ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 7/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 203/2006
Περίληψη
Eγκριση τροπ/σης της αριθ. 544/2004 απόφασης Δ.Σ.
Βέροιας περί σύστασης Ν.Π. στο Δήμο Βέροιας Ν.
Ημαθίας με την επωνυμία «Πνευματική & Ολυμπιακή
Στέγη Δημητρίου Βικέλα».
Σήμερα 17 Απριλίου του έτους 2006 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 13-4-2006 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 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη.
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Χ.
Α.
Β.
Σ.
Ι.
Ν.
Ε.
Ε.
Ι.
Μ.
Θ.
Γ.
Χ.
Μ.
Χ.
Χ.
Σ.
Β.
Χ.
Ι.
Μ.
Δ.
Α.
Γ.
Σ.
Α.

Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Τσιάρας
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Χιονίδης
Παπαστεργίου
Πουλασουχίδης
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης
συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Τροχόπουλος, Ι.
Κουρουζίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 201/2006
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Μ.
Γαβρίδης και αποχώρησε ο κ. Ε. Γουναράς.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 203/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 204/2006
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Β.
Ρήσσου και αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 211/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 212/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 218/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 14-4-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής :
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. 9761/12-10-2004 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1601/Β’/26-10-2004)
συστήθηκε νομικό πρόσωπο στο Δήμο Βέροιας Ν. Ημαθίας με την επωνυμία
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ & ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΚΕΛΑ», ύστερα από
τις αριθ. 544 και 630/04 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.
Με την αριθ. 18/06 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π. αποφασίστηκε η τροποποίηση
της συστατικής πράξης ως προς το άρθρο 3 και την ακροτελεύτια διάταξή της, στην
οποία θα πρέπει να προβλεφθεί ποσό περίπου 30.000,00 ευρώ για το τρέχον έτος και
ανάλογο για τα επόμενα έτη.
Με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 203 του ιδίου Π.Δ. προβλέπεται
ότι:
1. Οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να συνιστούν και άλλα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην εποπτεία τους. Ο Γενικός
Γραμματέας της Περιφέρειας εκδίδει με βάση τη σχετική απόφαση του οικείου
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου την πράξη σύστασης του Νομικού Προσώπου η
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Στην απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τη σύσταση του
νομικού προσώπου ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η περιουσία, που τυχόν
αφιερώνεται σ’ αυτό και οι πόροι.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για την τροποποίηση ή μη των 544 και 630/04 αποφάσεις του, με τις
οποίες εγκρίθηκε η σύσταση του Ν.Π. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ & ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΚΕΛΑ», αντικαθιστώντας το άρθρο 3 και την ακροτελεύτια
διάταξη αυτής ως εξής:
«3.- Οι πόροι του Νομικού Προσώπου προέρχονται:
α) Από την ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Βέροιας, ποσού € 30.000,00
περίπου.
β) Από κάθε άλλη έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Βέροιας.
γ) Από επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή του Κράτους.
δ) Από κάθε φύσης συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές,
κληροδοτήματα. Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή υπηρεσιών που έχουν
μεταβιβαστεί στο Νομικό Πρόσωπο.
ε) Από τόκους καταθέσεων.
στ) Από κάθε άλλη πρόσοδο.
Ακροτελεύτιο άρθρο
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 30.000,00
περίπου σε βάρος του Κ.Α. 00/6715.003 «Επιχορήγηση Ν.Π. ‘Πνευματική &
Ολυμπιακή Στέγης Δημήτριος Βικέλας» προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας για το
τρέχον και ανάλογη για τα επόμενα έτη».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 14-4-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 544/2004 προγενέστερη απόφασή του (όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την αριθ. 630/2004 όμοια), με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση στο Δήμο Βέροιας του
Ν.Π. με την επωνυμία «Πνευματική & Ολυμπιακή Στέγη Δημητρίου Βικέλα».
3.- Την αριθ. 9761/12-10-04 απόφαση Γ.Γ.Π.Κ.Μ., με την οποία συστήθηκε το
παραπάνω νομικό πρόσωπο (Φ.Ε.Κ. 1601/Β΄/26-10-04).

4.- Την αριθ. 18/2006 απόφαση του δ/κού συμβουλίου της Πνευματικής &
Ολυμπιακής Στέγης Δημητρίου Βικέλα, με την οποία εγκρίνεται η τροπ/ση της
συστατικής πράξης της.
5.- Την ανάγκη τροποποίησης της παραπάνω συστατικής πράξης του εν λόγω Ν.Π.
για την αναδιατύπωση του άρθρου 3 καθώς και της ακροτελεύτειας διάταξης, στην
οποία θα πρέπει να προβλεφθεί ποσό 30.000,00 περίπου για το τρέχον έτος και
ανάλογο για τα επόμενα έτη, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία και εκπλήρωση
των σκοπών του.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 & 203 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 544/2004 απόφασής του για σύσταση
Νομικού Προσώπου στο Δήμο Βέροιας Ν. Ημαθίας με την επωνυμία «Πνευματική &
Ολυμπιακή Στέγη Δημητρίου Βικέλα», αντικαθιστώντας το άρθρο 3 καθώς και το
ακροτελεύτειο άρθρο αυτής, ως εξής:
«3.- Οι πόροι του Νομικού Προσώπου προέρχονται:
α) Από την ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Βέροιας, ύψους € 30.000,00
περίπου.
β) Από κάθε άλλη έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Βέροιας.
γ) Από επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή του Κράτους.
δ) Από κάθε φύσης συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές,
κληροδοτήματα. Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή υπηρεσιών που έχουν
μεταβιβαστεί στο Νομικό Πρόσωπο.
ε) Από τόκους καταθέσεων.
στ) Από κάθε άλλη πρόσοδο.
Ακροτελεύτιο άρθρο
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 30.000,00
περίπου σε βάρος του Κ.Α. 00/6715.003 «Επιχορήγηση Ν.Π. ‘Πνευματική &
Ολυμπιακή Στέγης Δημήτριος Βικέλας» του προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας για
το τρέχον και ανάλογη για τα επόμενα έτη».
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 544/2004 απόφασή του.
Η αριθ. 630/2004 απόφασή του καταργείται.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 203 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
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Παναγιωτίδης
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Κεχαγιόγλου
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Τσαμήτρου-Καραχατζή
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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 28-4-2006
Ο Δήμαρχος
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Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
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