ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 28/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 617/2001
Περίληψη
Έγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων
έτους 1999 της δημοτικής επιχείρησης «Γραφείο
Τελετών» 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 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-12-2000 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης
«Γραφείο Τελετών Δήμου Βέροιας» με την αριθ. 4/26-10-200 απόφασή του ενέκρινε
τον ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων έτους 1999.
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.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την έκθεση πεπραγμένων και
τον ισολογισμό έτους 1999 της παραπάνω δημοτικής επιχείρησης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος :Προτείνω να συζητηθούν μαζί το 8ο, 9ο & 10ο θέμα. Συμφωνείτε;
Σύμβουλοι :Ναι.
Πρόεδρος :Θα μιλήσει πρώτα ο πρόεδρος της επιχείρησης, μετά ο ελεγκτής και
ύστερα διαδικαστικά.
Ασλάνογλου, πρόεδρος επιχ/σης :Να μιλήσει πρώτα ο κ. Τσιλογιάννης, ο
ελεγκτής της επιχ/σης.
Τσιλογιάννης Κ., ελεγκτής επιχείρησης :Η οργάνωση της δημοτικής επιχ/σης
είναι υποτυπώδης. Υπάρχουν παραλείψεις, όπως τα ελάχιστα πρακτικά τα οποία είναι
κακογραμμένα και πρόχειρα, δεν αναγράφονται οι όποιες αποφάσεις, δεν υπάρχουν
προσκλήσεις ημερήσιας διάταξης ώστε να ελεγχθεί η λειτουργία της επιχ/σης. Δεν
υπάρχουν φάκελοι προσωπικού. Οι καταθέσεις δεν γίνονταν καθημερινά, βάση του
κανονισμού 1986, από αυτόν που είχε την ευθύνη. Δεν υπήρχε βιβλίο αδειών. Οι
αποδείξεις , τα τιμολόγια και τα βιβλία ήταν αθεώρητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δεν
είχαν υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
Για πολλά έτη δεν βρέθηκαν καν ούτε τα αθεώρητα αυτά τιμολόγια και
αποδείξεις. Την ευθύνη του λογιστηρίου είχαν κατά καιρούς
οι υπάλληλοι
Χ.Ανδρεάδης, Μ.Σαμαρά και Χ.Τερμιτζόγλου.
Βάση της κατάστασης, ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπίσουμε τις όποιες
παρατυπίες και παραβάσεις της επιχ/σης.
Στο ερώτημά μας γιατί χρησιμοποιούν αθεώρητα τιμολόγια, μας απάντησαν ότι
έτσι τα βρήκαν και έτσι το συνέχισαν. Προχωρήσαμε στην θεώρηση των στοιχείων,
στο να υποβάλλουμε εμπρόθεσμα κάποιες φορολογικές δηλώσεις, ώστε να
προχωρήσουμε σε μία ορθολογική λειτουργία της επιχ/σης.
Για το έτος 1996 υπάρχουν οι εξής σοβαρές παραλείψεις:Καθίσταται πολύ
δύσκολη η σωστή αντιπαραβολή μεταξύ των ονομάτων αυτών που απεβίωναν, αυτών
που δηλώναν τον θάνατο των ατόμων και αυτών που πλήρωναν τα έξοδα, διότι
εμφανίζονταν διαφορετικά άτομα. Υπήρχαν δελτία, τα οποία δεν είχαν τιμολογηθεί. Για
το 1996 υπήρχαν αθεώρητα δελτία, αξίας 321.000 δρχ., (6 δελτία) και για το 1997
473.700 δρχ. (7 δελτία). Υπήρχαν επίσης αθεώρητες αποδείξεις για είσπραξη χρημάτων
από οικείους των θανόντων για το ξύρισμα ή το ντύσιμο των νεκρών από τους
νεκροκομιστές, διότι πολλές φορές οι συγγενείς τους δεν έκαναν τις διαδικασίες αυτές
οι ίδιοι. Υπήρχαν επίσης και ορισμένα έσοδα που έπαιρναν από τα μνημόσυνα, τα
οποία δεν τα καταχωρούσαν στην λογιστική κατάσταση.
Επίσης δεν υπήρχαν
καταστάσεις ωρών απασχόλησης, απ΄όπου θα
προσδιορίζονταν οι μισθοί των υπαλλήλων της επιχ/σης, όπως και η καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών. Στην διάθεσή σας για οτιδήποτε.

Πρόεδρος :Ερωτήσεις.
Δήμαρχος :Για τα έτη 1999 και 2000, ποια είναι η πραγματική εικόνα της
επιχ/σης;
Τσιλογιάννης:Δεν υπάρχουν για τα έτη αυτά ουσιαστικές παραλείψεις , πέραν
των πρακτικών και των προσκλήσεων του Δ.Σ. της επιχ/σης. Με πρωτοβουλίες δικές
μας, του δ/ντή της επιχ/σης και του δ/ντή του Δήμου , έγιναν κάποιες εκπρόθεσμες
δηλώσεις.
Τσαβδαρίδης :1)Κόπηκαν παραστατικά από τις εισπράξεις των δημοτών;
2)Υπάρχουν βεβαιώσεις από την αρμόδια ΔΟΥ για την βεβαίωση των
φορολογικών παραβάσεων;
3)Η επιχ/ση οφείλει κάποια ποσά από τις παραβάσεις αυτές; Κινδυνεύει το
μέλλον της;
Τσιλογιάννης :Για τα τελευταία 6 από τα δέκα χρόνια δεν βρέθηκαν
παραστατικά κλπ. και ήταν αδύνατον να γίνει σωστή αντιπαραβολή των όποιων
στοιχείων και καταχώρησή τους στην ταμιακή κατάσταση. Για τα έτη 1996-2000 τα
τιμολόγια είναι καταχωρημένα στην ταμιακή κατάσταση. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος
από αρμόδια ΔΟΥ ή από το ΣΔΟΕ. Οι διαπιστώσεις ήταν δικές μας και γι΄αυτό κάναμε
τις υποδείξεις αυτές. Ενδεχομένως να υπάρχει κίνδυνος στο μέλλον για την επιχ/ση.
Κουκουρδής :Οι καταθέσεις γίνονταν από τον αρμόδιο υπάλληλο; Γιατί νομίζω
ότι έκανε μόνο τις αναλήψεις.
Τσιλογιάννης :Βάσει του κανονισμού που ψηφίσθηκε το 1986 ο αρμόδιος
υπάλληλος έπρεπε να κάνει μόνο καταθέσεις σε αριθμό όψεως. Ότι ταμιακό υπόλοιπο
υπήρχε φαίνονταν στην καθημερινή λογιστική κατάσταση.
Κουκουρδής :Υπάρχουν εκθέσεις πεπραγμένων για τα έτη 90-98; Τις ελέγξατε;
Η έκθεση εσόδων-εξόδων για το 2000 γιατί δεν συμφωνεί; Έγινε με δική σας έκθεση ο
ισολογισμός αυτός;
Τσιλογιάννης :Οι εκθέσεις πεπραγμένων υπάρχουν για κάθε οικονομικό έτος. Η
κα Σαμαρά Μ. έκανε τις εκθέσεις με τις όποιες δυνατότητες είχε, όπως και ο κ.
Τερμιτζόγλου, ο οποίος για ένα διάστημα ήταν και νεκροκομιστής. Οι εκθέσεις
συμφωνούν με τον ισολογισμό του 2000 πλην ενός ποσού 5 εκ. δρχ. περίπου.
Ουσουλτζόγλου :Καλύφθηκα από τον Δήμαρχο.
Γαβρίδης :Υπήρχε στην επιχ/ση εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας; Υπήρχαν
τιμολόγια (τιμοκατάλογοι) για όλα τα έτη;
Τσιλογιάννης :Υπήρχε ένα κανονισμός του 85 καις τη συνέχεια το 88 με
απόφαση του Δ.Σ τροποποιήθηκε. Υπήρχε συγκεκριμένος τιμοκατάλογος.
Πρόεδρος :Ζητά να ομιλήσει ο υπάλληλος Χ.Ανδρεάδης. Συμφωνεί το σώμα;
Σύμβουλοι :Ναι.
Ανδρεάδης Χ., πρώην λογιστής επιχ/σης :Το μόνο σωστό που είπε ο κ.
Τσιλογιάννης είναι ότι τα βιβλία 2η κατηγορίας δεν προϋποθέτουν τη σύνταξη
ισολογισμού. Τα πρακτικά υπάρχουν και είναι καλογραμμένα. Το βιβλίο βρίσκεται
στην επιχ/ση και μπορεί να ελεγχθεί. Υπήρχαν προσκλήσεις για τα μέλη του Δ.Σ. της
επιχείρησης. Υπάρχουν επίσης και όλοι οι φάκελοι του προσωπικού. Τα χρήματα
πηγαίνανε στην τράπεζα και οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου πάντα συμφωνούν με τα
κατατεθέντα ποσά. Υπήρχε επίσης και βιβλίο αδειών του προσωπικού. Απορώ, τι
έλεγχο έκανε ο κ. Τσιλογιάννης; Τα αθεώρητα δελτία αποστολής τα χρησιμοποιούσαμε
για να μην χαθεί η διεύθυνση εκείνου που έδινε την παραγγελία.
Δήμαρχος :Η διαδικασία είναι λάθος. Δεν είναι σωστό να βρίσκεται ένας
υπάλληλος απολογούμενος και η διαδικασία να γίνεται δίκην εισαγγελέως. Είναι
δύσκολη η θέση του κ. Ανδρεάδη.

Η επιχείρηση δεν στέριωσε, διότι δεν είχε μία σταθερή οικονομική διεύθυνση
για να δώσει μία σωστή και νομότυπη λειτουργία. Εγιναν κάποιοι έκακτοι
διαχειριστικοί έλεγχοι στην επιχ/ση επί των ημερών μου και επί Δημαρχείας Ανδρέα
Βλαζάκη, από τον τότε Δ/ντή του Δήμου, τον κ. Σκουμπόπουλο Χρήστο. Δεν παέι
όμως η κατάσταση άλλο. Το Δ.Σ., της επιχ/σης πήρε μία απόφαση και ζήτησε να
διενεργηθεί, μετά τον έλεγχο των ορκωτών λογιστών, ένορκη διοικητική εξέταση.
Ανέθεσα στον Δ/ντή του Δήμου τη διενέργεια αυτής, και, όταν ολοκληρωθεί, ανάλογα
με το πόρισμα, θα έρθει στο Δ.Σ. Δεν μπορεί να συνεχίζει να υπάρχει αυτό το νοσηρό
κλίμα στην επιχ/ση. Θα πρέπει η κ. Σαμαρά να επιστρέψει για ένα διάστημα στον Δήμο,
και το Δ.Σ. να ορίσει έναν έμπειρο ορκωτό λογιστή να κρατά προσωρινά τα βιβλία για
το διάστημα αυτό. Μετά το Δ.Σ. να καθορίσει ένα μόνιμο σχήμα λογιστηρίου. Είναι η
μόνη δημοτική επιχείρηση που παρουσιάζει αυτή την τρισάθλια κατάσταση. Να μη
δώσουμε έκταση στις φορολογικές παραβάσεις, προστατεύοντας έτσι τα συμφέροντα
της επιχ/σης και κατ΄επέκταση τα συμφέροντα του Δήμου.
Ασλάνογλου, πρόεδρος επιχ/σης :Είναι μία επιχ/ση που ασκεί κοινωνική
παρέμβαση. Καλύπτονται με τη λειτουργία της όχι μόνο οι πολίτες του Δήμου, αλλά
και σχεδόν όλου του νομού. Υπήρχε μία γενικότερη αταξία στη λειτουργία της
επιχ/σης. Η λειτουργία της διαφέρει από εκείνες των άλλων δημοτικών επιχειρήσεων.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ευθύνες. Θα πρέπει αυτές να αναδειχθούν.
Θα πρέπει να δοθεί η σωστότερη λύση. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε μία σειρά
από διοικητικές παρεμβάσεις.
Πρόεδρος :Τοποθετήσεις.
Τσαβδαρίδης :Εξεπλάγην απ΄αυτά που άκουσα. Δεν περίμενα από τον Δήμαρχο
ν’ ακούσω για διαφάνεια στην επιχ/ση, όπως και για μη εξασφάλιση ενός σωστού
τρόπου λειτουργίας αυτής. Την ευθύνη της λειτουργίας της επιχ/σης έχει ο Δήμαρχος.
Τι έκανε ο Δήμαρχος από το 90 μέχρι σήμερα, για να μην εμφανιστούν αυτά τα
φαινόμενα; Τι έκαναν οι εκάστοτε πρόεδροι της επιχ/σης; Γιατί δεν υπήρξαν μέχρι
τώρα διοικητικές παρεμβάσεις; Μήπως ορισμένοι υπάλληλοι της επιχ/σης καρπώθηκαν
ποσά, από τη μη σωστή λειτουργία αυτής; Όσοι έχουν ευθύνες, ας τις αναλάβουν.
Σιδηρόπουλος :Θα σταθώ στα όσα ειπώθηκαν από όλους. Θα πρέπει να
λειτουργήσει από εδώ και στο εξής σωστά και ορθολογικά η επιχ/ση, αφού γίνει η
ένορκη διοικητική εξέταση.
Σκουμπόπουλος :Το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Ήρθε ύστερα από ερωτήσεις μας.
Οι ελεγκτές έκαναν μία πολύ σοβαρή δουλειά και για πολύ χρονικό διάστημα. Οι
ισολογισμοί των ετών 90-98 ψηφίστηκαν από τα προηγούμενα Δ.Σ., χωρίς να υπάρχουν
οι ετήσιοι διαχειριστικοί έλεγχοι των λογιστών. Ο Δήμαρχος και ο πρόεδρος της
επιχ/σης είπαν τι πρόκειται να γίνει και συμφωνούμε με τη διαδικασία που πρότειναν
να ακολουθηθεί. Εμείς σήμερα πρέπει να εγκρίνουμε τους ισολογισμούς του 99 και του
2000 μόνο. Πρέπει να στηρίξουμε την επιχ/ση και να συνεχίσει να προσφέρει
κοινωνικό έργο. Πρέπει να προχωρήσουμε σε αναδιοργάνωση και καλύτερη
στελέχωση. Πρέπει να αναβαθμίσουμε τη λειτουργία της. Κακώς μίλησε ο υπάλληλος.
Δεν εγκρίνουμε τους ισολογισμούς, γιατί δεν μπορούν να υπογράφουν ισολογισμούς
μη λογιστές.
Κουρουζίδης :Καλύφθηκα από την πρόταση του Δημάρχου.
Ακριβόπουλος :Δεν μπορούμε να καταδικάσουμε κανέναν πριν ολοκληρωθεί ο
έλεγχος. Εμείς είμαστε σύμβουλοι και οι τοποθετήσεις μας πρέπει να είναι πολιτικές. Η
κριτική μα ς δεν πρέπει να γίνει σε υπαλλήλους της επιχ/σης, οι οποίοι καθοδηγούνται
από τη διοίκησή της, αλλά στα εκάστοτε Δ.Σ. αυτής και στη δημοτική αρχή. Οι
πολιτικοί άνδρες πρέπει να αναλαμβάνουν και τις ευθύνες τους, όχι μόνο την δόξα των

επιτυχιών τους. Είναι θέμα διοίκησης η λειτουργία της επιχ/σης και όχι υπαλλήλων.
Καλός είναι ο έλεγχος.
Ουρσουζίδης :Με μεγάλη ανακούφιση θα ψηφίσω τον οικονομικό απολογισμό
του 99 και του 2000 αφού είπε ο κ. Τσιλογιάννης ότι η επιχ/ση νοικοκυρεύθηκε σε
αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Οι παραλείψεις που διαπιστώθηκαν αφορούν μικροποσά.
Αγαθαγγελίδης :Καταψηφίζω και εγώ τα θέματα όπως έρχονται. Διαπιστώνεται
προχειρότητα και τσαπαστουλιά στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αυτά
συμβαίνουν και σε όλες τις λειτουργίες του Δήμου και την επιχειρήσεών του. Οι
υπάλληλοι δεν αποδίδουν, δεν έχουν την απαιτούμενη κατάρτιση. Καλύπτονται από το
ΔΣ και παίρνουν υψηλούς μισθούς. Οι υπάλληλοι διαχειρίζονταν μικροποσά μ΄αυτά
έκαναν ατασθαλίες. Ας κλείσει η επιχ/ση, όχι επειδή εκτελεί κοινωνικό έργο. Να πάμε
στην Δ.Ο.Υ και να ζητήσουμε κλείσιμο των βιβλίων της επιχ/σης και έλεγχο. Πρέπει
να κάνετε το αυτονόητο, αυτό που θα κάνατε στο σπίτι ή τη δουλειά σας.
Πρόεδρος :Δευτερομιλίες.
Σκουμπόπουλος :Πιστεύω ότι η επιχ/ση αυτή επιτελεί κοινωνικό έργο. Αν η
ΕΔΕ δείξει ότι υπάρχουν ευθύνες, τότε πρέπει αυτές να αποδοθούν.Δεν καλύψαμε και
δεν καλύπτουμε κανέναν. Θέλουμε διαφάνεια και να συνεχίσει η επιχ/ση το κοινωνικό
της έργο. Καταψηφίζουμε τους ισολογισμούς της επιχείρησης για το 1999 και το 2000.
Ουρσουζίδης :Παραιτούμαι.
Αγαθαγγελίδης :Ποιος θα κρίνει την τύχη της επιχ/σης; Η Ε.Δ.Ε.; Εμείς θα
μαζέψουμε καταθέσεις και θα κρίνουμε; Ο εισαγγελέας τότε, τι θα κάνει; Αν υπάρχουν
ευθύνες, να αποδοθούν. Προσωπικά, δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα γίνει κάτι, γι΄αυτό
εμμένω στη μη συμμετοχή μου σε Δ.Σ. επιχ/σεων. Υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες.
Ποιος όμως θα τις αποδώσει; Οι εφημερίδες πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους,
για να μη μένει τίποτα κρυμμένο πίσω από κλειστές πόρτες.
Δήμαρχος :1)Κανείς δεν έχει πρόθεση να καλύψει κανέναν. Η ΕΔΕ όμως είναι
απαραίτητο εργαλείο, γιατί θα πάρει και μαρτυρικές καταθέσεις, και αν αποφασιστεί να
παραπεμφθεί ο φάκελος στον εισαγγελέα, και προκύψουν ευθύνες, αυτές θα αποδοθούν
από το Δ.Σ. Βέροιας. 2)Η δημοσιοποίηση των εκθέσεων στο Δ.Σ. θα γίνει για να δοθεί
διαφάνεια, και καλύτερη οργανωτική άποψη και λειτουργία, όπως γίνεται και με τις
άλλες δημ. επιχ/σεις. Ετσι και τα δ.σ. των επιχ/σεων και το Δ.Σ. σχηματίζουν καλύτερη
και πληρέστερη άποψη για τις επιχ/σεις. Η είδηση είναι πάντα το κακό και όχι το καλό.
Το καλό δεν βγαίνει ποτέ σαν είδηση. Αναφέρομαι μ΄αυτό στην επιχ/ση «Εληάς»,
όπου οι διαχειριστικοί έλεγχοι της τελευταίας δεκαετίας, έδειξαν τάξη και νομοτυπία
Συμφωνώ ότι ο τύπος δεν πρέπει να σκεπάζει τίποτα, όπως ότι πρέπει να αναδεικνύει
και τους ανθρώπους που κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
Πρόεδρος: Ποιοι εγκρίνουν τον ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων έτους
1999 της επιχ/σης;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Ι. Κουρουζίδης, Δ. Ταχματζίδης, Μ. Γαβρίδης, Κ. Ασλάνογλου, Α. Δελαβερίδης, Δ.
Πέτκος, Ε. Λελεκάκης, Γ. Ουρσουζίδης, Λ. Τάκης, Ν. Ουσουλτζόγλου, Σ. Γεωργιάδης, Π.
Πιτούλιας, Μ. Σουμελίδης, Α. Ταραλάς.
Πρόεδρος: Ποιοι καταψηφίζουν;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 9 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Λ. Τσαβδαρίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Ε.
Σοφιανίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή, Ε. Κουκουρδής, Π.
Αγαθαγγελίδης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 11-12-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.

2.- Την έκθεση πεπραγμένων και τον ισολογισμό έτους 1999 της δημοτικής επιχείρησης
«Γραφείο Τελετών» Δήμου Βέροιας.
3.- Την με αριθ. 4/2000 απόφαση του δ/κού συμβουλίου της παραπάνω δημοτικής
επιχείρησης με την οποία εγκρίθηκαν η έκθεση πεπραγμένων και ο ισολογισμός της
επιχείρησης έτους 1999.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 282 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων και τον ισολογισμό έτους 1999 της
Δημοτικής Επιχείρησης «Γραφείο Τελετών» Δήμου Βέροιας ο οποίος εμφανίζει σύνολο
ενεργητικού δρχ. 7.599.845 και σύνολο παθητικού δρχ. 7.930.713 και καθαρό
αποτέλεσμα σε νέο (ζημίες χρήσεως) 330.868 δρχ.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 617/ 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 18-12-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Λ.
Θ.
Ε.
Ι.
Μ.
Ε.
Γ.
Π.

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

