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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με την αριθ. 108/2011 (ΦΕΚ 1574Β΄/27-6-11) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας, που βρέθηκε νόμιμη με την αριθ. 3903/18-5-11 όμοια του
Γ.Γ.Α.Δ.Μ.-Θ., αποφασίσθηκε η συγχώνευση δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων
Δήμου Βέροιας και η σύσταση νέας με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση
Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας».

Στη συστατική πράξη της ανωτέρω επιχείρησης και ειδικότερα στην παράγραφο 6
αυτής προβλέπεται ότι:
«6. Διοίκηση : Η επιχείρηση διοικείται από ενδεκαμελές (11) διοικητικό συμβούλιο, το οποίο
μαζί με τους αναπληρωτές του ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από:

 Επτά (7) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, από τους οποίους δύο (2) ορίζονται από το
σύνολο της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Έναν (1) εκπρόσωπο της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας.

 Δύο (2) δημότες ή κάτοικους, που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της
επιχείρησης.

 Ένα (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων, εφόσον η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους
από είκοσι (20) εργαζομένους και ο οποίος υποδεικνύεται από τη γενική συνέλευση των
εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή ο εκπρόσωπος των εργαζομένων καταλαμβάνει τη θέση
ενός δημότη.

 Έναν (1) εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα της περιοχής.».

Με την αριθ. 570/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε ότι στο
δ/κό συμβούλιο της ανωτέρω επιχείρησης θα μετέχει εκπρόσωπος του Εμπορικού
Συλλόγου Βέροιας.

Mε την αριθ. 635/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, ορίστηκαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της παραπάνω
επιχείρησης μεταξύ των οποίων και η δημότισσα-κάτοικος Μαρίνα Μπανιά, ως
αναπληρωματικό μέλος.

Με το αριθ. πρωτ. 20/29-10-2019 έγγραφό του ο Εμπορικός Σύλλογος
Βέροιας μας ενημερώνει ότι στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης θα
συμμετέχει ο Γαβριήλ Γαλανομάτης, ως αναπληρωματικό μέλος του συλλόγου.

Με την από 14-11-2019 (αρ.πρωτ.27954/2019) αίτησή της η Μαρίνα Μπανιά
ζητά την παραίτησή της από αναπληρωματικό μέλος για σοβαρούς οικογενειακούς
λόγους.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να τροποποιήσει
την με αριθ. 635/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασή του αντικαθιστώντας τις με
αριθ. (ΙΙ. Γ & Ε) παραγράφους αυτής.
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