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ΠΡΟΣ:

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 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 τις διατάξεις των παρ. 2&4 του άρθρου 255 του ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.) ορίζονται
τα εξής :
«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.
4. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον
πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του. (..)».

Με την αριθ. 380/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή

τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίστηκαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της
παραπάνω επιχείρησης. η θητεία του οποίου ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού
συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες
μετά την εγκατάσταση του νέου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄134)
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση,
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» ορίζεται ότι:
«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών
πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και
των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία
πέμπτα (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου,
με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη,
αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.».

Σε συνέχεια της ανωτέρω διάταξης το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθ.
102/ΑΠ63900/13-9-2019 (ΑΔΑ: 7Χ2Ρ465ΧΘ7-ΜΑΛ) εγκύκλιό του επισημαίνει τα
εξής:
«Α. Γενικά (..)
Η ποσοστιαία αναλογία των τριών πέμπτων υπολογίζεται επί του αριθμητικού
συνόλου των μελών του συμβουλίου και ανεξάρτητα από τις ιδιότητες με τις οποίες αυτά
συμμετέχουν (αιρετοί, δημότες κλπ).
Η υπόδειξη του δημάρχου είναι δεσμευτική για το συμβούλιο, όπως άλλωστε
οπουδήποτε η νομοθεσία προβλέπει υποδεικνυόμενα μέλη στις διοικήσεις νομικών προσώπων,
πλην της περίπτωσης που ρητώς ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (εφόσον το αρμόδιο για την υπόδειξη όργανο, εν προκειμένω ο δήμαρχος ή ο
περιφερειάρχης, δεν υποδείξει μέλη, η συγκρότηση του οικείου συμβουλίου τεκμαίρεται νόμιμη
χωρίς αυτά).
Για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων δύναται να
υποδειχθούν μέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από άλλες παρατάξεις, εφόσον η διάταξη
δεν θέτει περιορισμούς. Μέλη ex officio, καθώς και οι εκπρόσωποι φορέων και
εργαζομένων, δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της υπόδειξης του δημάρχου ή του
περιφερειάρχη.
Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5 δεν
προκύψει ακέραιος αριθμός, το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη
ακέραιη μονάδα, πάντοτε με γνώμονα την βασική αιτιολογική σκέψη της διάταξης του άρθρου
6 του ν. 4623/2019 ότι «σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία των μελών προέρχεται από το
συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης». Επί παραδείγματι, εάν τα
οριζόμενα μέλη είναι δύο (2), η ποσοστιαία αναλογία των 3/5 είναι 1,2 και
στρογγυλοποιούμενη στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, δίνει άθροισμα δύο (2).
Ο ορισμός του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνεται στα 3/5 των
μελών που υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη αντίστοιχα
Για τον υπολογισμό της αναλογίας που προβλέπεται στην παρ. 1β’ του άρθρου 6 του ν.
2839/2000, όπως ισχύει, περί της υποχρεωτικής αναλογικής εκπροσώπησης κάθε φύλου, αυτή
υπολογίζεται στο ένα τρίτο (1/3) επί των μελών που υποδεικνύονται (για τα υποδεικνυόμενα
μέλη) και επί του (1/3) για τα λοιπά προτεινόμενα προς το συμβούλιο, πλην της
αιτιολογημένης ανεπάρκειας ικανού αριθμού εκπροσώπων του έτερου φύλου και
εξαιρουμένων των ex officio μελών.(..)
Κατά τα λοιπά, τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια συγκροτούν τα διοικητικά
συμβούλια των οικείων νομικών προσώπων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας.
Β. Ειδικότερα:

ΙΙ. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των δήμων (αρ. 252 ΚΔΚ)
Δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις ΟΤΑ (άρ. 254 κ.ε. ΚΔΚ)
Η κοινωφελής επιχείρηση διοικείται από διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο
από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη η σύνθεση του οποίου ορίζεται ειδικότερα με τις
διατάξεις του άρ.255 παρ.1 κ.ε. ΚΔΚ. Κατ’ εφαρμογή της νέας διάταξης (αρ. 6 παρ. 1
ν. 4623/2019), κατά τη συγκρότηση του ΔΣ της επιχείρησης από το δημοτικό
συμβούλιο τα αιρετά μέλη και οι δημότες υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον

δήμαρχο κατά τα 3/5 και από τις λοιπές παρατάξεις κατά τα 2/5, ενώ δεν
υπολογίζονται στην ποσοστιαία αυτή αναλογία οι υποχρεωτικώς οριζόμενοι κατά το
άρ. 255 παρ. 1 ΚΔΚ, οι οποίοι ωστόσο συμπεριλαμβάνονται στο αριθμητικό σύνολο
των μελών για τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας. Εξαιρούνται από τη νέα
ρύθμιση, όπως σημειώνουμε παρακάτω, οι διαδημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις
των ΟΤΑ που προβλέπονται για τους συνιστώμενους δήμους κατά το ν. 4600/2019.
Με τις διατάξεις των παρ. 2-4 του άρθ. 255 του ν.3463/06 «Κ.Δ.Κ.» προβλέπεται ότι:
«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. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης
προσλαμβάνεται διευθυντής μετά από σχετική προκήρυξη. Στον κανονισμό προσωπικού
καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει ο διευθυντής της επιχείρησης. Ως διευθυντής δεν
μπορεί να ορισθεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης ή του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου.».

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του ν. 2839/12-9-00 (ΦΕΚ Α΄196)
«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.

Συγκρότηση συλλογικού οργάνου των περιπτώσεων α΄ και β΄ χωρίς την τήρηση των
προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου δεν είναι νόμιμη, εκτός των περιπτώσεων
συλλογικών οργάνων των οποίων τα μέλη εν μέρει ή στο σύνολό τους ορίζονται ως εκ
της θέσεως αυτών (ex officio) ή προέρχονται από εκλογή ή ορίζονται από το
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα λόγω
αποδεδειγμένης ανεπάρκειας ικανού αριθμού προσώπων του ετέρου φύλου. [σημ.: το
τελευταίο εδάφιο προστίθεται με το άρθρο 16 του ν. 4604/2019 (Α΄50)]

Με την αριθ. 570/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε ότι στο
δ/κό συμβούλιο της ανωτέρω επιχείρησης θα μετέχει εκπρόσωπος του Ομίλου Φίλων
Θεάτρου και Τεχνών Βέροιας, τα στοιχεία των εκπροσώπων του οποίου έχει ζητήσει
ο Δήμος.
Για τα μέλη (β) & (δ) ο Δήμος μας έχει ζητήσει τα σχετικά στοιχεία από
τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
α) Να ορίσει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Βέροιας».
β) Να ορίσει από τα μέλη του Δ.Σ. τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του και
γ) Να συγκροτήσει το Δ.Σ. της επιχείρησης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

