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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με την αριθ. 8693/15-10-08 (ΦΕΚ 2225Β΄/30-10-2008) απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποφασίσθηκε η
«Μετατροπή αμιγούς δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας, σε
κοινωφελή επιχείρηση του άρθρου 254 του ν. 3463/06 με την επωνυμία
<Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δήμου Βέροιας>»,
ύστερα από την αριθ. 510/08 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.

Με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρ. 283 του ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
ορίζεται ότι τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) εξακολουθούν να
λειτουργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία που τα διέπει κατά τη δημοσίευση του
παρόντος (νόμου).

Με την αριθ. 380/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις αριθ. 423/14, 188/16, 171/17, 118/18, 337/18, 964/18 & 66/19
όμοιες, ορίστηκαν τα μέλη του δ/κού συμβουλίου της ανωτέρω επιχείρησης.

Με το αριθ. πρωτ. 68/5-3-19 έγγραφό της η ανωτέρω επιχείρηση μας
διαβιβάζει την αίτηση παραίτησης (αρ.πρωτ.38/19-2-19) του μέλους του Δ.Σ. της
Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας κας Ευγενίας Καβαλάρη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του Ν. 2839/12-9-00 (ΦΕΚ
196 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το
Δημόσιο τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών
οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ο αριθμός των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων
προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζομένων ή
υποδεικνυομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εφόσον τα μέλη που διορίζονται ή
υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην
επόμενη ακέραιη μονάδα εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για την τροποποίηση της με αριθ. 380/2014 απόφασης.
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