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Προς:
Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία 
«Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο» Βέροιας με την αριθ. 18/2020 απόφασή του ενέκρινε τη  
λειτουργία εργαστηρίων παιδιών με ΥΛΑ, κινηματογράφου και φωτογραφίας θεάτρου και την 
τροποποίηση του προϋπολογισμού του.

Με τις διατάξεις του άρθρου 256 του Ν. 3463/06 (114Α΄) ορίζεται ότι:
«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». 
Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/06 (114Α΄), όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με αυτές της παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/12 (85Α') ορίζεται ότι:
«2. Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών, είναι 

δυνατή, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής, η είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους 
αποδέκτες αυτών για κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η σχετική 
απόφαση υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του».

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση ή 
μη της υπ’ αριθ. 18/2020 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της παραπάνω επιχείρησης.  
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