ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 27/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 590/2001
Περίληψη
Έγκριση
απολογισμού,
ισολογισμού,
κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και
έκθεσης πεπραγμένων χρήσης 2000 της
δημοτικής επιχείρησης «Τοπικής Πολιτιστικής
Κοινωνικής Ανάπτυξης» Δήμου Βέροιας.
Σήμερα 29 Οκτωβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 25-10-2001 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 29 μέλη.
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Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
--------

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
574/2001 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 577/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Π. Πιτούλιας.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 578/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και
επανήλθε κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 580/2001
απόφασης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 582/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 586/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Κεσίδης, Θ.
Σιδηρόπουλος, Π. Αγαθαγγελίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 590/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κουρουζίδης, Ν.
Χαμαλής, Ε. Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 17-10-2001 εισηγητικό σημείωμα του
Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης
«Τοπικής Πολιτιστικής Κοινωνικής Ανάπτυξης Βέροιας» με την αριθ. 45/01
απόφασή του ενέκρινε τον ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων έτους 2000.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 282 του ΔΚΚ το Δημοτικό
Συμβούλιο εγκρίνει τον ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων της επιχείρησης.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο να εγκρίνει ή όχι τον
ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων της παραπάνω επιχείρησης.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την έκθεση
πεπραγμένων, τον απολογισμό και τον ισολογισμό έτους 2000 της παραπάνω
δημοτικής επιχείρησης.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και το από 8-6-2001
πιστοποιητικό έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου των ελεγκτών της επιχείρησης, καθώς
και την με αριθ. 45/2001 απόφαση του δ/κού συμβουλίου της παραπάνω επιχ/σης
σύμφωνα με την οποία αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του ισολογισμού χρήσης
2000, της κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσης 2000, του απολογισμού εσόδων –
εξόδων 2000 καθώς και της έκθεσης πεπραγμένων του 2000.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος :Με τα σημερινά θέματα ολοκληρώνουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος
από τον έλεγχο όλων των δημοτικών επιχειρήσεων κα των Ν.Π. για όλα ανεξαιρέτως
τα χρόνια.
Πρόεδρος :Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος :1)Ποιο είναι το προσωπικό των ΤΣΑ; Πότε προσλήφθηκαν;
Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Με τι αντικείμενο απασχολείται το προσωπικό αυτό;
2)Οι θέσεις του υπογείου χώρου στάθμευσης ήταν 50. Πόσες είναι
νοικιασμένες και πως λειτουργεί ο χώρος του υπόγειου χώρου στάθμευσης; Είναι
μόνο νοικιασμένες οι θέσεις ή μπαινοβγαίνουν αυτοκίνητα κάνοντας ολιγόωρη
χρήση;
Ταρατσίδης Δημ.Το προσωπικό των ΤΣΑ είναι 65 άτομα. Απασχολούνται σε
διάφορα προγράμματα, τα οποία περιγράφονται στα τεχνικά δελτία που έχουν
καταρτιστεί και με βάση τα οποία λειτουργούν τα ΤΣΑ. Αυτά είναι το πρόγραμμα
«ΕΣΤΙΑ» και το πρόγραμμα τουρισμός. Οι προσλήψεις έγιναν τον Μάρτιο του 2000
και λήγουν τον Δεκέμβριο του 2002.
Όσον αφορά το χώρο του υπόγειου χώρου στάθμευσης, οι θέσεις είναι 50. Για
το 2000 ήταν νοικιασμένες περίπου 30 θέσεις. Αυτή τη στιγμή είναι νοικιασμένες 34
θέσεις. Δεν υπάρχει παρκαδόρος. Υπάρχει μηνιαία μίσθωση του ποσού των 3.600
δρχ.
Πρόεδρος :Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος :Είναι γνωστή η θέση μας για τη λειτουργία της
ΔΕΤΟΠΟΚΑ και το έργο που παράγει. Τα τελευταία 2 χρόνια διογκώσαμε το έργο
της για ευνόητους λόγους, για να ξεπεράσουμε διοικητικά εμπόδια που μας θέτει το
νομικό πλαίσιο που καθορίζει τη λειτουργία των Δήμων; Ετσι λοιπόν δώσαμε
αρμοδιότητες αθλητισμού, παροχής «βοήθειας στο σπίτι» και επεκταθήκαμε και σε
άλλες δραστηριότητες. Διογκώθηκε πάρα πολύ η επιχείρηση αυτή και σε προσωπικό
και στην οικονομική της διάσταση. Με βάση την κατάσταση του προσωπικού των
ΤΣΑ, τα άτομα που απασχολούνται δεν είναι 65 αλλά 60. Αρχικά ήταν 65. Είναι 4
άτομα λιγότεροι. Θέλω να δω πότε λήγουν οι συμβάσεις, γιατί πολλά λέγονται.

Ο αθλητισμός πρέπει στο εξής να πάει στη Δημοτική Επιχείρηση Αθλητισμού.
Σ΄ότι αφορά τα οικονομικά στοιχεία είναι άριστη η έκθεση ελέγχου και η
έκθεση πεπραγμένων. Θα την εγκρίνουμε.
Ασλάνογλου:Μ ε την ευκαιρία της συζήτησης του ισολογισμού και της
έκθεσης πεπραγμένων της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, θα θελα να πω ότι
σ΄αυτό το χώρο γίνεται πραγματικά μία πολύ σημαντική δουλειά, η οποία είναι
γνωστή και αποδεκτή. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι συμπολίτες μας ότι ο
πολιτισμός στη Βέροια εξελίχθηκε και είναι πλέον μοχλός ανάπτυξης σ΄αυτό τον
τόπο, αλλιώς θα μείνουμε πίσω.
Υπάρχει μία μεγέθυνση των δραστηριοτήτων στο χώρο της Δημοτικής
Επιχείρησης Πολιτισμού. Παρακολουθώντας τη δραστηριότητα
του δ/κού
συμβουλίου, διαπιστώνεται μία συνέπεια σε μία στρατηγική.
Τα ΤΣΑ ξεκίνησαν με διαφορετική στόχευση, αλλά στη Βέροια
μετασχηματίστηκαν σε ένα πολύτιμο εργαλείο. Τα μέλη του ΔΣ δεν τίμησαν με την
παρουσία τους την παρουσίαση του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ» που είναι ένα
πρόγραμμα το οποίο μας καθιστά πρωτοπόρους στην Ελλάδα διότι μέσω αυτού ο
Δήμος της Βέροιας προστατεύει όλους τους ηλικιωμένους που έχουν ανάγκη την
κοινωνική προστασία.
Κε Σκουμπόπουλε, με βάση την προγραμματική σύμβαση που υπογράψαμε,
τα ΤΣΑ χρηματοδοτούνται και υφίστανται μέχρι 31-12-2002. Είναι 65 τα άτομα.
Εχουν αντικατασταθεί.
Η Δημοτική Επιχείρηση Αθλητισμού λειτουργεί ουσιαστικά σ΄ότι αφορά το
εκπαιδευτικό της κομμάτι. Αποτελείται κυρίως από νέα παιδιά, τα οποία μαθαίνουν
πολλά πράγματα σ΄εκείνον το χώρο. Πρέπει να αισθανόμαστε περήφανοι που
προσφέρουμε αυτήν την υπηρεσία στην πόλη.
Χαίρομαι που αναφέρθηκε ότι είναι άριστα τα οικονομικά στοιχεία.
Σκουμπόπουλος :Τι αφορούσαν αυτά τα 2 συμφωνητικά μίσθωσης έργων που
δεν κατατέθηκαν στην εφορεία; Τι σημαίνει ότι παραμένει σε μακροχρόνια
εκκρεμότητα μη τακτοποιήσεως οφειλών της επιχείρησης προς τρίτους, ΔΗΠΕΘΕ
Σερρών;
Πως και με ποια διαδικασία προσλήφθηκαν οι υπόλοιποι 4 υπάλληλοι των
ΤΣΑ; Εγινε δημοσίευση στον τοπικό τύπο για να υποβάλλουν αιτήσεις οι νέοι;
Ασλάνογλου :Δημοσιεύθηκαν στις εφημερίδες.
Τααρτσίδης :Οσον αφορά τη μη τακτοποίηση εκκρεμοτήτων προς το
ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, είναι μία παρατήρηση την οποία τα 2 τελευταία χρόνια την
κάνουν οι ελεγκτές. Το ιστορικό της υπόθεσης είναι ότι υπάρχει μία ανάλογη οφειλή
του Δήμου Σερρών προς το ΔΗΠΕΘΕ της πόλης μας, με το αιτιολογικό ότι έχουν
χάσει το τιμολόγιο κι αυτοί μας οφείλουν 500 χιλ.
Όσον αφορά τα 2 συμφωνητικά, όντως υπάρχει παράλειψη από την υπηρεσία
για να τα καταθέσει.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα;
Σύμβουλοι: Ναι.
Σκουμπόπουλος: Με την επιφύλαξή μας σχετικά με τις παρατηρήσεις των
ελεγκτών.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 17-10-01 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την έκθεση πεπραγμένων, τον απολογισμό και τον ισολογισμό έτους 2000 της
δημοτικής επιχείρησης «Τοπικής Πολιτιστικής Κοινωνικής Ανάπτυξης» Δήμου
Βέροιας.

3.- Την με αριθ. 45/01 απόφαση του δ/κού συμβουλίου της παραπάνω δημοτικής
επιχείρησης με την οποία εγκρίθηκαν η έκθεση πεπραγμένων, ο απολογισμός και ο
ισολογισμός της επιχείρησης έτους 2000.
4.- Το από 8-6-2001 πιστοποιητικό έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου των ελεγκτών της
επιχείρησης.
5.- Τις απόψεις των Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων όπως αυτές
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 282 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τον Απολογισμό εσόδων - εξόδων, την κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσεως, την έκθεση πεπραγμένων και τον Ισολογισμό χρήσης 2000 της Δημοτικής
Επιχείρησης «Τοπικής Πολιτιστικής Κοινωνικής Ανάπτυξης» Δήμου Βέροιας ο
οποίος εμφανίζει σύνολο ενεργητικού και παθητικού δρχ. 1.094.192.732.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 590/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 27-11-2001
Ο Δήμαρχος
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