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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με την αριθμ. 963/2018 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η αριθμ. 30/2018 απόφαση Δ.Σ.
της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό
Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ) Δήμου Βέροιας», επί του ετησίου προγράμματος
δράσης, του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης, έτους 2019.

Με την αριθμ. 344/2018 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε: α) Η σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας, Υπ.Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βέροιας, β) Ο ορισμός εκπροσώπου με τον
αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) Η εξουσιοδότηση του Δημάρχου
για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωτέρω επιχείρησης με την αριθμ. 43/2019 απόφασή του
ενέκρινε την τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους 2019 για
συμπληρωματική επιχορήγηση με το ποσό των 49.000,00€ προς υλοποίηση της παραγωγής
παιδικής σκηνής.

Με τις διατάξεις των παρακάτω άρθρων του ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.) προβλέπεται ότι:
«Άρθρο 256 ΄΄Έγκριση αποφάσεων΄΄. 1. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της

επιχείρησης εγκρίνονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, αν αυτές αφορούν:
α) Την ψήφιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων.
β) Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών με εμπράγματο δικαίωμα.
γ) Τη διάθεση των καθαρών κερδών ή τη διενέργεια επενδύσεων.
δ) Την αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης.
ε) Τη συγχώνευση ή τη λύση της επιχείρησης.
στ) Τη σύναψη δανείων και
ζ) Την έγκριση των κανονισμών του επομένου άρθρου.
2. Για τη νόμιμη λήψη ή έγκριση των ανωτέρω αποφάσεων απαιτείται η πλειοψηφία του

συνόλου των μελών του αντίστοιχου συμβουλίου.
3. Η έγκριση παρέχεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στο

δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί.».

«Άρθρο 259 ΄΄Χρηματοδότηση΄΄. 1. (όπως η παράγραφος αντικαταστάθηκε από την
παρ.14 του άρ.10 του Ν.4071/2012) «Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να
χρηματοδοτείται από τον οικείο δήμο για τις δραστηριότητές της, μετά από σχετική απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών του. Η χρηματοδότηση του δήμου καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του
ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, ο οποίος συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής,
σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του παρόντος
νόμου.». (..).
{παρ.3, αρ.206.: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την



τήρηση της διαδικασίας  κατάρτισής του από την Περιφέρεια, εξειδικεύεται σε Ετήσιο
Πρόγραμμα Δράσης των  Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διακεκριμένα Ετήσια
Προγράμματα Δράσης των δημοτικών  ή κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, δημοτικών ή
κοινοτικών ανωνύμων εταιρειών, των  νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των
δημοτικών ή κοινοτικών ιδρυμάτων τους.  Αντίστοιχη ετήσια εξειδίκευση απαιτείται και για το
επιχειρησιακό πρόγραμμα των  Συνδέσμων.}.

Άρθρο 260 ΄΄Διαχείριση΄΄. (..)3. Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχειρήσεως από το
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση
του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ.». (..)».

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι:
«1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες
αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: (..) κ) Αποφασίζει για:
(..) iv. τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 259 παρ. 1 του

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και για την έγκριση της απόφασης του διοικητικού
συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη εύλογης αποζημίωσης κατά την
παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου.».

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη τη
χρηματοδότηση της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση
Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ) Δήμου Βέροιας», με ποσό 49.000,00€
για την υλοποίηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων της.

Η ανωτέρω χρηματοδότηση θα καταβληθεί κατόπιν εγγραφής της σχετικής πίστωσης με
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας έτους 2019.
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