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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».

Με την αριθ. 379/2014απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή
τροπ/θηκε με την αριθ. 170/2017 όμοια, ορίστηκαν τα μέλη του δ/κού συμβουλίου
της ανωτέρω επιχείρησης.

Με το αριθ. πρωτ. 516/21-6-18 έγγραφό της η δημοτική επιχείρηση
«Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) Δήμου Βέροιας μας
αποστέλλει την από 21-6-2018 αίτηση του δημοτικού συμβούλου Τηλέμαχου
Χατζηαθανασίου με την οποία ζητά την παραίτησή του από το δ/κό συμβούλιο της
επιχείρησης.

Στη συστατική πράξη της ανωτέρω επιχείρησης και ειδικότερα στην
παράγραφο 6 αυτής ορίζεται 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 τις διατάξεις του άρθρου 255 του ν. 3463/06 «Κ.Δ.Κ.» προβλέπεται ότι:

«1.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 ή κοινοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον τρεις (3) είναι αιρετοί
εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας, 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 Δήμου ή της Κοινότητας που έχουν
πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών



μελών τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.
2. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου, εκτός αν στην πράξη σύστασης της επιχείρησης προβλέπεται μικρότερη θητεία. Σε
κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
3. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια
της θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που
τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
μελών του. Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων και του κοινωνικού
φορέα της περιοχής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους πρότεινε.
4. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον
πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του.».

Επίσης 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.

Υστερα από τα ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για την
τροποποίηση ή μη της με αριθ. 379/2014 απόφασής του για αντικατάσταση μέλους
του διοικητικού συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης «Κοινωφελής Επιχείρηση
Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας».
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