ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 22/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 489/2001
Περίληψη
Έγκριση σύστασης αμιγούς δημοτικής
επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτικός
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βέροιας».
Σήμερα 10 Σεπτεμβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 6-9-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
489/2001 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.
Ουσουλτζόγλου, Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 490/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Πουλασουχίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 491/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μανακούλης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το σχέδιο ιδρυτικής πράξης της
Δημοτικής Επιχείρησης Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Βέροιας που ήταν
κατατεθειμένο στο φάκελο του θέματος.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Ασλάνογλου: Η επωνυμία της επιχείρησης είναι ''Δημοτικός Αθλητικός
Οργανισμός" και όχι όπως είναι γραμμένο στην πρόσκληση.
Πριν εισηγηθούμε το θέμα σήμερα στο Δ.Σ. είχαμε μία σειρά από
επικοινωνίες με αντίστοιχους Δήμους, αντίστοιχες επιχειρήσεις, ή Ν.Π.Δ.Δ.
Εκτιμούμε ότι η επιλογή της Δημοτικής Επιχείρησης, είναι η καλύτερη, γιατί υπάρχει
μία δυνατότητα διαχείρισης, χωρίς την επέμβαση διαφόρων νομικών δυσκολιών και
πιστεύουμε ότι η επιχείρηση θα έχει τη σωστότερη λειτουργία, απ΄ ότι αν θα ήταν
Νομικό Πρόσωπο.
Θα σταθώ στους 2 βασικούς άξονες στους οποίους θα προσανατολιστεί η
λειτουργία αυτής της επιχείρησης.
Ο 1ος άξονας είναι η ενιαία διαχείριση των αθλητικών χώρων. Σήμερα στον ενιαίο
Δήμο μας, υπάρχουν 4 μεγάλοι αθλητικοί χώροι, (ΕΑΚ, στάδιο, γυμναστήριο Εληάς
και Φιλίππειο). Η επιχείρηση δεν θα υποκαταστήσει τα διοικητικά συμβούλια αυτών
των Νομικών Προσώπων, τα οποία θα παραμείνουν και θα συνεχίσουν να έχουν την
ευθύνη διοίκησης των αθλητικών χώρων. Η επιχείρηση θα προσπαθήσει να
συμβάλλει συντονιστικά, με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης, ανάμεσα στα
Νομικά Πρόσωπα, την επιχείρηση και το Δήμο στη δυνατότητα καλύτερης
διαχείρισης αυτών των χώρων.
Είναι γεγονός και καταγράφηκε και στη συνάντηση με τους αθλητικούς
συλλόγους, ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα σ' ότι αφορά τη διαχείρηση των
διαθέσιμων αθλητικών χώρων. Αυτή είναι η πρώτη παράμετρος.
Η δεύτερη παράμετρος αφορά τους αθλητικούς χώρους που στα πλαίσια του
προγράμματος "Ελλάδα 2004" ή και σε άλλα προγράμματα, θα έχει την ευθύνη
διοίκησης αλλά και ιδιοκτησίας, ο Δήμος.
Όλοι αυτοί οι χώροι έχουν την ανάγκη της συντήρησης, επίβλεψης, της
δυνατότητας να έχουν μία λειτουργικότητα ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις των πολιτών και ιδιαίτερα της νεολαίας.
Ο 2ος άξονας έχει να κάνει με το συντονιστικό χαρακτήρα που θα πρέπει να
αποκτήσει η παρέμβασή μας ως Δήμος, σ' ότι έχει σχέση με την αθλητική
δραστηριότητα στο Δήμο.
Στον ενιαίο Δήμο μας, έχουμε περισσότερους από 40 αθλητικούς συλλόγους.
Είναι φανερό ότι αυτή η πολυδιάσπαση, από την μία πλευρά πολλές φορές λειτουργεί
αρνητικά σ' ότι αφορά το τελικό αποτέλεσμα. Από την άλλη οι πολλοί σύλλογοι να
έχουν ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών και νέων ανθρώπων στις
δραστηριότητές τους.
Υπάρχει η ανάγκη μίας συνεργασίας του Δήμου, των αθλητικών συλλόγων
και των όποιων κοινωνικών φορέων θα ήθελαν να συμμετέχουν, στην αθλητική
πολιτική.
Η δημοτική επιχείρηση μπορεί να συντονίζει, να συζητά, να λύνει ζητήματα
που έχουν σχέση με την αθλητική δραστηριότητα. Επίσης μπορεί σε συνεργασία με
τους συλλόγους, να σχεδιάζει τους στόχους που μπορούμε να έχουμε.
Συμπέρασμα: Ο αθλητισμός στην περιοχή μας περνάει μία ύφεση σ' ότι αφορά
τη σχέση και τη συμμετοχή των πολιτών με αθλητικούς συλλόγους. Όλο και
λιγότεροι φίλαθλοι και πολίτες στηρίζουν τις αθλητικές δραστηριότητες.

Η παρέμβασή μας στον αθλητισμό, που θα προσπαθήσει να βάλει μία τάξη,
θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της φίλαθλης συνείδησης, έτσι ώστε η πόλη μας να
συνεχίζει να προσφέρει και τοπικά αλλά και πανελλήνια.
Η αναγκαιότητα σύστασης αυτής της επιχείρησης είναι αναντίρρητη.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος: 1)Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2280/01, έπρεπε μέσα σε
ένα 2μηνο από τη δημοσίευση του Νόμου, να προχωρήσουν οι Δήμοι στην
μετατροπή των Ν.Π. των γηπέδων που υπάγονται στη διοικητική Περιφέρεια του
Δήμου, σε Δημοτικά Ν.Π. Είχα θέσει το θέμα και παλιότερα και μέχρι τώρα δεν ήρθε
στο Δ.Σ. Το ίδιο άρθρο λέει ότι εάν παραλείψουν τα Δ.Σ. να προχωρήσουν στην
μετατροπή αυτών των Ν.Π., θα πρέπει ο Γ.Γ. της Περιφέρειας να κάνει αυτός τις
συστατικές αυτές πράξεις. Έγιναν αυτά τα Ν.Π. ή όχι;
2)Το ΕΑΚ διοικητικά που θα ανήκει; Ξεκαθαρίστηκε αυτό το θέμα; Είχαμε
συνεργασία με το Υπουργείο; Είχαμε συνεργασία με το Δήμο Απ. Παύλου; Ο Δήμος
Απ. Παύλου τι λέει;
Κουκουρδής: 1)Ποιος θα συντηρεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις; 2)Ποιος θα
είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στις πρώην
κοινότητες, στα Δ.Δ; 3)Τα έσοδα απ' αυτές τις εγκαταστάσεις, ποιος θα τα
εισπράττει; 4)Τα Ασώματα δεν είναι στους συλλόγους. Σας διέφυγε; 5)Σ' ότι αφορά
το Δ.Δ. Γεωργιανών, στη σελ 18, λέτε ότι ο διαθέσιμος χώρος είναι 10στρ + 5στρ και
μετά στα προγραμματισθέντα έργα, στον αθλητικό πυρήνα στη σελ 19, λέτε ότι είναι
30 στρ στους Γεωργιανούς. Πόσα στρ είναι τελικά;
Ουρσουζίδης: Κλήθηκαν οι αθλητικοί φορείς για να εκφράσουν τις απόψεις
τους και την εμπειρία τους, ούτως ώστε εμείς σήμερα ψηφίζοντας την πρόταση αυτή
να έχουμε την αυτοπεποίθεση ότι κάνουμε κάτι για το οποίο έχουν ήδη ενημερωθεί
και να μην έχουμε αύριο αντιδράσεις από τους αθλητικούς φορείς;
Τάκης: 1)Πέρα από τη διαχείριση, ο Δήμος ποιες υποχρεώσεις θα έχει
απέναντι στον οργανισμό; 2)Θα υπάρχουν επιχορηγήσεις από την Πολιτεία;
Ασλάνογλου: 1)Σ' ότι αφορά τα έσοδα των γηπέδων. Τα έσοδα των γηπέδων
κ. Κουκουρδή, στα γήπεδα τα οργανωμένα, στο στάδιο και στο ΕΑΚ, τα
διαχειρίζονται οι σύλλογοι. Ωστόσο τα έσοδα που έχουν σχέση με τη διαφήμιση
στους χώρους αυτούς, θα παραμείνουν στα Νομικά Πρόσωπα. Η δημοτική
επιχείρηση δεν θα έχει σχέση μ' αυτό. Τα καινούργια έσοδα που θα δημιουργηθούν,
θα είναι έσοδα της επιχείρησης.
2)Σ' ότι αφορά τους αθλητικούς συλλόγους, κ. Ουρσουζίδη, προηγήθηκε μία
συνάντηση τους στην αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών, όπου
ενημερώθηκαν οι αθλητικοί σύλλογοι για την αθλητική πολιτική και τη στρατηγική
για τα επόμενα χρόνια. Στην μελέτη χρησιμοποιήθηκαν αρκετά στοιχεία από εκείνα
τα οποία είχαν συλλεχθεί στην πρόταση του προγράμματος "Ελλάδα 2004".
Επομένως η λειτουργία του δημοτικού αθλητικού οργανισμού και η δεδομένη
συνεργασία του με τους συλλόγους, θα εξασφαλίσει το "ξεκαθάρισμα του τοπίου" σ'
ότι αφορά τη γενικότερη αθλητική πολιτική.
3)Σ' ότι αφορά τις επιχορηγήσεις κ. Τάκη, υπάρχει μία ετήσια επιχορήγηση από το
Δήμο. Υπάρχει μία πρόβλεψη ότι θα διεκδικηθούν μέσα από προγραμματικές
συμβάσεις και προγράμματα, χρηματοδοτήσεις. Υπάρχει μία γενικότερη προσπάθεια
να θεσμοθετηθούν έσοδα και από άλλες πηγές. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο
Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός (Δ.Α.Ο.) δεν θα κάνει επιχορηγήσεις στους
συλλόγους. Θα έχει την ευθύνη συντήρησης – λειτουργίας των αθλητικών χώρων σε
συνεργασία, μέσω προγραμματικής σύμβασης, με τα διοικητικά συμβούλια των

Νομικών Προσώπων και ότι άλλο προκύψει στους υπόλοιπους αθλητικούς χώρους
που θα προκύψουν στο μέλλον.
Η μισθοδοσία των υπαλλήλων στο ΕΑΚ και στο στάδιο, θα εξακολουθήσει να
γίνεται από την Γ.Γ.Α. Οι άλλοι θα πληρώνονται από το Δ.Α.Ο.
Δήμαρχος: 1)Καταρχάς, ο Γ.Γ.Π.Κ.Μ. δια της διεύθυνσης της Τ.Α. και
Διοίκησης του Νομού Ημαθίας, έχει εκδόσει τις 2 συστατικές πράξεις για τα
Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα, που αφορούν το ΕΑΚ και το πρώην Εθνικό Στάδιο
Βέροιας και έχουν σταλεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση.
2)Το ΕΑΚ με βάση το Νόμο και με βάση την επανειλημμένη θέση του Δημάρχου Απ.
Παύλου, ο οποίος δεν θέλει να πάρει το ΕΑΚ, ανήκει στο Δήμο Βέροιας και γίνεται
δημοτικό νομικό πρόσωπο του Δήμου Βέροιας. Η πολιτεία έχει την ευθύνη για τη
συντήρηση. Η α' δόση δόθηκε για την πληρωμή της μισθοδοσίας και τα έξοδα
συντήρησης αυτών.
3)Σ' ότι αφορά τους Γεωργιανούς, υπάρχει μία ιδιοκτησία του Δήμου, υπάρχει η
αλληλογραφία να επεκτείνουμε αυτήν την έκταση με παραχώρηση από την αρμόδια
επιτροπή ανταλλαξίμων, για να πάρει μία διαφορετική διάσταση ο πυρήνας των
Γεωργιανών όταν θα αρχίσουμε να υλοποιούμε το σχετικό πρόγραμμα, έργο που είναι
ενταγμένο στο ΕΠΤΑ.
4)Έχουν γίνει συναντήσεις με διάφορους αθλητικούς συλλόγους, αλλά και με τις
σημερινές διοικήσεις του ΕΑΚ και του εθνικού σταδίου.
Η σημερινή εισήγηση για τον αθλητικό οργανισμό είναι σε απόλυτη συνέπεια
με την καταρχήν απόφαση που είχε πάρει το σώμα, με τις απόψεις των διοικητικών
συμβουλίων και των 3 Νομικών Προσώπων δημοτικών και μη δημοτικών, αλλά και
με τους αθλητικούς συλλόγους.
5)Ο ΔΑΟ δεν μπορεί να διοικήσει το ΕΑΚ, αφού αυτό θα έχει δικό του διοικητικό
συμβούλιο. Θα έχει την ευθύνη διοίκησης και λειτουργίας του Φιλίππειου και μίας
σειράς δημοτικών αθλητικών χώρων, οι οποίοι θα περιληφθούν μέσα στις
αρμοδιότητές του. Δεν μπορεί να έχει την ευθύνη διοίκησης και συντήρησης όλων
των αθλητικών χώρων σε 1η φάση.
Τα γήπεδα των Δ.Δ. θα εξακολουθήσουν να συντηρούνται (από τη στιγμή που
δεν θα ανήκουν στη δημοτική επιχείρηση), με τον τρόπο που συντηρούνται, με
αποφάσεις του Δ.Σ, είτε από έργα, είτε από βελτιώσεις, κλπ.
Ότι θα περιληφθεί εκεί αποτελεί: 1)Συντήρηση, διοίκηση, λειτουργία.
2)Ανάπτυξη προγραμμάτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη του Αθλητισμού, είτε
είναι μαζικός αθλητικός οργανισμός, είτε σε συνεργασία με τους συλλόγους, είτε
οτιδήποτε. Ο αθλητικός οργανισμός δεν θα υποκαταστήσει τη λειτουργία των
συλλόγων και των αθλητικών σωματείων.
Πρέπει να συνεργαστούν τα 4 νομικά πρόσωπα, προκειμένου να έχουμε μία
ενιαία αντιμετώπιση των βασικών αθλητικών χώρων, από την άποψη της παροχής
υπηρεσιών στα σωματεία και στους πολίτες, αλλά και για τη λειτουργία τους και τη
συντήρησή τους.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Γκαβαϊσες, πρόεδρος της κίνησης του ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ: Η κατάσταση στο
εθνικό στάδιο είναι απερίγραπτη με αποτέλεσμα να μη μπορούμε να μπούμε στο
γήπεδο ενδεχομένως ούτε τον Οκτώβριο. Σε μία τραγική κατάσταση για την ομάδα,
μας έρχεται τώρα και το εθνικό στάδιο, το οποίο μας στερεί τη φυσική έδρα και μία
σειρά από έσοδα.
Η πλέον ανεύθυνη διοίκηση του εθνικού σταδίου, έχει ένα γήπεδο σε άθλια
κατάσταση. Στο γήπεδο δεν υπάρχει γκαζόν αλλά οποιοδήποτε χόρτο έχει φυτρώσει
στην περιοχή μας. Υπάρχουν κενά, τα οποία φυτέψανε πριν λίγες μέρες.

Εάν έγινε το Νομικό Πρόσωπο να ορίσετε διοίκηση.
Δήμαρχος: Δεν μπορούμε να ορίσουμε τη διοίκηση, προτού δημοσιευθεί στην
εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση ελήφθη από το Γ.Γ.Π. και στάλθηκε για
δημοσίευση. Το Δ.Σ. θα επιληφθεί του θέματος αμέσως μόλις δημοσιευθεί στην
εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η διοίκηση είχε οριστεί από τη Γ.Γ.Α.
Σκουμπόπουλος: Το θέμα που έθεσε ο κ. Γκαβαϊσες, έχει σχέση με την
αθλητική πολιτική του Δήμου. Οταν δημοσιεύθηκε ο Ν. 2880/30-1-01, έπρεπε το Δ.Σ.
μέσα σε 2 μήνες να ιδρύσει τα Νομικά Πρόσωπα και μέσα σε 6 μήνες να είχαν
οριστεί και οι διοικήσεις και να είχαν κάνει την καταγραφή των περιουσιακών
στοιχείων, των σταδίων που ήταν στη δικαιοδοσία μας. Πρέπει να αναλάβει την
ευθύνη ο Δήμαρχος αλλά και το Δ.Σ. Αφήσαμε το Γ.Γ.Π. να συστήσει τα Νομικά
Πρόσωπα. Αυτό είναι ολιγωρία του Δήμου.
Για να ιδρυθεί μία δημοτική επιχείρηση, πρέπει να συνταχθεί
οικονομοτεχνική μελέτη. Τυπικά συντάχθηκε η μελέτη αυτή. Είναι προσφορά του κ.
Τσιλογιάννη ή είναι επί πληρωμή; Εάν είναι επί πληρωμή, ποιός ανέθεσε την μελέτη
στον κ. Τσιλογιάννη;
Τον τύπο τον καλύψαμε. Την ουσία όμως για τη σύσταση της δημοτικής
επιχείρησης την καλύψαμε; Μία προσεκτική ματιά στην οικονομοτεχνική μελέτη και
στην ιδρυτική πράξη, δείχνει πράγματα αντικρουόμενα. Ποιοι είναι οι στόχοι και
ποιοι οι σκοποί αυτής της επιχείρησης; Διαφορετικά είναι τα στοιχεία της μελέτης και
της ιδρυτικής πράξης.
Το νομικό καθεστώς των δημοτικών επιχειρήσεων είναι καλύτερο και πιο
ευέλικτο από τα νομικά πρόσωπα, άρα ορθά παίρνουμε απόφαση για σύσταση
δημοτικής επιχείρησης. Λύνει τα χέρια του Δήμου σε πάρα πολλά θέματα. Όμως θα
πρέπει και εμείς, που θα συστήσουμε αυτήν την επιχείρηση, και η διοίκηση που θα
ορίσουμε, να είμαστε πολύ προσεχτικοί στη λειτουργία της. Λίγα χρήματα έδωσε ο
Δήμος τα τελευταία χρόνια για τον αθλητισμό, σε αντίθεση με τον πολιτισμό.
Να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή τους στόχους και τους σκοπούς αυτής της
επιχείρησης. Δεν μπορεί να είναι στόχος και σκοπός η διαχείριση των αθλητικών
χώρων. Η διαχείριση αυτή γίνεται από τα Νομικά Πρόσωπα.
Η επιχείρηση πρέπει να δώσει όραμα και πνοή στα παιδιά της πόλης, για
αθλητικές δράσεις.
Συμφωνούμε με τη σύσταση της επιχείρησης.
Διαφωνούμε στα εξής στοιχεία:
1)Έδρα της επιχείρησης να είναι η πόλη της Βέροιας. Είναι περιττό να γράψουμε το
Φιλλίπειο γυμναστήριο.
2)Οικονομικά στοιχεία. Άλλες είναι οι επιδοτήσεις, άλλες οι επιχορηγήσεις; Μία
είναι η λέξη. Επιχορήγηση.
3)Περιουσία. Να μεταβιβάσουμε με την ιδρυτική μας πράξη τα περιουσιακά στοιχεία
της επιχείρησης (το Φιλίππειο, το γήπεδο της Ραχιάς κλπ), για να μπορεί να
λειτουργήσει η επιχείρηση αυτή.
4)Στη διοίκηση. Να δοθούν 2 θέσεις από την μειοψηφία. Να ορίσουμε τους 4 πολίτες
στην ιδρυτική πράξη για να μην έχουμε προβλήματα στο μέλλον. Ο ένας από αυτούς
να είναι από το χώρο του ποδοσφαίρου, ο άλλος από το χώρο του κλασσικού
αθλητισμού κλπ.
Κουκουρδής: Υπεύθυνος για την κακή ανάπτυξη του αθλητισμού είναι ο
Δήμος μας. Δεν έχει δώσει προτεραιότητα στον αθλητισμό. Τα έχει δώσει όλα στον
πολιτισμό. Στους πόρους της δημοτικής επιχείρησης, στην σελ.36 της μελέτης, δεν

αναφέρονται τα 30 εκ που επιχορηγεί ο Δήμος τη Δημοτική Επιχείρηση Αθλητισμού
για το 2002.
Ουρσουζίδης: Στην σελ. 24, αναγράφεται η αιτία και το σκεπτικό το οποίο
επικράτησε προκειμένου να προβούμε σήμερα στην ίδρυση της Δημοτικής
Επιχείρησης.
Αυτό που δεν ξεκαθαρίζεται είναι οι στόχοι, οι οποίοι θα πρέπει ενδεχομένως
να δηλωθούν από σήμερα και που αφορούν το μαζικό αθλητισμό, δηλ. αυτούς που
δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στα ιδιωτικά αθλητικά κέντρα προκειμένου να
αθληθούν.
Γίνεται μία σύγχυση σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να
είναι απόρροια κάποιας αθλητικής δραστηριότητας, δεν πρέπει όμως να είναι
αυτοσκοπός.
Στην σελίδα 27 αναφέρεται ότι η υπό ίδρυση Δημοτική Επιχείρηση, θα
εμπνέει σιγουριά κα εμπιστοσύνη στον πολίτη. Αυτό κατακτιέται και πριν δείξουμε
δείγμα γραφής, είναι αμετροπρέπεια να τα δηλώνουμε.
Πουλασουχίδης: Αυτή η παρέμβαση του Δήμου έπρεπε να είχε γίνει εδώ και
καιρό. Αυτό που κάνουμε σήμερα δεν καλύπτει τον Δ.Α.Ο. κι αυτό γιατί όταν μένει
το ΕΑΚ και το εθνικό στάδιο Βέροιας απ' έξω, ο Δ.Α.Ο. περιορίζει κατά πολύ τις
δυνατότητες του. Οι προγραμματικές συμβάσεις είναί ένας τρόπος να ασκηθεί
συνολική πολιτική, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για 3 διαφορετικά
Ν.Π., τα οποία υπό καλές προϋποθέσεις θα συνεργάζονται, γιατί συνήθως στον
αθλητισμό υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες που μπορεί να δημιουργήσουν στην
πορεία προβλήματα.
Οι προτεραιότητες του Δ.Α.Ο. είναι
1)Να εξετάσει τον τρόπο ενοποίησης των άλλων 2 Ν.Π. και την υπαγωγή τους στο
Δ.Α.Ο.
2)Όλοι οι αθλητικοί χώροι που ανήκουν στο Δήμο, να παραχωρηθούν στο Δ.Α.Ο.
3)Η διοίκηση του Δ.Α.Ο. να βάλει βάσεις στον αθλητισμό της χώρας.
Έχουμε πολλά αθλητικά σωματεία, (40) στη Βέροια. Να επιχειρηθεί
οργανωμένα μία προσπάθεια να συννενωθούν τα ομοειδή σωματεία, δηλαδή τα
σωματεία, που χουν κοινές δραστηριότητες, ούτως ώστε και με τους χώρους που
έχουμε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των σωματείων.
Για το Εθνικό Στάδιο Βέροιας, να λυθεί το πρόβλημα άμεσα. Είναι πάρα
πολλοί οι χώροι μέσα στο στάδιο Βέροιας, στους οποίους θα πρέπει άμεσα να γίνει
επέμβαση και να αποκατασταθούν, γιατί καταστρέφονται. Υπάρχουν χώροι οι οποίοι
είναι σε άθλια κατάσταση και από την εγκατάλειψη κάποια στιγμή θα είναι εντελώς
ακατάλληλοι για χρήση. Αν γίνει ενοποίηση όλων των αθλητικών Νομικών
Προσώπων υπό τον αθλητικό οργανισμό, θα υπάρξει πολύ αποτελεσματική
παρέμβαση και θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από πλευράς αθλητικών
χώρων.
Τα σωματεία θα πρέπει να έχουν άλλες ανησυχίες απ΄ αυτό το νόμο, κυρίως
αυτά τα σωματεία που κάνουν τη δική τους πολιτική.
Ασλάνογλου: Ο Δ.Α.Ο. δεν θα χαλιναγωγήσει τους αθλητικούς συλλόγους.
Εμείς ως Δήμος, θα βάλουμε ένα πλαίσιο, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο
από το να συντονίσουμε την αθλητική δραστηριότητα, προσφέροντας συγκεκριμένες
δυνατότητες από αυτές που διαθέτει η πόλη. Είναι προφανές ότι πεδίο δράσης
λαμπρό για την επιχείρηση είναι ο λαϊκός μαζικός αθλητισμός και τα προγράμματα
τα οποία τρέχουν. Διότι πράγματι σήμερα υπάρχει μία δράση, η οποία εξελίσσεται
στη δημοτική επιχείρηση αθλητισμού και που αφορά το μαζικό λαϊκό αθλητισμό, τα
οποία τα εκτελεί ημιτελώς, γιατί είναι μία δραστηριότητα η οποία δεν μπορεί να

συνάδει με τους υπόλοιπους στόχους της. Ο οργανισμός λοιπόν, έχει σημαντικό πεδίο
δράσης.
Έχω διαπιστώσει κάποιες αντιφάσεις. Από τη μία λέμε να είμαστε
προσεχτικοί, να μη παρέμβουμε έτσι όπως έχουμε παρέμβει σε άλλους τομείς της
κοινωνικής δραστηριότητας (βλέπε πολιτισμό), και από την άλλη να ζητάμε ή να
ανακαλύπτουμε ή να συμφωνούμε στο ότι μέχρι τώρα ο Δήμος δεν είχε παρέμβαση
στον αθλητισμό. Προφανώς είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
Χρειάζεται ο Δήμος να έχει εξειδικευμένα μία πολιτική στον αθλητισμό που
θα διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο τους πόρους και τις δυνατότητες.
Διαφωνώ στο να ιδρυθεί η επιχείρηση παραχωρώντας από σήμερα τους
χώρους. Να δούμε συνολικά πως λειτουργεί. Να συζητήσουμε σήμερα για την
παραχώρηση του Φιλίππειου ως Δ.Σ. στον οργανισμό και από εκεί και πέρα τα
υπόλοιπα να είναι θέματα, τα οποία θα αποκτήσουν από μόνα τους μία δυναμική με
τη λειτουργία του οργανισμού.
Τα 30 εκ θα αναπροσαρμόζονται ετησίως με απόφαση του Δ.Σ. κα στα
πλαίσια μίας προγραμματικής σύμβασης που προφανώς θα προκύψει. Αυτά τα
χρήματα δεν θα είναι από τις επιχορηγήσεις των αθλητικών σωματείων. Οι
επιχορηγήσεις των αθλητικών σωματείων θα συνεχίσουν να γίνονται από το Δήμο και
από το Δ.Σ., όπως γίνονται μέχρι τώρα. Είναι επιπλέον χρήματα που ο Δήμος διαθέτει
για τον αθλητισμό. Είναι η παρέμβασή μας στον αθλητισμό.
Τα έσοδα, εκτός από τα χρήματα που θα δίνει ο Δήμος, μπορούν να
προκύψουν μέσα από τη σωστή προσέγγιση του οργανισμού και του διοικητικού του
συμβουλίου και όλων των προγραμμάτων που υπάρχουν σήμερα.
Ενόψει του 2004, υπάρχουν χρήματα. Μπορούμε να διεκδικήσουμε
περισσότερα χρήματα για προγράμματα και για επενδύσεις. Αυτά όμως για να γίνουν,
είναι απαραίτητη η οργάνωσή τους.
Σ' ότι αφορά την ενοποίηση, δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να καταργηθούν
τα νομικά πρόσωπα του σταδίου και του εθνικού αθλητικού κέντρου. Η
προγραμματική σύμβαση θα βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση.
Πρόεδρος :Δευτερολογίες.
Σκουμπόπουλος: Για το τόσο σοβαρό θέμα θα έπρεπε να κάνουμε ειδική
συνεδρίαση. Θα κάνω ορισμένες νομοθετικές παρατηρήσεις στο κείμενο της
ιδρυτικής πράξης.
1)Οι σκοποί της δημοτικής επιχείρησης θα είναι:
α)Μεγαλύτερη ευελιξία στη διοίκηση και διαχείριση.
β)Αποδοτικότερη λειτουργία.
γ)Μικρότερο κόστος λειτουργίας και καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα.
2)Έδρα της δημοτικής επιχείρησης ορίζεται η Βέροια και τίποτε άλλο.
3)Το Φιλίππειο γυμναστήριο πρέπει να δοθεί γι' αυτούς που έγινε και όχι να
λειτουργήσουμε πολυτελή γραφεία για το προσωπικό της επιχείρησης. Όλοι οι χώροι
του Φιλίππειου πρέπει να δοθούν στα αθλητικά σωματεία της πόλης και όχι στη
δημοτική επιχείρηση. Τη δημοτική επιχείρηση ο Δήμος έχει πολλούς διαθέσιμους
χώρους για να την στεγάσει.
4)Εάν η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό πάνω από 20 άτομα, πρέπει να υπάρχει και
ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο.
5)Δεν μπορεί ο Δήμος να επιχορηγεί κάθε έτος επιχειρήσεις οι οποίες έχουν
οικονομικό κέρδος. Θα μείνει μόνο το ποσό των 30 εκ. Του χρόνου, όταν θα
υπογράψουμε προγραμματικές συμβάσεις, θα δούμε πως θα επιχορηγούμε την
επιχείρηση.

6)Επίσης, παραχωρεί καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, τη χρήση του
Φιλίππειου γυμναστηρίου στην περιοχή της πλατείας Ωρολογίου. Πρέπει να
αποτελέσει ξεχωριστή ενότητα. Να γραφεί ξεχωριστά η λέξη περιουσία και όχι σ'
αυτήν την παράγραφο.
Να γραφούν και οι άλλοι αθλητικοί χώροι που θέλουμε να δώσουμε στην
επιχείρηση, για να μη τροποποιούμε αργότερα την ιδρυτική πράξη.
7)Να δοθούν 2 άτομα στη μειοψηφία και όχι 1 στο διοικητικό συμβούλιο της
επιχείρησης.
Ουρσουζίδης: Σ' ότι αφορά τη σύσταση του διοικητικού συμβουλίου, να είναι
3 εκπρόσωποι από την πλειοψηφούσα παράταξη, 1 από την αντιπολίτευση και 5
πολίτες, δεδομένου ότι υπάρχει μία πλειάδα αθλητικών σωματείων, οι οποίοι έχουν
παίξει σημαντικό ρόλο αυτά τα χρόνια στην αθλητική υποδομή, τουλάχιστον σε
έμψυχο δυναμικό υλικό. Να είναι αντιπροσωπευτικό το σχήμα σε σχέση με αυτό που
πρέπει να εξυπηρετεί. Να ανταποκρίνεται δηλαδή η άποψη της κοινωνίας στο όργανο
που παίρνει τις αποφάσεις.
Πουλασουχίδης: Για την ενοποίηση των σωματείων είναι σαν να πρόκειται
κανείς να κάνει παρέμβαση στη διοίκηση των σωματείων. Ο Δήμος οφείλει να βάλει
κίνητρα για να καθοδηγήσει. Απαραίτητη είναι η επιχορήγηση των συλλόγων.
Όσον αφορά την παραχώρηση των χώρων, η ιδρυτική πράξη είναι και τίτλος
μεταγραπτέος για τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Συνεπώς, θα πρέπει να
υπάρξει στην απόφασή μας πρόβλεψη για το ποιοι χώροι παραχωρούνται στην
επιχείρηση.
Σ΄ ότι αφορά την ετήσια επιχορήγηση, να μην υπάρχει πρόβλεψη στην
απόφασή μας. Δεν μπορεί ο Δήμος να επιχορηγεί απευθείας την επιχείρηση.
Επιπλέον θα είναι ένα κίνητρο, η επιχείρηση να προσπαθήσει να
δημιουργήσει έσοδα για να καλύψει τις ανάγκες της. Να παραμείνει όπως
προβλέπεται από το νόμο η συμμετοχή στο ιδρυτικό κεφάλαιο με το ποσό που
προβλέπεται για το 2002.
Δήμαρχος: 1) Μακάρι να μπορούμε να είχαμε στη δημοτική επιχείρηση το
ΕΑΚ και το δημοτικό πλέον Στάδιο. Ο Νόμος όμως και η διατύπωσή του είναι
απαγορευτική και δυστυχώς ούτε με τη μορφή δημοτικής επιχείρησης δεν μας
επιτρέπει να ιδρύσουμε κάποια Ν.Π.
2) Έδρα. Δεν αρκεί να λέγεται η Βέροια, θέλει οδό και αριθμό για λόγους
φορολογικούς. Διαφορετικά η εφορεία θα ζητήσει τροποποίηση της ιδρυτικής πράξης
3) Ονομασία. "Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός" Δήμου Βέροιας.
4) Οι σκοποί είναι αναλυτικοί σ΄ ότι αφορά το κείμενο της ιδρυτικής πράξης. Δύο
συμπληρώσεις: α) Υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων. β) Ένταξη σε εθνικά ή
ευρωπαϊκά προγράμματα.
5) Διοίκηση του συλλόγου. Η επιχείρηση πρέπει να διοικεί και να συντηρεί τις
αθλητικές εγκαταστάσεις που κάνουν χρήση τα σωματεία και οι πολίτες. Να τρέχει
προγράμματα που αφορούν τη βελτίωση των εγκαταστάσεων. Να τρέχει
προγράμματα που αφορούν την ανάπτυξη του αθλητισμού, με τη μορφή του μαζικού
λαϊκού αθλητισμού.
Η συνεργασία με τα σωματεία είναι απαραίτητη. Η προσπάθεια να
"περάσουμε" μέσω της επιχείρησης κάποιες απόψεις στα σωματεία, όπως
εκφράστηκαν από τον κ. Πουλασουχίδη, είναι αναγκαία. Μέσα από συνέδρια,
συναντήσεις κλπ. Δεν είναι όμως ευθύνη αυτό της επιχείρησης. Είναι ευθύνη των
αθλητικών φορέων. Στη διοίκηση λοιπόν, δεν μπορεί να είναι εκπρόσωποι σωματείων
γιατί θα διαλυθεί. Θα είναι πολίτες που έχουν ευαισθησία και ενασχόληση με τον
αθλητισμό, γιατί θα υπάρχει ο ανταγωνισμός και η αντιπαλότητα στο συμβούλιο.

Είναι ενσυνείδητο να είναι 4 πολίτες, όχι εκπρόσωποι σωματείων, αθλητικών κλπ. Το
Δ.Σ. ανά δεκαετία θα κρίνει ποια πρόσωπα πρέπει να συμμετέχουν. Οι αιρετοί
εκπρόσωποι του Δήμου πρέπει να είναι η πλειοψηφία. Πρέπει να είναι 5. Θα
διαχειρίζονται χρήματα των πολιτών για τη συντήρηση αυτών των χώρων και για τη
λειτουργία τους.
6) Πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας ή και περισσότεροι από τη μειοψηφία. Κάθε
φορά το Δ.Σ. θα κρίνει. Για παράδειγμα στη Δ.Ε. με πολύ μεγαλύτερες αρμοδιότητες,
7μελή σύνθεση, έναν εκπρόσωπο ορίζει ο κώδικας ως υποχρεωτικό από τη
μειοψηφία.
7) Συμφωνώ στην απάλλειψη από το άρθρο 6 που αναφέρεται στο ποσό
προσαυξημένο σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση που θα υπογραφεί. Είναι 30
εκ που βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου και από εκεί και πέρα κάθε χρόνο το
Δ.Σ. θα κρίνει το ποσό.
8) Εμείς δεν μεταβιβάζουμε την κυριότητα του Φιλίππειου, αλλά μόνο τη χρήση του
για όσο λειτουργεί αυτή η δημοτική επιχείρηση. Για τους άλλους αθλητικούς
πυρήνες, δεν χρειάζεται τροποποίηση της ιδρυτικής πράξης, αλλά το Δ.Σ. με τις
διαδικασίες του σχετικού ΔΚΚ, μπορεί να παραχωρεί σε Ν.Π. & επιχειρήσεις που
κατ' εξοχήν ασχολούνται με έναν κοινωφελή σκοπό, τη δωρεάν χρήση διαφόρων
περιουσιακών τους στοιχείων. Στο ΕΠΤΑ έχουμε εντάξει ως ιδιοκτήτη και χρήστη
του έργου, τον αθλητικό πυρήνα Ράχης. Μην έχουμε άλλα προβλήματα. Να
ολοκληρωθεί ο αθλητικός πυρήνας Ράχης, ο αθλητικός πυρήνας του Προμηθέα, να
γίνουν τα γήπεδα στον Τριπόταμο, στην Αγ. Βαρβάρα κλπ, και στη συνέχεια το Δ.Σ.
παραχωρεί στη δημοτική επιχείρηση το χώρο, χωρίς τροποποίηση της ιδρυτικής
πράξης.
Το Φιλίππειο έχει 2 ή 3 γραφεία και όλοι οι άλλοι χώροι είναι για αθλητικές
δραστηριότητες και εξοπλισμένοι για να διατεθούν για συγκεκριμένα αθλήματα.
Να μπουν με κλήρωση οι σύλλογοι; Δηλώνουμε άγνοια για τις εγκαταστάσεις
στο Φιλίππειο γυμναστήριο;
Μας ενδιαφέρουν τα παιδιά που αθλούνται. Δεν μας ενδιαφέρει εάν η
διοίκηση του σωματείου θα έχει γραφείο πολυτελές.
Ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός, είναι σημαντικό βήμα για την
οργάνωση του αθλητισμού. Βασικός στόχος είναι η προσφορά επαρκών αθλητικών
εγκαταστάσεων για τους αθλητικούς συλλόγους και για τη νεολαία, αλλά και για τους
μεγαλύτερους σε ηλικία. Αυτόν τον στόχο έρχεται να εξυπηρετήσει, με την
παράλληλη υποσημείωση ότι η ανάπτυξη προγραμμάτων για το μαζικό λαϊκό
αθλητισμό πρέπει να είναι πρώτης γραμμής και όχι μόνο.
Σκουμπόπουλος: Τριτολογία.
Πρόεδρος: Συμφωνεί τι σώμα;
Σύμβουλοι: Ναι.
Σκουμπόπουλος: Γνωρίζουμε τους χώρους του Φιλίππειου. Επιμένουμε ότι
πρέπει αυτοί να δοθούν στα αθλητικά σωματεία και όχι σε γραφεία προέδρων, κλπ. Τι
έγινε με τις υδρορροές του κλειστού αυτού γυμναστηρίου; Θα πνιγούν από τις βροχές
οι κάτοικοι. Τι θα γίνει με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων;
Δήμαρχος: Δεν πρόκειται η δημοτική επιχείρηση να έχει 20 εργαζόμενους,
διότι το κόστος τους θα είναι 100 εκ ετησίως. Δεν κάνουμε τέτοιου είδους δημοτικές
επιχειρήσεις.
Σκουμπόπουλος: Να γραφεί τουλάχιστον ένας από την επιχείρηση, αλλιώς θα
μας γυρίσουν την απόφαση.
Να φύγει το Φιλίππειο γυμναστήριο.

Πουλασουχίδης: Καταρχήν, η ενοποίηση των Ν.Π. των δημοτικών
επιχειρήσεων, δεν προβλέπεται από το Νόμο.
Όμως σε πολλούς Δήμους, οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, αυτοί δηλ
που ήταν πρώην κρατικοί, πολλοί Δήμοι ενοποιήθηκαν σε έναν. Να το δούμε.
Ουρσουζίδης: Σελ 27,8.1ο: («Στην εμπιστοσύνη και σιγουριά που θα εμπνέει
η νέα δημοτική επιχείρηση στους συμπολίτες μας, λόγω της μέχρι τώρα
ανυπαρξίας»). Βγαίνει νόημα;
Δήμαρχος: Δεν ψηφίζεται η οικονομοτεχνική μελέτη. Ψηφίζεται η ιδρυτική
πράξη. Η οικονομοτεχνική μελέτη είναι για να δείξει στο Δ.Σ., ψηφίζοντας την
ίδρυση ενός Ν.Π., τι πιθανή επιβάρυνση θα έχει ένας προϋπολογισμός. Λαμβάνεται
υπόψιν η οικονομοτεχνική μελέτη.
Ασλάνογλου: Θα διορθωθεί.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα;
Σύμβουλοι: Ναι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το σχέδιο ιδρυτικής πράξης της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία
«Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βέροιας».
2.- Την αναγκαιότητα σύστασης της πιο πάνω επιχείρησης για την ενιαία διαχείριση
των αθλητικών χώρων του Δήμου κ.λ.π.
3.- Τη συνημμένη οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την
ίδρυση της δημοτικής επιχείρησης «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Βέροιας».
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 276 επ. του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη σύσταση αμιγούς δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία
«Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός», ως εξής:
1. Συνιστάται αμιγής δημοτική επιχείρηση κατ' άρθρο 276 επ. του Π.Δ. 410/1995 &
277 του Ν. 2539/97 άρθρα 277-284 με την επωνυμία "ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ" στο Δήμο Βέροιας του Ν.
Ημαθίας.
2. Σκοποί της δημοτικής επιχείρησης θα είναι:
 Η διάδοση, προαγωγή και ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής και αισθητικής
αγωγής των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων της περιφέρειας
του Δήμου Βέροιας.
 Η δημιουργία της απαραίτητης αθλητικής υποδομής.
 Η δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής για την βελτίωση της
ποιότητας ζωής και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των
δημοτών και ιδιαίτερα της νεολαίας.
 Η ανάπτυξη συνεργασίας με τους μαζικούς φορείς και η παροχή ηθικής, υλικής
βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης.
 Η ένταξη των αθλητικών δραστηριοτήτων κάτω από ένα ενιαίο πλαίσιο
οργάνωσης και λειτουργίας.
 Καλύτερο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού.
 Μεγαλύτερη ευελιξία στη διοίκηση και διαχείριση.
 Αποτελεσματικότερη οργάνωση των υφιστάμενων αθλητικών χώρων και όσων
στο μέλλον δημιουργηθούν.
 Αποδοτικότερη λειτουργία.



Καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού, που ήδη
υφίσταται στα νομικά πρόσωπα – αθλητικά κέντρα (ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, Ε.Α.Κ.)
με τα οποία θα υπογράφουν προγραμματικές συμβάσεις.
 Καλύτερος συντονισμός δραστηριοτήτων, διατήρηση, ανάπτυξη και διάδοση του
αθλητισμού στην πόλη της Βέροιας και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.
 Υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων.
 Μικρότερο κόστος λειτουργίας και καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα.
 Ένταξη σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα.
3. Η διάρκεια της δημοτικής επιχείρησης ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και λήγει
την 31.12.2021.
4. Έδρα της δημοτικής επιχείρησης ορίζεται η Βέροια και πιο συγκεκριμένα το
ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ που βρίσκεται στην πλατεία Ωρολογίου.
5. Η επιχείρηση διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο που τα μέλη
του μαζί με τους αναπληρωτές ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα
μέλη του διοικητικού συμβουλίου πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου
εκ των οποίων ένας (1) τουλάχιστον προέρχεται από την μειοψηφία, και τέσσερις
(4) είναι πολίτες του Δήμου που έχουν γνώσεις ή σχέση με το αντικείμενο. Ο
Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος ορίζονται με απόφαση Δ.Σ.
6. Ο Δήμος Βέροιας διατέθει στην επιχείρηση χρηματικό ποσό 30.000.000 δρχ. ως
αρχικό κεφάλαιο της. Επίσης, παραχωρεί, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της
παρούσας, την χρήση του ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ στην περιοχή της
πλατείας Ωρολογίου.
7. Πόροι της επιχείρησης είναι τα έσοδα: από προσόδους της κινητής και ακίνητης
περιουσίας, από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους, από την υλοποίηση
προγραμματικών συμβάσεων, από συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά
προγράμματα, από επιχορηγήσεις οποιουδήποτε φορέα, από δάνεια, χορηγίες,
δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές, από την εκποίηση περιουσίας και από
κάθε άλλη πηγή.
8. Η έναρξη εργασιών της επιχείρησης προβλέπεται το 2002.
9. Η επιχείρηση διαλύεται: α) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, β) όταν λήγει χωρίς να
παραταθεί η διάρκεια της επιχείρησης και γ) σε περίπτωση πτώχευσης. Την
διάλυση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση. Εκτός από την περίπτωση της
πτώχευσης η εκκαθάριση γίνεται από τρεις (3) εκκαθαριστές που ορίζονται από
το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς
υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και
πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης. Μετά την εκκαθάριση το καθαρό υπόλοιπο
περιέρχεται στο Δήμο Βέροιας.
10. Η συγκρότηση, η λειτουργία, η διαχείριση και εποπτεία της επιχείρησης διέπονται
από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ.
410/1995.
Ακροτελεύτια διάταξη
Κάλυψη δαπάνης
1.Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπ/σμού του Δήμου Βέροιας ύψους 30.000.000 δρχ. περίπου για το τρέχον
οικονομικό έτος και ανάλογη ανάγκη δαπάνης για καθένα από τα επόμενα
οικονομικά έτη.
2.Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί με τροποποίηση του προϋπολογισμού του
Δήμου Βέροιας και τη δημιουργία αντίστοιχου κωδικού αριθμού.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 489 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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