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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.
Στην συστατική πράξη της παραπάνω επιχείρησης και στην παράγραφο 7
αυτής προβλέπεται ότι:
«7. ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές (7) συμβούλιο, που τα μέλη του
ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές από το δημοτικό συμβούλιο.
Από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου:
α. τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Βέροιας, από τους οποίους ένας (1) ορίζεται
από το σύνολο της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου.
β. Τρεις (3) δημότες ή κατοίκους που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της
επιχείρησης.
γ. Εφόσον η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζομένους στη σύνθεση του
διοικητικού συμβουλίου, μετέχει και ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο οποίος
υποδεικνύεται από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων, καταλαμβάνοντας τη θέση ενός
δημότη ή κατοίκου.
δ. Ένας εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής.».

Με την αριθ. 380/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις αριθ. 423/14, 188/16, 171/17, 118/18 και 337/18 όμοιες,
ορίστηκαν τα μέλη του δ/κού συμβουλίου της ανωτέρω επιχείρησης.
Με το αριθ. πρωτ. 32681/22-11-2018 πρωτόκολλο ορκωμοσίας &
εγκατάστασης η Θωμαή Στιόκα-Δραγκόλα του Ιωάννη, αναπληρωματική δημοτική
σύμβουλος του συνδυασμού «ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΗ», ορκίστηκε και ανέλαβε
καθήκοντα τακτικής συμβούλου του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
Η ανωτέρω δημοτική σύμβουλος όμως είχε ορισθεί με την αριθ. 171/17
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως δημότης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εν
λόγω επιχείρησης.
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 σχετικά.
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