ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ
Α/Α

Είδος Οργάνου

1 Προεδρείο
∆ηµοτικού
Συµβουλίου

Ιδιότητες Μελών

Σχετική
Νοµοθεσία

Τα µέλη του Προεδρείου προέρχονται από:
άρθρο 64 ν.
Πρόεδρος: σύµβουλος Πλειοψηφίας
3852/10
Αντιπρόεδρος: σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας
Γραµµατέας: από το σύνολο των συµβούλων των λοιπών
δηµοτικών παρατάξεων

Προθεσµία
συγκρότησης

Βήµατα Συγκρότησης

7/9/2014 (ή
14/9/2014 αν
απαιτηθεί)

1. Απόφαση ∆.Σ. για την εκλογή µελών του
προεδρείου (άρθρο 64 Ν.3852/2010)
2. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται µέσα
σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη
διενέργεια της εκλογής στον Γ.Γ.
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (παρ 5 του άρθρου
64 του Ν.3852/2010)
3. Ο Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δηµότη
ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός
αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών,
από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται,
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες το αργότερο αφότου
παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νοµιµότητα της
εκλογής.

άρθρο 59
2 Αντιδήµαρχοι
Ορίζονται ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της πλειοψηφίας:
(∆ήµοι
*έως 2 αντιδήµαρχοι σε δήµους µε πληθυσµό έως 5.000 Ν.3852/2010
προερχόµενοι από κατοίκους
συνένωση)
* έως 4 σε δήµους µε πληθυσµό πάνω από 5.001 και
έως 20.000 κατοίκους.
* έως 5 σε δήµους από 20.001 έως 50.000 κατοίκους.
* έως 6 σε δήµους από 50.001 έως 100.000 κατοίκους
* έως 8 σε δήµους από 100.001 κατοίκους και άνω
+1 αντιδήµαρχος σε δήµους µε 5 έως και 7
συνενούµενες δηµοτικές ενότητες
+2 αντιδήµαρχοι σε δήµους µε 8 έως και 9
συνενούµενες δηµοτικές ενότητες
+3 αντιδήµαρχοι σε δήµους µε 10 συνενούµενες
δηµοτικές ενότητες και άνω
* σε νησιωτικούς δήµους αν ο αριθµός των
αντιδηµάρχων είναι µικρότερος από τον αριθµό των
δηµοτικών ενοτήτων, οι αντιδήµαρχοι προσαυξάνονται
ισάριθµα

µετά την
ορκωµοσία

1. Απόφαση ∆ηµάρχου για τον ορισµό
Αντιδηµάρχων & Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του
(Άρθρο 59 παρ.6 Ν.3852/2010)
2. ∆ηµοσίευση της απόφασης σε µία
τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού ή
αν δεν υπάρχει ηµερήσια, σε µια εβδοµαδιαία
της πρωτεύουσας του νοµού.
3. Ανάρτηση της απόφασης στην ιστοσελίδα του
∆ήµου

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ
οριζόµενων ατόµων

Α/Α

Είδος Οργάνου

3 Αντιδήµαρχοι
(∆ήµοι που δεν
προέρχονται από
συνένωση)

4 Οικονοµική
Επιτροπή

Ιδιότητες Μελών

Σχετική
Νοµοθεσία

Προθεσµία
συγκρότησης

Ορίζονται ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της πλειοψηφίας:
άρθρο 59
*1 αντιδήµαρχος σε δήµους µε πληθυσµό έως 2.000
Ν.3852/2010
κατοίκους
*έως 2 αντιδήµαρχοι σε δήµους µε πληθυσµό από 2.001
έως 10.000 κατοίκους
* έως 3 σε δήµους µε πληθυσµό από 10.001 και έως
20.000 κατοίκους.
* έως 4 σε δήµους από 20.001 έως 40.000 κατοίκους.
* έως 5 σε δήµους από 40.001 έως 100.000 κατοίκους
* σε δήµους από 100.001 κατοίκους και άνω ίσος
αριθµός αντιδηµάρχων µε τον αριθµό των δηµοτικών
κοινοτήτων (µπορεί να αυξηθεί κατά 3)

µετά την
ορκωµοσία

* Πρόεδρος: ∆ήµαρχος (ή οριζόµενος από αυτόν
άρθρο 74
αντιδήµαρχος) και
Ν.3852/2010
* έξι (6) µέλη, εκ των οποίων δύο (2) από τη µειοψηφία
& πέντε (5) αναπληρωµατικά αν το ∆.Σ. έχει έως και
είκοσι επτά (27) µέλη
*οκτώ (8) µέλη, εκ των οποίων τρία (3) από τη
µειοψηφία & πέντε (5) αναπληρωµατικά, αν το ∆.Σ. έχει
έως και σαράντα πέντε (45) µέλη
* δέκα (10) µέλη, εκ των οποίων τέσσερα (4) από τη
µειοψηφία & έξι (6) αναπληρωµατικά αν το ∆.Σ. έχει
πάνω από σαράντα πέντε (45) µέλη

7/9/2014 (ή
14/9/2014 αν
απαιτηθεί)

Βήµατα Συγκρότησης

1. Απόφαση ∆ηµάρχου για τον ορισµό
Αντιδηµάρχων & Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του
(Άρθρο 59 παρ.6 Ν.3852/2010)
2. ∆ηµοσίευση της απόφασης σε µία
τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού ή
αν δεν υπάρχει ηµερήσια, σε µια εβδοµαδιαία
της πρωτεύουσας του νοµού.
3. Ανάρτηση της απόφασης στην ιστοσελίδα του
∆ήµου

1. Απόφαση ∆.Σ. για την εκλογή µελών της
οικονοµικής επιτροπής (άρθρο 74
Ν.3852/2010)
2. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται µέσα
σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη
διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή
Νοµιµότητας (στον Γ.Γ. Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης έως την τοποθέτηση του Ελεγκτή
Νοµιµότητας) (παρ 5 του άρθρου 64 του
Ν.3852/2010)
3. Ο ελεγκτής Νοµιµότητας (Γ.Γ.
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης) αυτεπαγγέλτως ή
ύστερα από προσφυγή δηµότη ενώπιόν του, η
οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας
πέντε (5) ηµερών, από τη διενέργεια της
εκλογής, αποφαίνεται, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες
το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για
τη νοµιµότητα της εκλογής.
4. Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την
εκλογή Αντιπροέδρου (άρθρο 74 Ν.3852/2010)

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ
οριζόµενων ατόµων

Α/Α

Είδος Οργάνου

Ιδιότητες Μελών

Σχετική
Νοµοθεσία

Προθεσµία
συγκρότησης

Βήµατα Συγκρότησης

5 Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής

* Πρόεδρος: ∆ήµαρχος (ή οριζόµενος από αυτόν
άρθρο 74
αντιδήµαρχος) και
Ν.3852/2010
* έξι (6) µέλη, εκ των οποίων δύο (2) από τη µειοψηφία
& πέντε (5) αναπληρωµατικά αν το ∆.Σ. έχει έως και
είκοσι επτά (27) µέλη
*οκτώ (8) µέλη, εκ των οποίων τρία (3) από τη
µειοψηφία & πέντε (5) αναπληρωµατικά, αν το ∆.Σ. έχει
έως και σαράντα πέντε (45) µέλη
* δέκα (10) µέλη, εκ των οποίων τέσσερα (4) από τη
µειοψηφία & έξι (6) αναπληρωµατικά αν το ∆.Σ. έχει
πάνω από σαράντα πέντε (45) µέλη

7/9/2014 (ή
14/9/2014 αν
απαιτηθεί)

Ακριβώς η ίδια διαδικασία µε την Οικονοµική
Επιτροπή

6 Εκτελεστική
Επιτροπή

∆ήµαρχος και Αντιδήµαρχοι

µετά τον ορισµό
των Αντιδηµάρχων.
(µόνο σε ∆ήµους µε
περισσότερους του
ενός
Αντιδηµάρχους)

∆εν απαιτείται απόφαση από κάποιο όργανο.
Είναι καθορισµένα από το νόµο τα µέλη της. Η
Σύσταση Εκτελεστικής Επιτροπής αφορά ∆ήµους
µε περισσότερους από έναν αντιδήµαρχο.
(άρθρο 62 ν. 3852/2010)

άρθρο 62
Ν.3852/2010

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ
οριζόµενων ατόµων

Α/Α

Είδος Οργάνου

7 Συντονιστικό
Τοπικό Όργανο
Πολιτικής
Προστασίας

Ιδιότητες Μελών

Σχετική
Νοµοθεσία

* ∆ήµαρχο ως Πρόεδρο.
άρθρο 13
* ∆ύο ∆ηµοτικούς Συµβούλους, εκ των οποίων ο ένας
παρ.3
από τη µειοψηφία.
Ν.3013/2002
* Ειδικευµένα στελέχη πολιτικής προστασίας της
Περιφέρειας και του νοµού.
* Εκπρόσωπο Στρατιωτικού ∆ιοικητή της περιοχής,
*∆ιοικητή Αστυνοµικού Τµήµατος της έδρας του δήµου,
*Προϊστάµενο του Ειδικού Προσωπικού της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας,
*εκπρόσωπο της Λιµενικής Αρχής, εφόσον έχει ως έδρα
τον αντίστοιχο δήµο
*διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του
δήµου ή εκπρόσωπο της αντίστοιχης της έδρας του
νοµού.
*Προϊστάµενο τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Α..
* Προϊστάµενο του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπο της
∆ιεύθυνσης ∆ασών της Περιφέρειας.
* Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής
Προστασίας.

Προθεσµία
συγκρότησης

Βήµατα Συγκρότησης

1. Έγγραφο του ∆ήµου προς σώµατα ασφαλείας
και φορείς πολιτικής προστασίας της περιοχής
για ορισµό των εκπροσώπων τους.
2. Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για
συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13 παρ.3
Ν.3013/2002)

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ
οριζόµενων ατόµων

Α/Α

Είδος Οργάνου

8 ∆ηµοτική
Επιτροπή
∆ιαβούλευσης

Ιδιότητες Μελών

Σχετική
Νοµοθεσία

Προθεσµία
συγκρότησης

Βήµατα Συγκρότησης

25 έως 50 µέληενδεικτικά εκπρόσωποι
α) των τοπικών εµπορικών και επαγγελµατικών
συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστηµονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζοµένων και
εργοδοτών
δ) των εργαζοµένων στο δήµο και τα νοµικά του
πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και
φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των
πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συµβουλίων νέων και
ι) δηµότες

άρθρο 76
Ν.3852/2010

εντός 2 µηνών από
την εγκατάσταση
των δηµοτικών
αρχών.
(υποχρεωτικά σε
∆ήµους µε
πληθυσµό άνω των
10.000 κατοίκων,
προαιρετικά σε
µικρότερους)

(Σηµείωση:
υποχρεωτική σε ∆ήµους άνω των 10.000
κατοίκων-προαιρετική και σε µικρότερους)
1. Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την
κατάρτιση Κανονισµού ∆ιαβούλευσης µετά από
εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής (άρθρο
76 παρ.4 Ν.3852/2010)
2. Έγγραφο του ∆ήµου προς τους τοπικούς
φορείς για ορισµό εκπροσώπων τους στη
∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης
3. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δηµοτών που
θέλουν να συµµετέχουν µετά από κλήρωση, ως
µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης
4. Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για
συγκρότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης
(άρθρο 76 παρ.1 Ν.3852/2010)

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ
οριζόµενων ατόµων

Α/Α

Είδος Οργάνου

9 Συµπαραστάτης
του δηµότη & της
επιχείρησης

Ιδιότητες Μελών

Σχετική
Νοµοθεσία

Προθεσµία
συγκρότησης

Βήµατα Συγκρότησης

πρόσωπο εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας

άρθρο 77
Ν.3852/2010

εντός 6 µηνών από
την εγκατάσταση
των δηµοτικών
αρχών. (Στους
δήµους άνω των
είκοσι χιλιάδων
(20.000) κατοίκων)

1. Έκδοση Προκήρυξης για επιλογή προσώπου
ως Συµπαραστάτη του δηµότη και της
επιχείρησης (σε δήµους άνω των 20.000
κατοίκων) και δηµοσίευσή της στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου (άρθρο 77 παρ.1 Ν.3852/2010)
2. Υποβολή δηλώσεων υποψηφιοτήτων των
ενδιαφεροµένων στο προεδρείο του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου (άρθρο 77 παρ.1 Ν.3852/2010)
3. Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για επιλογή
προσώπου ως Συµπαραστάτη του δηµότη και
της επιχείρησης (σε δήµους άνω των 20.000
κατοίκων) (άρθρο 77 παρ.1 &2 Ν.3852/2010)

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ
οριζόµενων ατόµων

Α/Α

Είδος Οργάνου

Ιδιότητες Μελών

Σχετική
Νοµοθεσία

Προθεσµία
συγκρότησης

Βήµατα Συγκρότησης

10α

ΝΠ∆∆

Καθορίζεται από το καταστατικό: από πέντε έως
δεκαπέντε µέλη, τα οποία µαζί µε τους αναπληρωτές
τους ορίζονται από το δηµοτικό συµβούλιο. Μέλη του
διοικητικού συµβουλίου είναι ο δήµαρχος , δηµοτικοί
σύµβουλοι (ένα µέλος του ∆Σ προέρχεται από τη
µειοψηφία και εάν τα µέλη του ∆Σ είναι πάνω από πέντε
δύο µέλη προέρχονται από τη µειοψηφία) και δηµότες ή
κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νοµικού
προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελµατική ή
κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα µε το
σκοπό του νοµικού προσώπου, καθώς και ένας
εκπρόσωπος των εργαζοµένων του νοµικού προσώπου,
εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10)
εργαζοµένους.

άρθρο 103 Ν.
3852/10 και
άρθρο 240 ν.
3463/06

Απόφαση
∆ηµοτικού
ΣυµβουλίουΚαταστατικό

1. Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για ορισµό
µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ν.Π.∆.∆.
2. Αποστολή της απόφασης για έλεγχο στον Γ.Γ.
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης εντός 15 ηµερών.

Κάθε δήµος µπορεί να συνιστά ή να έχει:
α) Έως δύο (2) νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ένα
για τους τοµείς αρµοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και
αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τοµείς
πολιτισµού, αθλητισµού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί
προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006, όπως
ισχύει. Εάν ο δήµος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε
µπορεί να έχει έως ένα (1) νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου.
Στους δήµους µε πληθυσµό άνω των τριακοσίων
χιλιάδων (300.000) κατοίκων, µπορεί να λειτουργούν
έως δύο (2) νοµικά πρόσωπα για καθέναν από τους
τοµείς αρµοδιοτήτων που αναφέρονται στο προηγούµενο
εδάφιο.
β) Ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου για τη
διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιµένα, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.»

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ
οριζόµενων ατόµων

Α/Α

Είδος Οργάνου

Ιδιότητες Μελών

Σχετική
Νοµοθεσία

Προθεσµία
συγκρότησης

10β

Σχολικές
Επιτροπές

Σχετικά µε τη σύνθεση της Σχολικής Επιτροπής ισχύουν άρθρα 240 και Απόφαση
όσα αναφέρονται στο άρθρο 240 του Ν.3463/2006.
243 ν. 3463/06 ∆ηµοτικού
Εποµένως, η σχολική επιτροπή αποτελείται από 5 έως 15
Συµβουλίουµέλη, τα οποία µαζί µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται
Καταστατικό
από το δηµοτικό συµβούλιο.

Βήµατα Συγκρότησης

Ισχύουν τα ίδια µε τα ΝΠ∆∆

Στην παρ.2 του άρθρου 243 του Ν.3463/2006 ορίζονται
τα εξής:
«2. Στη διοίκηση των σχολικών επιτροπών µετέχουν
υποχρεωτικά οι διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών
µονάδων, ένας εκπρόσωπος των οικείων συλλόγων
γονέων, εφόσον λειτουργούν αντίστοιχοι σύλλογοι και
εκπρόσωπος των µαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.»

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ
οριζόµενων ατόµων

Α/Α

Είδος Οργάνου

Ιδιότητες Μελών

Σχετική
Νοµοθεσία

Προθεσµία
συγκρότησης

Βήµατα Συγκρότησης

11 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Οι δήµοι µπορεί να έχουν µόνον µία κοινωφελή
επιχείρηση. Η σύνθεση του ∆Σ καθορίζεται από το ΦΕΚ
σύστασης.
Γενικά οι κοινωφελείς επιχειρήσεις διοικούνται από
διοικητικό συµβούλιο, αποτελούµενο από επτά (7) έως
έντεκα (11) µέλη, τα οποία ορίζονται µαζί µε τους
αναπληρωτές τους από το δηµοτικό συµβούλιο. Από τα
µέλη αυτά τουλάχιστον:
- τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου. Στην
περίπτωση των αιρετών µελών τουλάχιστον ένα µέλος
εξ αυτών προέρχεται από τη µειοψηφία.
- ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην
επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι
(20) εργαζόµενους, υποδεικνυόµενος από τη γενική
συνέλευση αυτών, και
- ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της
περιοχής.
- Τα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου
που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο
της επιχείρησης.

άρθρο 107ν.
3852/10 και
Άρθρο 255 Ν.
3463/06

Καταστατικό- Το
αργότερο 3 µήνες
µετά την
εγκατάσταση του
νέου ∆ηµοτικού
Συµβουλίου

Ισχύουν τα ίδια µε τα ΝΠ∆∆

12 ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ

Η σύνθεση καθορίζεται από τη συστατική πράξη. Οι
δήµοι µπορεί να έχουν µόνον µία δηµοτική ανώνυµη
εταιρία του άρθρου 266 του Κ.∆.Κ., εφόσον είχαν
συσταθεί τέτοιες εταιρίες στους συνενούµενους δήµους.
Οι δήµοι δεν επιτρέπεται να συνιστούν ή να συµµετέχουν
σε άλλες ανώνυµες εταιρείες, κατά τις διατάξεις του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, εκτός από εκείνες που
είχαν συσταθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του ν.3852/10
και υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 194 του
ν. 3852/10

άρθρο 107-112
του ν. 3852/10
και Άρθρο 266
Ν. 3463/06

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ
οριζόµενων ατόµων

Α/Α

Είδος Οργάνου

13 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ

Ιδιότητες Μελών

Σχετική
Νοµοθεσία

* Ορίζεται στη συστατική πράξη του συνδέσµου

άρθρο 104 και
παρ.1 άρθρο
283 του ν.
3852/10 και
άρθρο 246
Ν.3463/06

Προθεσµία
συγκρότησης

Βήµατα Συγκρότησης

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ
οριζόµενων ατόµων

Α/Α

Είδος Οργάνου

14 ∆.Ε.Υ.Α.

Ιδιότητες Μελών

Σχετική
Νοµοθεσία

Προθεσµία
συγκρότησης

Βήµατα Συγκρότησης

Η σύνθεση του ∆Σ καθορίζεται στο καταστατικό. Οι δήµοι
µπορεί να έχουν µόνον µία δηµοτική επιχείρηση
ύδρευσης αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.),
Η επιχείρηση που αποτελείται από ένα µόνο ∆ήµο
διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο του οποίου τα µέλη,
ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος ορίζονται σύµφωνα µε τις
περί συγκρότησης της Επιτροπής ∆ηµοτικών
Επιχειρήσεων του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
διατάξεις. (παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 1069/80). Ήδη
µε την παρ 5 του 278 του Π∆ 410/95 ορίζεται ότι «Όπου
στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται "επιτροπή" ως όργανο
διοίκησης των επιχειρήσεων στο εξής νοείται το
διοικητικό συµβούλιο»
Ένα από τα µέλη του δηµοτικού ή κοινοτικού
συµβουλίου που ορίζονται ως µέλη του διοικητικού
συµβουλίου της επιχείρησης προέρχεται από τη
µειοψηφία (παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2307/1995,
ΦΕΚ113 Α').

άρθρο 107 ν.
3852/10 και
Άρθρο 3 Ν.
1069/80

Απόφαση
∆ηµοτικού
ΣυµβουλίουΚαταστατικό

Ισχύουν τα ίδια µε τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ
οριζόµενων ατόµων

Α/Α

Είδος Οργάνου

15 Αστικές εταιρίες

Ιδιότητες Μελών

Σχετική
Νοµοθεσία

Προθεσµία
συγκρότησης

Η σύνθεση του ∆Σ καθορίζεται στο καταστατικό.
Υφιστάµενες αστικές εταιρίες µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα συνεχίζουν να λειτουργούν σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 267 του Κ.∆.Κ. και µε την
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 111
του ν. 3852/10

άρθρο 107 του όπως ορίζεται στο
ν. 3852/10 και καταστατικό
Άρθρο 267 Ν.
3463/06

Βήµατα Συγκρότησης

Καθορίζονται στο καταστατικό

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ
οριζόµενων ατόµων

Α/Α

Είδος Οργάνου

16 Ιδρύµατα

Ιδιότητες Μελών

Σχετική
Νοµοθεσία

Προθεσµία
συγκρότησης

Βήµατα Συγκρότησης

Η σύνθεση του ∆Σ καθορίζεται στο καταστατικό. Τα
ιδρύµατα συνεχίζουν να λειτουργούν όπως και πριν. Τα
ιδρύµατα δεν υπάγονται στις ρυθµίσεις του άρθρου 103
του ν. 3852/10 εκτός της παρ.11 του άρθρου 103 (παρ
12 άρθρο 103 του ν. 3852/10)

παρ 12 άρθρο
103 του ν.
3852/10,
άρθρο 227-229
Ν.3463/06

όπως ορίζεται στο
Καθορίζονται στο καταστατικό
καταστατικό- σε
έναν µήνα από την
εγκατάσταση των
δηµοτικών και
αρχών

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ
οριζόµενων ατόµων

