ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 9/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 205/2001
Περίληψη
Θέση του Δ.Σ. σχετικά με το χαρακτηρισμό
του Ε.Α.Κ. «Δ. Βικέλας» ως Νομικό Πρόσωπο
δημοτικής σημασίας.
Σήμερα 9 Απριλίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 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 5-4-2001
γραπτή πρόσκληση του αντιπροέδρου κ. Κων/νου Πουλασουχίδη 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.
Παρόντες
Aπόντες
Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
1. Μ. Ποτουρίδης
Δ. Ταχματζίδης
Χ. Μουτσιόπουλος
2. Ι. Κουρουζίδης
Α. Κεσίδης
3. Μ. Γαβρίδης
M. Σουμελίδης
4. Κ. Πουλασουχίδης
Ε. Λευκοπούλου
5. K. Aσλάνογλου
Γ. Μανακούλης
6. Α. Δελαβερίδης
Π. Αγαθαγγελίδης
7. Δ. Πέτκος
Απόντες Δημαρχιακοί
8. Κ. Κόλβατζης
Πάρεδροι
-------9. Ε. Λελεκάκης
10. Γ. Ουρσουζίδης
11. Ν. Χαμαλής
12. Λ. Τάκης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 199/2001
13. Ν. Ουσουλτζόγλου
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Σ.
14. Σ. Γεωργιάδης
Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Τσαμήτρου και
15. Ι. Τριανταφυλλίδης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Χαμαλής, Β. Γιαννουλάκης, Σ.
16. Π. Πιτούλιας
Παναγιωτίδης, Θ. Σιδηρόπουλος, Ε. Σοφιανίδης και ο
17. Α. Ταραλάς
Δημαρχ. Πάρεδρος κ. Χ. Μουτσιόπουλος.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 200/2001 απόφασης
18. Χ. Σκουμπόπουλος
αποχώρησε ο κ. Γ. Ουρσουζίδης.
19. Χ. Γεωργιάδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 204/2001 απόφασης
20. Β. Γιαννουλάκης
αποχώρησαν οι κ.κ. Λ. Τάκης, Λ. Τσαβδαρίδης
21. Σ. Παναγιωτίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 206/2001 απόφασης
22. Λ. Τσαβδαρίδης
προσήλθε ο κ. Γ. Ουρσουζίδης
23. Θ. Σιδηρόπουλος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 208/2001 απόφασης
24. Ε. Σοφιανίδης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Ποτουρίδης, Κ. Κόλβατζης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 210/2001 απόφασης
25. Ι. Ακριβόπουλος
26. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
27. Ε. Κουκουρδής

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 26-3-2001 εισηγητικό
σημείωμα του αντιδημάρχου κ. Κυριαζή Κόλβατζη, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τον Ν.2880/01 ΦΕΚ 9Α τα Νομικά Πρόσωπα των Αθλητικών
χώρων, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί, με την αριθ.19750/7-9-98 Κοινή Υπουργική
Απόφαση, ως Δημοτικής σημασίας υπάγονται στην Εποπτεία των Δήμων, στην
διοικητική περιφέρεια των οποίων λειτουργούν.
Η Επιτροπή Διοίκησης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Βέροιας (Δ.
Βικέλας) με το υπ' αριθ. 48/23-3-01 έγγραφό της, παραθέτοντας μία σειρά
επιχειρημάτων και με την πρόβλεψη ότι το ΕΑΚ Βέροιας θα λειτουργήσει και ως
Ολυμπιακό προπονητήριο εξυπηρετώντας την Ολυμπιάδα του 2004, προτείνει
ομόφωνα, η λειτουργία του να παραμείνει στην εποπτεία της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού.
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν' αποφασίσει
σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Σκουμπόπουλος: Μελετήσατε το Νόμο 2880, για τα αθλητικά γήπεδα και
στάδια, καθώς και την υπουργική απόφαση που εκδόθηκε το 98;
Πρόεδρος: Πόσοι ψήφισαν στην επιτροπή;
Δελαβερίδης: Συμφωνήσαν όλοι εκτός από τον κ. Κουκουρδή.
Κουκουρδής: Δεν συνήλθε η επιτροπή αθλητισμού και απορώ πως
μειοψήφισα. Τηλεφωνικά συνήλθε η επιτροπή. Ποιός ο λόγος που συνήλθε τόσο
έκτακτα, χωρίς να γίνει συνεδρίαση;
Τι αναφέρει ο νόμος 2880; Είπα ότι θα το μελετήσω και ότι θα το
συζητήσουμε. Αυτή ήταν η τοποθέτησή μου. Δεν ήταν ούτε άρνηση.
Σκουμπόπουλος: Ύστερα από την ομολογία, ότι δεν συγκλήθηκε η επιτροπή,
για άλλη μία φορά αναδεικνύεται η μεγάλη προχειρότητα με την οποία εισάγονται τα
θέματα στο Δ.Σ. Εάν πραγματικά είχαν μελετήσει ο Δήμαρχος και η επιτροπή το
νόμο, θα έπρεπε να είχαν κάνει άλλη εισήγηση στο Δ.Σ και να λάβουμε άλλη
απόφαση.
Το 1998 η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κατέταξε όλα τα στάδια της
χώρας, σε εθνικής σημασίας, σε περιφερειακής, σε νομαρχιακής, σε δημοτικής και
κοινοτικής σημασίας. Τότε θα έπρεπε να αντιδράσει ο Δήμος. Τα στάδια του Νομού
Ημαθίας, χαρακτηρίζονται ως δημοτικά. Ο πρόσφατος νόμος "Πρόγραμμα Πολιτεία",
μεταβιβάζει με το άρθρο 26α, όλα τα γήπεδα στους Δήμους, πλην του εθνικού
χιονοδρομικού κέντρου Σελίου, το οποίο το αφήνει ως εθνικής σημασίας. Για όλα τα
άλλα, είμασταν υποχρεωμένοι εντός 2μήνου από την έναρξη εφαρμογής του νόμου
αυτού, ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 30-1-01. Άρα ως τις 30-3-01 έπρεπε να έρθει στο
Δ.Σ το θέμα, προκειμένου να ιδρύσουμε και να μεταλλάξουμε τα δημόσια νομικά
πρόσωπα σε δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Μας ξέφυγε η
ημερομηνία. Δεν κάναμε καμία ενέργεια εντός 2μήνου. Θα παιχτούν και θέματα
υπαλλήλων. Πρέπει όμως να είμαστε προσεχτικοί σ' αυτήν μας την απόφαση, γιατί
μπορεί να χάσουν κάποια δικαιώματα στο μέλλον και να έχουμε προβλήματα.
Το ΕΑΚ, που μας φέρνετε ως πρόταση για να παραμείνει στην Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού, δεν ανήκει στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου μας.
Ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Απ. Παύλου.
Μήπως πρέπει να αναβάλουμε το θέμα και στη επόμενη συνεδρίαση να
φέρουμε συνολική πρόταση μετατροπής; Δεν διαφωνώ να παραμείνει ως εθνικής
σημασίας, αλλά βάζω το θέμα της νομιμότητας.

Δήμαρχος: Πριν ακόμα βγει η Υπουργική απόφαση, είχε ερωτηθεί ο Δήμος
Βέροιας, αν από όλα αυτά που ήταν εθνικά στάδια θα ήθελε να πάρουν το χαρακτήρα
του δημοτικού. Ο Δήμος Βέροιας τότε υπέβαλε μια πρόταση, η οποία έλεγε ότι
αρνούμαστε να γίνουν δημοτικά, πλην του χιονοδρομικού κέντρου Σελίου. Στη
συνέχεια εξεδόθει η υπουργική απόφαση, που τα κάνει όλα δημοτικά. Αυτή τη
διάταξη του νόμου, τη γνωρίζαμε από το καλοκαίρι. Η Γενική Γραμματεία
αθλητισμού, είχε αποφασίσει ότι το εθνικό χιονοδρομικό κέντρο Σελίου είναι εθνικής
σημασίας και δεν συναινούσε να περάσει στο Δήμο, σαν νομικό πρόσωπό του, που
ήταν το μοναδικό βιώσιμο εργαλείο.
Οι συνθήκες όμως από το 98 μέχρι σήμερα, σε σχέση με το ΕΑΚ, έχουν
αλλάξει. Το ΕΑΚ μέχρι τότε εμφανιζόταν ότι ήταν ένας χώρος με κλειστό
γυμναστήριο και υποτυπώδες γήπεδο. Όταν στα τέλη του 2000, εντάξαμε στο
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το θέμα του κολυμβητηρίου, το στάδιο κλασικού
αθλητισμού και όταν με δικές μας ενέργειες μπήκε ως ολυμπιακό προπονητήριο,
όπου θα φιλοξενεί ξένες αποστολές στη διάρκεια της προσαρμογής και της
προετοιμασίας, παύει πλέον να είναι τοπικής σημασίας και εμβέλιας. Παίρνει μία
εθνική διάσταση. Ενδεχόμενα το φραστικό μέρος της εισήγησης, να μη λέει ότι
ζητάμε ουσιαστικά την μεταβολή ή την τροποποίηση του συγκεκριμένου νόμου, αυτό
όμως πρέπει να είναι το αντικείμενο της απόφασής μας.
Όσον αφορά το Δήμο του Απ. Παύλου, η πρόθεση της Γενικής Γραμματείας,
παρόλο που το ΕΑΚ δεν ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου, και επειδή ο Δήμος
Απ. Παύλου αρνήθηκε να το πάρει, η απόφαση είναι να γίνει νομικό πρόσωπο του
Δήμου Βέροιας. Αυτό είναι γνωστό και σε εμένα και στο Δήμο Απ. Παύλου. Γι' αυτό
προτείνεται να πάρουμε ομόφωνη απόφαση. Το εθνικό αθλητικό κέντρο να έχει
εθνικό χαρακτήρα και να μην είναι νομικό πρόσωπο του Δήμου.
Σκουμπόπουλος: Είμαστε αναρμόδιοι να αποφασίσουμε για το τυπικό μέρος.
Συμφωνώ να μείνει εθνικής σημασίας. Στο επόμενο Δ.Σ πρέπει να έρθει θέμα για την
μετατροπή των άλλων γηπέδων που είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.
Πρόεδρος: Ομόφωνα να γίνουν ενέργειες για την τροποποίηση.
Επίσης ο προεδρεύων αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από
4-4-2001 εισήγηση της επιτροπής Αθλητισμού – Νεολαίας με την οποία αυτή
εισηγείται κατά πλειοψηφία η λειτουργία του Ε.Α.Κ. Βέροιας «Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ» να
παραμείνει στην Εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 26-3-01 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου κ. Κ. Κόλβατζη.
2.- Την από 4-4-2001 εισήγηση της επιτροπής Αθλητισμού – Νεολαίας του Δ.Σ.
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εκφράζει τη θέση του ότι η λειτουργία του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου
Βέροιας «Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ» να παραμείνει στην Εποπτεία της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 205/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μ.
I.
Μ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΥΛΑΣΟΥΧΙΔΗΣ Κ.
Α.
Δ.
Κ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε.
Κ.
Γ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ
Ν.
Λ.
Σ.
Ι.
Π.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Γαβρίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Τάκης
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Πιτούλιας

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 3-5-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής

