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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με την αριθ. 49/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης με την
επωνυμία <Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗΠΕΘΕ)
Δήμου Βέροιας>» εγκρίθηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, η Εισηγητική Έκθεση
του Δ.Σ., ο Προϋπολογισμός καθώς και το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης
χρήσης 2020.

Με τις διατάξεις των παρακάτω άρθρων του ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.) προβλέπεται
ότι:
«Αρθρο 256 ΄΄Εγκριση 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.».

Με την παρ. 9 του άρθρου 1 (Γενικές οδηγίες κατάρτισης του
προϋπολογισμού) της αριθμ. οικ. 55905/29-7-2019 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3054) «Παροχή
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους
2020 – τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης» ορίζεται ότι:
«9. Τα ιδρύματα και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων,
συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων, καταρτίζουν και ψηφίζουν τον προϋπολογισμό τους
εντός των προθεσμιών που προβλέπονται και για τους Δήμους, χωρίς να απαιτείται η
προηγούμενη ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου Δήμου στην οποία, μεταξύ άλλων,
ορίζεται το ύψος της τακτικής επιχορήγησής τους. Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των
ανωτέρω νομικών προσώπων, ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο Δήμο εγγράφεται κατ’
ελάχιστο το ποσό που προκύπτει από τη συστατική πράξη αυτών και σε περίπτωση που αυτή
δεν αναφέρει ποσό ή δεν είναι επικαιροποιημένη ως προς το ύψος του ποσού που είναι
απαραίτητο για τη λειτουργία του νομικού προσώπου, τότε εγγράφεται το ποσό που είναι



εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου το προηγούμενο οικονομικό».

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:
(..)vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, «των απολογισμών,» [Η εντός εισαγωγικών
φράσηστην υποπερίπτ. vi τηςπερίπτ. κ' τηςπαρ. 1 προστέθηκεαπότηνπερίπτ. δ' τηςπαρ. 1 τουάρθρου177του N. 4635/19
(ΦΕΚ167/30.10.2019τεύχοςΑ').] των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των
νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου.(..)».

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται η οικονομική επιτροπή να εγκρίνει ή
μη την αριθ. 49/2019 απόφαση της ανωτέρω δημοτικής επιχείρησης.
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