ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 27/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 592/2001
Περίληψη
Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων,
έκθεσης πεπραγμένων, ισολογισμού και
αποτελεσμάτων χρήσης 1999 & 2000 της
δημοτικής
επιχείρησης
«Δημοτικό
Περιφερειακό Θέατρο» 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 14ο 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 Επιχειρήσεις
Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας» με την αριθ. 15/01 και
16/01 αποφάσεις του ενέκρινε τον ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων έτους
1999 και 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 ετών 1999 & 2000 της παραπάνω
δημοτικής επιχείρησης.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και τα από 16-7-01 και 129-01 πιστοποιητικά έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου των ελεγκτών της επιχείρησης,
καθώς και τις με αριθ. 15/01 και 16/01 αποφάσεις του δ/κού συμβουλίου της
παραπάνω επιχ/σης που αφορούν τα έτη 1999 και 2000 αντίστοιχα.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Σκουμπόπουλος :Δεν εγκρίνουμε τον ισολογισμό και τον απολογισμό του
ΔΗΠΕΘΕ.Τα οικονομικά στοιχεία δεν είναι πλήρως αιτιολογημένα. Ο
κ.Καραχισαρίδης δεν αναφέρει τις εισπράξεις από κάθε παράσταση. Δεν γίνεται
οικονομικός απολογισμός του κάθε έργου. Δεν γίνεται λόγος με ποια διαδικασία
προσλάμβανε τους ηθοποιούς, με ποια διαδικασία γινόταν οι μισθώσεις των
αιθουσών και πόσο στοίχιζαν. Εφόσον έρθουν αυτά τα στοιχεία δεν έχουμε
αντίρρηση να εγκρίνουμε τους απολογισμούς.
Δήμαρχος :Εμείς σηκώσαμε το γάντι και είπαμε σε όλες τις Δημοτικές
Επιχειρήσεις να γίνει έλεγχος από τους ορκωτούς εκτιμητές. Κάθε εισήγηση που ήρθε
στο ΔΣ ήταν απλή και ξεκαθαρισμένη. Το οικονομικό επιμελητήριο προτείνει
ελεγκτές όποιους αυτό κρίνει πιο καλούς, πιο αυστηρούς, πιο ικανούς και εμείς
υπερψηφίσαμε αυτές τις αποφάσεις.
Σήμερα η διαχείριση και των 3 επιχ/σεων που ανήκουν στον τομέα του
πολιτισμού και οι εκθέσεις των ορκωτών εκτιμητών αποδίδουν ακριβώς.
Δεν ήταν συνεπές το ΔΗΠΕΘΕ με την προηγούμενη σύμβαση; Δεν έκανε τις
παραγωγές που έπρεπε; Σε ποια παράσταση ήταν παρών ο κ. Σκουμπόπουλος; Σε
καμία. Επομένως δεν μπορεί να έχει άποψη. Εφόσον λέτε ότι είναι άριστη η
διαχείριση της έκθεσης των ορκωτών εκτιμητών, τότε γιατί την καταψηφίζετε;
Φαντάστηκαν ότι μπορούν να σπείρουν μία σύγχυση εξαιτίας μία ανεπίτρεπτης
δημόσιας έκφρασης, μεταξύ καλλιτεχνικών διευθυντών, απόψεων οι οποίες δεν
έπρεπε να λάβουν χώρα.
Σήμερα αποδίδουμε και τις 3 Δημοτικές Επιχειρήσεις που λειτουργούν στο
χώρο του πολιτισμού, σε κοινή γνώση και με την πεποίθηση του κάθε πολίτη ότι η
διαχείριση του χρήματος του φορολογούμενου και των οικονομικών στοιχείων αλλά
και στο καλλιτεχνικό, ουσιαστικό, πολιτιστικό μέρος, υπήρξε άριστη.
Ολοι οι απολογισμοί, πρέπει να ψηφίστηκαν ομόφωνα.
Ασλάνογλου :Περίμενα να μη ψηφιστούν οι απολογισμοί του ΔΗΠΕΘΕ, γιατί
δημιουργήθηκε αυτό το γνωστό κλίμα της τελευταίας περιόδου. Δεν εγκρίνεται ο
ισολογισμός ενός πολιτιστικού φορέα ο οποίος χρηματοδοτείται από τώρα με 50 εκ.
από το ΥΠ.ΠΟ. και 50 εκ. από το Δήμο Βέροιας και φτάνει να έχει άλλα τόσα γιατί

το σύνολο της χρήσης φτάνει στα 209 εκ. για το 1999. Άλλα 109 εκ. τα οποία
προτίθενται στον οικονομικό απολογισμό. Δεν εγκρίνεται ο απολογισμός, η έκθεση
πεπραγμένων ενός θεάτρου που ιδρύθηκε το 1984. Δεν εγκρίνεται ο απολογισμός
ενός θεάτρου ο οποίος σ΄αυτές του τις δραστηριότητες, για το 1999, είχε περίπου 40
χιλ. θεατές. Δεν εγκρίνεται ο απολογισμός ενός θεάτρου, όπου εκτός από την
παραγωγή θεατρικών παραγωγών, έχει μία σειρά από σημαντικότατες παρεμβάσεις
σ΄ότι αφορά την ανάπτυξη του θεάτρου στην πόλη μέσα από τα σχολεία.
Κάτι αντίστοιχο με μεγαλύτερα νούμερα, π.χ. το 2000 από 209 εκ. πήγαμε στα
220 εκ., παραμένοντας η χρηματοδότηση από το ΥΠ.ΠΟ και το Δήμο στα 100 εκ., με
αντίστοιχες δραστηριότητες και με σημαντικότατη παρέμβαση στην τοπική κοινωνία.
Εάν αυτός απολογισμός, η αποτύπωση αυτής της δραστηριότητας, μπορεί να
υπονομευθεί από το όποιο κλίμα δημιουργείται αυτό το διάστημα, τότε έχω την
εντύπωση ότι αυτοί που το κάνουν δεν έχουν σχέση με το τι πραγματικά πιστεύει η
τοπική κοινωνία γι’ αυτό το θέατρο.
Πρόεδρος :Δευτερολογίες.
Σκουμπόπουλος :Ο καλλιτεχνικός διευθυντής το 1999 είχε αποδοχές 6,750 εκ.
και το 2000 11,140 εκ. πως αποφασίστηκε αυτή η μεγάλη αύξηση στις αποδοχές του
καλλιτεχνικού διευθυντή; Τι οφέλη είχε το ΔΗΠΗΘΕ; Τι έγινε με τις συμπαραγωγές
και πόσο μας κόστισαν; Πόσο μας έβαλαν μέσα αυτές; Κάποιος πρέπει να
λογοδοτήσει. Τι ενέργειες κάνετε ως πολιτική ηγεσία; Ο πολιτισμός έχει
τραυματιστεί.
Δήμαρχος :Οι ορκωτοί λογιστές ελέγχουν την νομιμότητα για όλες τις
συμβάσεις και τις αποφάσεις.
Τα θέματα αυτά ήρθαν για συζήτηση στο ΔΣ, έτσι ώστε να είναι διαφανής η
διαχείριση, να γνωρίζουν οι συμπολίτες που πηγαίνουν τα χρήματα και να γνωρίζουν
ότι μέχρι τώρα δεν θέλατε να έχετε καμία σχέση με τον πολιτισμό.
Ασλάνογλου:Δεν απαντώ σεβόμενος το χρόνο.
Πρόεδρος: Ποιοι δεν εγκρίνουν τον Ισολογισμό κ.λ.π. της επιχ/σης;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 7 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου
– Καραχατζή, Ε. Κουκουρδής, Γ. Μανακούλης.
Πρόεδρος: Ποιοι εγκρίνουν;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Μ. Ποτουρίδης, Δ. Ταχματζίδης, Μ. Γαβρίδης, Κ. Πουλασουχίδης, Κ. Ασλάνογλου, Α.
Δελαβερίδης, Δ. Πέτκος, Κ. Κόλβατζης, Ε. Λελεκάκης, Γ. Ουρσουζίδης, Λ. Τάκης, Ν.
Ουσουλτζόγλου, Σ. Γεωργιάδης, Ι. Τριανταφυλλίδης,
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 ετών 1999 & 2000
της δημοτικής επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο» Δήμου Βέροιας.
3.- Τις με αριθ. 15/01 και 16/01 αποφάσεις του δ/κού συμβουλίου της παραπάνω
δημοτικής επιχείρησης με τις οποίες εγκρίθηκαν η έκθεση πεπραγμένων, ο
απολογισμός και ο ισολογισμός της επιχείρησης ετών 1999 και 2000 αντίστοιχα.
4.- Τα από 16-7-01 & 12-9-01 πιστοποιητικά έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου των
ελεγκτών της επιχείρησης, καθώς και τις με αριθ. 15/01 & 16/01 αποφάσεις του δ/κού
συμβουλίου της παραπάνω επιχ/σης.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 282 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τον Απολογισμό εσόδων - εξόδων, την κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσεως, την έκθεση πεπραγμένων και τον Ισολογισμό χρήσης 1999
της Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο» Δήμου Βέροιας ο
οποίος εμφανίζει σύνολο ενεργητικού και παθητικού δρχ. 40.437.023.
Β) Εγκρίνει τον Απολογισμό εσόδων - εξόδων, την κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσεως, την έκθεση πεπραγμένων και τον Ισολογισμό χρήσης 2000
της Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο» Δήμου Βέροιας ο
οποίος εμφανίζει σύνολο ενεργητικού και παθητικού δρχ. 42.500.009.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 592 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ.
I.
Μ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Κ.
Κ.
Α.
Δ.
Κ.
Ε.
Γ.
Ν.
Λ.
Ν.
Σ.
Ι.
Π.
Α.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Γαβρίδης
Πουλασουχίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Τάκης
Ουσουλτζόγλου
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Πιτούλιας
Κεσίδης
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Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 4-12-2001
Ο Δήμαρχος
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