥΑΞ, καλό είναι να επαναλαμβάνει τη νέα σύνθεση του Δ.Σ. στο αποφασιστικό της μέρος και να μην
περιορίζεται σε απλή αναφορά του ορισμού του νέου μέλους. Αυτό γιατί, η απόφαση του ορισμού των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό σε διάφορους φορείς και καλό
είναι να συμπεριλαμβάνονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. ώστε να μην υπάρχουν, πολλές αποφάσεις για το ίδιο
θέμα.
Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται στην εισήγησή ότι η εν λόγω απόφαση λαμβάνεται μετά την
ακύρωση της με αριθμό 257/2019 απόφασης από την Επιτροπή του άρθρου 152 (την οποία αποδεχόμαστε)
και της ανάγκης επανασύστασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΞ μετά την παραίτηση της
δημοτικής συμβούλου Χρυσούλας Δημούδη».
Ο Δήμαρχος Ξάνθης, με το από 27-3-2020 έγγραφό του προς το Δημοτικό Συμβούλιο, πρότεινε τα
εξής: «Σύμφωνα με το άρθρα 3 περ. 1 του ν. 1069/1980, όπως ισχύει σήμερα ορίζεται ότι: «1. Η ΔΕΥΑ που
συνιστάται σε έναν (1) Δήμο διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το
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Δημοτικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές του και αποτελείται από τον Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από
αυτόν σύμβουλο, ως Πρόεδρο και έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του δήμου, εκ των οποίων οι
τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου. Ως εκ τούτου, ορίζω νέο τακτικό μέλος στο Διοικητικό
Συμβούλιο της ΔΕΥΑΞ, στην θέση της ανωτέρω παραιτηθείσας από το αξίωμα της δημοτικής συμβούλου
για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της περιόδου κατά την οποία η παραιτηθείσα ασκούσε καθήκοντα και
δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλη γυναίκα στον συνδυασμό μου, τον δημοτικό Σύμβουλο κ. Αμβροσιάδη
Παναγιώτη».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Στέφανος
Ιγιαννίδης, Παναγιώτης Ταρενίδης, Ματθαίος Σαββίδης, Θωμάς Ηλιάδης, Ελισάβετ Παυλίδου, Στυλιανός
Γουναρίδης και Αναστάσιος Θεοδωρίδης, σύμφωνα με την από 31-3-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους:
«ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ, την εισήγηση και το οριζόμενο ή προτεινόμενο όνομα για την παρούσα εισήγηση
και δεν εγκρίνουμε ΔΙΟΤΙ, α) η προηγούμενη απόφαση και εν προκειμένου η 257/2019 του Δημοτικού
Συμβουλίου ακυρώθηκε από την ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 ΤΟΥ Ν.3463/06 (ΦΕΚ 298/0509-2011) ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, επειδή η αντικατάσταση
παραιτηθέντος μέλους, αποφασίστηκε με πλειοψηφία που δεν αντιστοιχεί στην απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, (παρ.5 άρθρο 3 Ν.1069/80, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4483/17 και την παρ.2 του άρθρου 348 του Ν.4512/18 και
αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 99 του Ν.4604/19) ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ, β) η θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση, λήγει το αργότερο
τρεις (3) μήνες μετά τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου. (παρ.3 άρθρο 3 Ν.1069/80, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4483/17 και την παρ.2 του άρθρου 348 του Ν.4512/18 και
αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 99 του Ν.4604/19) ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ, γ) είναι κατά την άποψη μας
αυθαίρετη, αίολη και χωρίς νομικό έρεισμα η εισήγηση και η ενδεχόμενη λήψη επ’ αυτής απόφασης εκ
νέου και κατ’ επανάληψη μη νόμιμη και μη σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις, εφ όσων σε καμία διάταξη
νόμου δεν προβλέπεται κατά την διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που ήδη έχει
συγκροτηθεί, «ορισμός νέου μέλους», παρά μόνο αντικατάσταση μέλους για οποιοδήποτε λόγο και μόνο με
αιτιολογημένη απόφαση η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Σάββας Μελισσόπουλος, Παναγιώτης Σταυρακάρας, Σινάν Τοπ, Ειρήνη
Χαριτωνίδου, Θεοφάνης Παπαδάκης, Τζενάν Τσαρεκτσή, Γεώργιος Καλογερής και Τιμούρ Χουσεϊν Ογλού
σύμφωνα με την από 31-3-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους: «ΚΑΤΑ και ως προς την αιτιολόγηση της
αρνητικής ψήφου θα θέλαμε να καταγραφεί ότι καταψηφίζουμε τόσο την εισήγηση, όσο και οποιοδήποτε
προτεινόμενο όνομα, διότι από την κείμενη νομοθεσία δεν ορίζεται πουθενά ορισμός νέου μέλους, όπως
εσφαλμένα αναφέρεται στην εισήγηση. Ο ορισμός των μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ πραγματοποιήθηκε κατά
τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/10/2019 και λήγει με τη θητεία του Δημοτικού
Συμβουλίου. Ειδικότερα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικαθίστανται για
οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου το οποίο τα όρισε, η οποία μάλιστα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των
μελών του. Για τον παραπάνω λόγο άλλωστε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης με την αρθμ.
πρωτ. 8725/28-8-2018 είχε ακυρώσει την με αρ. 218/2018 απόφαση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου
Ξάνθης με θέμα «Αποδοχή παραίτησης και ορισμός μέλους στο ΔΣ της ΔΕΥΑΞ Ξάνθης»»
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Πασχάλης Λύρατζης, Σοφία Παπά και Κωνσταντίνος Καφετζής, σύμφωνα
με την από 31-3-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους: «ΚΑΤΑ και ως προς την αιτιολόγηση της αρνητικής
ψήφου θα θέλαμε να καταγραφεί ότι καταψηφίζουμε τόσο την εισήγηση, όσο και οποιοδήποτε
προτεινόμενο όνομα, διότι από την κείμενη νομοθεσία δεν ορίζεται πουθενά ορισμός νέου μέλους, όπως
εσφαλμένα αναφέρεται στην εισήγηση. Ο ορισμός των μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ πραγματοποιήθηκε
κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/10/2019 και λήγει με τη θητεία του Δημοτικού
Συμβουλίου. Ειδικότερα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικαθίστανται για
οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου το οποίο τα όρισε, η οποία μάλιστα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των
μελών του. Για τον παραπάνω λόγο άλλωστε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης με την
αρθμ. πρωτ. 8725/28-8-2018 είχε ακυρώσει την με αρ. 218/2018 απόφαση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου
Ξάνθης με θέμα «Αποδοχή παραίτησης και ορισμός μέλους στο ΔΣ της ΔΕΥΑΞ Ξάνθης»».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Ιωάννης Παπαχρόνης, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Δημοσθένης Γεωργιάδης,
Χαράλαμπος Διαφωνίδης, Αφεντούλης Τσακιρίδης, σύμφωνα με την από 31-3-2020 ηλεκτρονική δήλωσή
τους: «ΚΑΤΑ τη εισήγησης, με τη λογική των πολλαπλών ρόλων κατανεμημένων σε λίγα άτομα».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Γεώργιος Χατζηθεδώρου, Βασιλική Ανδρονίκη Παπαϊωάννου και
Νικόλαος Ανταμπούφης, σύμφωνα με την από 31-3-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους: «ΟΧΙ στην εισήγηση
και σε οποιοδήποτε προτεινόμενο όνομα, διότι από την κείμενη νομοθεσία δεν αναφέρεται πουθενά
ορισμός νέου μέλους, όπως εσφαλμένα αναφέρεται. Ο ορισμός των μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ
πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/10/2019 και λήγει με τη θητεία
του Δημοτικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να
αντικαθίστανται για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο τα όρισε, η οποία μάλιστα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του
αριθμού των μελών του. Για τον παραπάνω λόγο άλλωστε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
με την αρθμ. πρωτ. 8725/28-8-2018 είχε ακυρώσει την με αρ. 218/2018 απόφαση του τότε Δημοτικού
Συμβουλίου Ξάνθης με θέμα «Αποδοχή παραίτησης και ορισμός μέλους στο ΔΣ της ΔΕΥΑΞ Ξάνθης»
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Τέλος ο Πρόεδρος, μετά τη γνωστοποίηση τής δεσμευτικής, γραπτής υπόδειξης του Δημάρχου, για
τον ορισμό νέου μέλους από την παράταξή του, στη θέση της παραιτηθείσας Δημοτικής Συμβούλου, κάλεσε
τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α)
Ορίζει, κατά την δεσμευτική υπόδειξη του Δημάρχου, τον δημοτικό σύμβουλο, Παναγιώτη
Αμβροσιάδη, ως νέο τακτικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) μετά την παραίτηση μέλους από το αξίωμα της
δημοτικής συμβούλου, Χρυσούλας Δημούδη, ύστερα από την αριθ. πρωτ. ΓΔ 14476/53/6-11-2019
αίτησή της, η οποία έγινε αποδεκτή σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1744/30427/ 11.11.2019 Απόφαση
Δημάρχου Ξάνθης.
Β)
Τροποποιεί την με αριθμό 201/2019 προγενέστερη απόφασή του και συγκεκριμένα, στο
αποφασιστικό μέρος της, ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο Παναγιώτη Αμβροσιάδη (κατά την
δεσμευτική υπόδειξη του Δημάρχου), στη θέση της παραιτηθείας από το αξίωμα της Δημοτικής
Συμβούλου, Χρυσούλας Δημούδη.
Κατά τα λοιπά, η με αριθμό 201/2019 προγενέστερη απόφασή του, ισχύει ως έχει, η οποία μετά και την
ανωτέρω τροποποίηση, έχει ως εξής:
Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) :
1. Παναγιώτη Αμβροσιάδη με αναπληρωτή τον Ιωάννη Ζερενίδη,
2. Σουά Μπεκήρ Ογλού με αναπληρωτή τον Σιαμπάν Μπαντάκ
3. Απόστολος Ελευθεριάδης με αναπληρώτρια την Ειρήνη Χαριτωνίδου
4. Λεβέντ Καρά Οσμάν με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Φανουράκη
5. Θεοφάνη Παπαδάκη με αναπληρωτή τον Ιωάννη Παπαχρόνη
6. Ελισάβετ Παυλίδου με αναπληρώτρια την Σοφία Παπά
Εκπρόσωπος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τον Φώτη Μάρη με αναπληρωτή Παναγιώτη
Αγγελίδη
Εκπρόσωπος των εργαζομένων τον Γεώργιο Καμπερόπουλο, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Κυριακίδη.
Τους δημότες Χρήστο Μούρκα και Μαρία Κανσίζογλου, με αντίστοιχους αναπληρωτές τους δημότες
Χαρίκλεια Καπαγερίδου και Μαρίνο Σδρέβανο.
Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) ορίζεται ο
δημοτικός σύμβουλος Ιπποκράτης Καμαρίδης, σύμφωνα με την αριθμ.1500/25-9-2019 απόφαση του
Δημάρχου Ξάνθης.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις
εγκατασταθούν τα νέα μέλη.
Υπέρ του ορισμού, ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Εμμανουήλ Φανουράκης, Απόστολος
Ελευθεριάδης, Παναγιώτης Αμβροσιάδης, Ηλίας Ασκαρίδης, Σουά Μπεκήρ Ογλού, Σιαμπάν Μπαντάκ,
Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν, Ιπποκράτης Καμαρίδης, Ιωάννης Ζερενίδης, Ιωάννης Μπούτος και
Κωνσταντίνος Βογιατζής
Κατά του ορισμού, ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Κυριάκος
Παπαδόπουλος, Στέφανος Ιγιαννίδης, Παναγιώτης Ταρενίδης, Ματθαίος Σαββίδης, Θωμάς Ηλιάδης,
Ελισάβετ Παυλίδου, Στυλιανός Γουναρίδης, Αναστάσιος Θεοδωρίδης, Σάββας Μελισσόπουλος,
Παναγιώτης Σταυρακάρας, Σινάν Τοπ, Ειρήνη Χαριτωνίδου, Θεοφάνης Παπαδάκης, Τζενάν Τσαρεκτσή,
Γεώργιος Καλογερής, Τιμούρ Χουσεϊν Ογλού, Πασχάλης Λύρατζης, Σοφία Παπά, Κωνσταντίνος Καφετζής,
Ιωάννης Παπαχρόνης, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Δημοσθένης Γεωργιάδης, Χαράλαμπος Διαφωνίδης,
Αφεντούλης Τσακιρίδης, Γεώργιος Χατζηθεδώρου, Βασιλική Ανδρονίκη Παπαϊωάννου και Νικόλαος
Ανταμπούφης για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.
…………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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