ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 28/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 616/2001
Περίληψη
Τροποποίηση συστατικής πράξης της
δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία
«Κέντρο Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών και
Επικοινωνίας Ο.Τ.Α.» Δήμου Βέροιας.
Σήμερα 5 Νοεμβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 1-11-2001 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 27 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
611/2001 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Κεσίδης, Π.
Αγαθαγγελίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 615/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 617/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ. κ. Κ. Κόλβατζης,
Α. Κεσίδης, Χ. Γεωργιάδης, Γ. Μανακούλης.
4) Κατά την ψηφοφορία της υπ’ αριθ. 618/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Κεσίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 619/2001
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Γ.
Μανακούλης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Α.
Κεσίδης, Β. Γιαννουλάκης, Ε. Σοφιανίδης, Π.
Αγαθαγγελίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 1-11-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι με τις αριθ. 672/95 και 775/95 αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου συστήθηκε δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία "Κέντρο Πολιτιστικών
Πρωτοβουλιών και Επικοινωνίας ΟΤΑ".
Με την αριθ. 586/01 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η
τροποποίηση και συμπλήρωση της από 28-7-95 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
Δήμου, ΥΠ.ΠΟ και Κ.Π.Π.Ε. ΟΤΑ.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τις
επισυναπτόμενες προτάσεις.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος:Έχει υπογραφεί από τον κ. Βενιζέλο αυτή η προγραμματική
σύμβαση. Έχει προωθηθεί για να ενταχθεί στο ΕΠΤΑ για τη χρηματοδότηση του
2002.
Πρόεδρος :Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος :Ο κ. Βενιζέλος υπέγραψε 5μελές διοικητικό συμβούλιο. Δεν
δέχθηκε ο υπουργός το 9μελές;
Τσαβδαρίδης :Την ίδια ερώτηση είχα.
Δήμαρχος :Το είπα στο 6ο θέμα. Ετέθηκε επανειλημμένα το θέμα στο
ΥΠ.ΠΟ. Δεν γίνεται αποδεκτό από πλευράς της πολιτικής ηγεσίας. Ο υπουργός
κ.Βενιζέλος υπέγραψε την προγραμματική σύμβαση και την έχει προωθήσει.
Τσαβδαρίδης :Εξήγησε τους λόγους που δεν δέχθηκε το 9μελές;
Δήμαρχος:Η απάντηση από την ειδικό συνεργάτη του κ. Υπουργού είναι ότι η
πολιτική του Υπουργείου στις συμβάσεις είναι αυτή δηλ., 5μελή διοικητικά
συμβούλια.
Πρόεδρος : Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος :Είχαμε πει ότι πρώτα γίνεται η τροποποίηση της σύστασης
της επιχείρησης και μετά γίνεται προγραμματική σύμβαση. Δεν το δέχθηκε ο
Δήμαρχος. Δεν ξέρουμε αν ρώτησε ή όχι τον κ. Βενιζέλο αν δέχεται 5μελή ή 9μελή
σύνθεση. Και δεν ξέρουμε τι απάντησε ο κ. Βενιζέλος.
Δεν συμφωνούμε ούτε με τον κ. Βενιζέλο, ούτε με τον Δήμαρχο. Να είναι 9
μελές .Πρέπει το ΔΣ να έχει την πλειοψηφία σ΄αυτήν τη δημοτική επιχείρηση, διότι
δίνουμε κι εμείς χρήματα. Να έχουμε την πλειοψηφία για να υπάρχει διαφάνεια.
Ουρσουζίδης :Παράκληση, να είναι τα θέματα νωρίς στο γραφείο για
ενημέρωσή μας.
Σ΄ότι αφορά τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, περίμενα από τον
Υπουργό μία αιτιολόγηση της απαίτησης του να ελέγχει τη σύνθεση του νέου
σχήματος του ΚΠΠΕ. Το υπουργείο απαιτεί να ελέγχει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος.
Δεν συμφωνώ. Παράλογη η απαίτηση του υπουργού.
Τσαβδαρίδης :Όταν η δημοτική επιχείρηση λειτούργησε επί σειρά ετών με
9μελές διοικητικό συμβούλιο, μία πρόταση μείωσης των μελών, σαφώς θέλει
αιτιολόγηση. Το ΚΠΠΕ λειτούργησε σωστά μέχρι τώρα. Τελεσίγραφα δεν
δεχόμαστε. Έπρεπε να αιτιολογήσει τη θέση του. Να μας πείσει για ποιο λόγο
ξαφνικά το 9μελές διοικητικό συμβούλιο θέλει να γίνει 5μελές.
Δεν συμφωνώ με την τροποποίηση αυτή, γιατί η μείωση των μελών του
διοικητικού συμβουλίου συνιστά στην υποβάθμιση του ρόλου του ΔΣ. Πρόκειται για
μία δημοτική επιχείρηση η οποία πέρα από την χρηματοδότηση από το ΥΠ.ΠΟ,
διαχειρίζεται και χρήματα των πολιτών. Σαφώς θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη
εκπροσώπηση του ΔΣ στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης αυτής.

Τάκης :Να δούμε την ουσία. Θέτω την παραίτησή μου από το διοικητικό
συμβούλιο. Δεν μας πειράζει αν είναι 5μελές το διοικητικό συμβούλιο. Μας
ενδιαφέρει ο πολιτισμός να πάει μπροστά.
Συμφωνώ να υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση. Αυτή είναι η ουσία.
Δήμαρχος :Στην προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ ψηφίσατε να αρνηθούμε τα
120εκ. και την προσφορά της κας Σόνιας Θεοδωρίδου, για να διασφαλίσουν κάποιοι
θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο.
Τσαβδαρίδης :Δεν ήμουν εγώ.
Δήμαρχος :Αν λείπατε εσείς κ. Τσαβδαρίδη σας ζητώ συγνώμη. Η παράταξή
σας το ψήφισε.
Δεν υπάρχει αποδυνάμωση του Δ.Σ. Τα 4 μέλη του διοικητικού συμβουλίου
τα προτείνει το Δ.Σ. Εάν εμείς θέλουμε να βάλουμε ένα δημότη ο οποίος μπορεί να
ασχολείται ερασιτεχνικά με την ποίηση αλλά δεν μπορεί να είναι ένα πρόσωπο
αποδεκτό και με μία πορεία στο χώρο του πολιτισμού, προφανώς θα πρέπει να έχει
ένα λόγο ο Υπουργός Πολιτισμού, κρίνοντας αν το πρόσωπο που θα προτείνουμε
έχει πράγματι σχέση με τον πολιτισμό. Είναι παράλογο;
Το ίδιο γίνεται και με τον καλλιτεχνικό διευθυντή. Πρέπει να το εγκρίνει και
το ΥΠ.ΠΟ.
Ο Βενιζέλος, ως Υπουργός Πολιτισμού, μας χρηματοδότησε και
αποπερατώσαμε το χώρο Τεχνών και το Βυζαντινό Μουσείο. Αυτός προχωράει όλο
το πρόγραμμα για το Γ΄ΚΠΣ, την παλιά Μητρόπολη, τους 10 ναούς και όλα αυτά τα
βυζαντινά μνημεία που θα διασωθούν μέσα στην πόλη.
Δεν είπε όμως κανένας μπράβο στον Υπουργό Πολιτισμού. Το ΥΠ.ΠΟ μαζί
με το ΥΠΕΧΩΔΕ, τα τελευταία 7 χρόνια έχουν το 70% των κονδυλίων που πήραμε
στην πόλη μας. Δεν μας εκβιάζει κανείς. Εμείς πρέπει να ζυγίσουμε τα θέματα και
ν΄αποφασίσουμε.
Να ψηφιστεί ως έχει η τροποποίηση της ιδρυτικής πράξης.
Πρόεδρος :Δευτερομιλίες.
Σκουμπόπουλος :Όταν από έναν νομικό και έναν συνταγματολόγο, που είναι ο
κ. Βενιζέλος, μεθοδεύονται τέτοιες λειτουργίες, όταν αυτοί γνωρίζουν καλύτερα από
τον καθένα την λειτουργία της συνταγματικής τάξης μίας χώρας, τι θα ακούσει κανείς
από έναν που δεν γνωρίζει; Χάρη δεν μας κάνει ο Υπουργός. Χρήματα του λαού
είναι. Δεν χρειάζεται να τον ευχαριστήσουμε. Το αυτονόητο κάνει. Καθήκον είναι και
του Δημάρχου. Οφείλει να φέρει χρήματα στην πόλη μας. Δεν ασχολήθηκε ο
Υπουργός με μία δημοτική επιχείρηση της Βέροιας. Λυπάμαι όσοι ψήφισαν αυτό.
Τσαβδαρίδης :Ο Δήμαρχος να είναι πιο προσεκτικός στις εκφράσεις που
χρησιμοποιεί εναντίον των μελών του Δ.Σ.
Επειδή ο Υπουργός Πολιτισμού έχει χρηματοδοτήσει την πόλη με διάφορα
ποσά για την εκτέλεση διαφόρων έργων, δε σημαίνει ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα
σε ανταπόδοση των υπηρεσιών που έχει προσφέρει στο Δήμο, να αποδεχόμαστε όλα
όσα λέει, χωρίς να αιτιολογεί τις προτάσεις του.
Εάν είναι αιτιολογημένες οι προτάσεις του να τις δεχτούμε.
Οι θέσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν είναι προσωποπαγής.
Συνεπώς, όσοι ποτείνουμε τη διατήρηση του αριθμού των μελών, δεν το κάνουμε για
να διατηρήσουμε τις θέσεις μας. Εμείς δεν λέμε να διατηρηθεί ο αριθμός των μελών
και να διατηρηθούν τα ίδια μέλη του διοικητικού συμβουλίου στο νέο διοικητικό
συμβούλιο. Εμείς θέλουμε να συμμετέχουν δημοτικοί σύμβουλοι στο διοικητικό
συμβούλιο του ΚΠΠΕ.
Να διατηρηθεί το 9μελές διοικητικό συμβούλιο, γιατί έτσι επιτελείται
καλύτερα ο ρόλος της διαχείρησης των χρημάτων των δημοτών της πόλης μας.

Ουρσουζίδης :Δεν ενδιαφέρθηκα για καμία θέση.
Τάκης :Να δούμε την ουσία. Η πολιτική άρνησης δεν βοηθάει.
Ασλάνογλου :Επί προσωπικού. Είπε ο κ. Σκουμπόπουλος ότι λυπάται όσους
ψήφισαν. Είμαι δημοτικός σύμβουλος επί 19 χρόνια. Ποτέ κανείς δεν μου είπε κάτι
τέτοιο, υπονοώντας διάφορες σκοπιμότητες στον τόπο στον οποίο μετέχω στις
συνεδριάσεις του ΔΣ. Να σέβεται τις απόψεις μας.
Δήμαρχος : Κε Τσαβδαρίδη, είχατε ταυτόσημη άποψη με αυτήν της
παράταξής σας στο ΔΣ, που την εκφράσατε στο διοικητικό συμβούλιο του ΚΠΠΕ,
όπου ψηφίσατε την πρόταση ότι εάν δεν είναι 5μελές το διοικητικό συμβούλιο, να
γίνει υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
Ή θα τροποποιήσουμε την ιδρυτική πράξη για να προχωρήσουμε στη
συγκρότηση του οργάνου, ή θα πετάξουμε ουσιαστικά τα χρήματα αυτά και την
προσφορά της κας Θεοδωρίδου.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την προτεινόμενη τροπ/ση;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Ι. Κουρουζίδης, Δ. Ταχματζίδης, Μ. Γαβρίδης, Κ. Ασλάνογλου, Α. Δελαβερίδης, Δ.
Πέτκος, Κ. Κόλβατζης, Ε. Λελεκάκης, Λ. Τάκης, Ν. Ουσουλτζόγλου, Σ. Γεωργιάδης,
Π. Πιτούλιας, Α. Κεσίδης, Μ. Σουμελίδης, Α. Ταραλάς.
Πρόεδρος: Ποιοι δεν συμφωνούν;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 12 σύμβουλοι:
Γ. Ουρσουζίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Λ.
Τσαβδαρίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου –
Καραχατζή, Ε. Κουκουρδής, Γ. Μανακούλης, Π. Αγαθαγγελίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 1-11-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Ότι με την αριθ. 672/95 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας που
εγκρίθηκε με την αριθ. 16604/95 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Ημαθίας
και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 938/Β΄/14-11-95, όπως αυτή τροπ/θηκε με την αριθ.
775/95 όμοιά του, συστήθηκε δημοτική επιχείρηση στο Δήμο Βέροιας Ν. Ημαθίας με
την επωνυμία «Κέντρο Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών και Επικοινωνίας Ο.Τ.Α.».
3.- Την με αριθ. 586/2001 απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση και
συμπλήρωση της από 28-7-95 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμου,
ΥΠ.ΠΟ & Κ.Π.Π.Ε. Ο.Τ.Α.
4.- Τις επισυναπτόμενες προτάσεις για την τροπ/ση της παραπάνω συστατικής
πράξης.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 277 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ 672/95 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας για έγκριση σύστασης δημοτικής επιχείρησης στο Δήμο
Βέροιας Ν. Ημαθίας με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών και
Επικοινωνίας Ο.Τ.Α.», ως εξής:
1. Αντικαθιστά την παράγραφο (1) ως εξής:
«1. Συνιστάται στο Δήμο Βέροιας του Νομού Ημαθίας επιχείρηση με την επωνυμία
«Κέντρο Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών και Επικοινωνίας Ο.Τ.Α. – ανθρώπινη φωνή»
ως ίδιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των
άρθρων 276 έως 292 του Προεδρικού Διατάγματος 410/95 (Δ.Κ.Κ.) όπως
τροποποιήθηκαν.».

2. Αντικαθιστά την παράγραφο (2) ως εξής:
«2. Σκοπός της επιχείρησης είναι:
η διοργάνωση πολλαπλών εκδηλώσεων, για τη δημιουργία ενός θεσμού που στοχεύει
στην ανάπτυξη και καλλιέργεια κάθε μορφής τέχνης, στην οποία η ανθρώπινη φωνή,
αποτελεί το βασικό μέσο έκφρασής της.».
3. Αντικαθιστά την παράγραφο (3) ως εξής:
«3. Η Επιχείρηση διοικείται από πενταμελές (5) διοικητικό συμβούλιο η σύνθεση του
οποίου έχει ως εξής:
 Πρόεδρος του Δ.Σ.. Ως πρόεδρος ορίζεται ο εκάστοτε Δήμαρχος. Σε
περίπτωση αρνήσεώς του, ο Πρόεδρος εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 Ένας (1) εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, οριζόμενος, με
τον αναπληρωτή του, από το Δήμο.
 Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού, οριζόμενος από τον
Υπουργό Πολιτισμού.
 Δύο (2) προσωπικότητες εγνωσμένης αξίας και κύρους, από το χώρο του
πολιτισμού, οι οποίοι προτείνονται, μαζί με τους αναπληρωτές του, από
κοινού από το Δήμο και το ΥΠ.ΠΟ.
Ακροτελεύτια διάταξη
Κάλυψη δαπάνης
1. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπ/σμού του Δήμου Βέροιας ύψους 45.000.000 δρχ. περίπου για το τρέχον
οικονομικό έτος, και 60.000.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά
έτη.
2. Η ανωτέρω δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον προϋπ/σμό του Δήμου για το
έτος 2001 και θα περιληφθεί στον προϋπ/σμό του Δήμου Βέροιας έτους 2002.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 672/95 απόφασή του.
Β) Καταργεί την με αριθ. 775/95 απόφασή του.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 616 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
I.
Μ.
Κ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Α.
Δ.
Κ.
Ε.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ.
Λ.
Ν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ
Σ.
Π.
Α.
Μ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Kουρουζίδης
Γαβρίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Ουρσουζίδης
Τάκης
Ουσουλτζόγλου
Γεωργιάδης
Πιτούλιας
Κεσίδης
Σουμελίδης

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 8-11-2001
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Λ.
Θ.
Ε.
Ι.
Μ.
Ε.
Γ.
Π.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής
Μανακούλης
Αγαθαγγελίδης

