ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 10/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 243/2009
Περίληψη
Αποδοχή
διετούς
προγράμματος
δράσης
της
Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, έγκριση σύναψης σύμβασης
χρηματοδότησής της για την υλοποίησή του & ορισμός
εκπροσώπου του Δήμου στην κοινή επιτροπή.
Σήμερα 6 Απριλίου του έτους 2009 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 2-4-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς

Ι.
Γ.

Aπόντες
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Σ. Παναγιωτίδης, και
αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 240/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 252/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ.
Σουμελίδης, Α. Τσιάρας.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 259/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Μ. Σουμελίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 26-3-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με την αριθ. 8693/15-10-08 (ΦΕΚ 2225Β΄/30-10-2008) απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποφασίσθηκε η
«Μετατροπή αμιγούς δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας, σε
κοινωφελή επιχείρηση του άρθρου 254 του ν. 3463/06 με την επωνυμία
<Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δήμου Βέροιας>»
ύστερα από την αριθ. 510/08 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
Με το αριθ. πρωτ. 140/23-3-2009 έγγραφό της η παραπάνω επιχείρηση μας
αποστέλλει τις αποφάσεις της: α) με αριθ. 2/09, με την οποία εγκρίνεται το διετές
πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης και β) με αριθ. 3/09, με την οποία εγκρίνεται η
υπογραφή σύμβασης με το Δήμο Βέροιας και ορίζεται ο πρόεδρός της Γ. Κάκαρης ως
εκπρόσωπος στην κοινή επιτροπή της υπό σύναψης με το Δήμο σχετικής σύμβασης.
Με τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.) προβλέπεται ότι:
«1. Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο
Ο.Τ.Α. για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, μετά από
σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Προϋπόθεση προς τούτο αποτελεί η κατάθεση
από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης αυτής, στο οποίο οπωσδήποτε
αναφέρονται οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες, η οικονομική δαπάνη αυτών και η
ενδεχόμενη χρηματοδότησή τους από τυχόν τέλη της παραγράφου 3 ή με άλλους
πόρους, καθώς και οι ειδικότεροι όροι άσκησής της.
Τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και εκείνα που συναφώς
προκρίνουν οι Ο.Τ.Α. και η κοινωφελής επιχείρηση, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών, καθώς και ρήτρες σε περίπτωση
παραβάσεως συμφωνηθέντων όρων, αποτελούν το περιεχόμενο συμβάσεως, η οποία
συνάπτεται μεταξύ τους.
2. Για τη χρηματοδότηση της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν οι διατάξεις
του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000, φεκ 248Α΄), όπως ισχύει και δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση για άλλους σκοπούς, εκτός αυτών που αναφέρονται
στο πρόγραμμα δράσης, ούτε να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης προς άλλη
επιχείρηση Ο.Τ.Α..
3. Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται με την παροχή
υπηρεσιών, είναι δυνατή, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής, η είσπραξη
εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες αυτών για κάλυψη μέρους του κόστους των
προσφερόμενων υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση
του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των μελών του.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., μπορεί
προσδιορίζονται τα βασικά στοιχεία που περιέχει το πρόγραμμα δράσης αυτού του
άρθρου, ο τρόπος καθορισμού του ύψους της χρηματοδότησης, οι προϋποθέσεις
αναθεώρησής του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου αυτού. ...».
Επίσης, στο άρθρο 6 του συνημμένου σχεδίου σύμβασης προβλέπεται ότι:
«… Για την καλή εκτέλεση του διετούς προγράμματος δράσης της ΔΗΚΕΑΠΠ, τη
διασφάλιση της ομαλής ροής χρηματοδότησης και γενικότερα για την παρακολούθηση

εκτέλεσης της σύμβασης που θα υπογραφεί με το Δήμο Βέροιας για το διετές
πρόγραμμα δράσης, συγκροτείται μία κοινή επιτροπή με τρία μέλη που αποτελείται από
τους:
1. Τον εκάστοτε Δήμαρχο.
2. Έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
3. Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας.».
Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Να εγκρίνει ή μη τη χρηματοδότηση της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δήμου Βέροιας» για τις
δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες της σύμφωνα με το
κατατιθέμενο από την επιχείρηση Διετές Πρόγραμμα Δράσης (Δ.Π.Δ.).
2. Να εγκρίνει ή μη τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της
παραπάνω επιχείρησης, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο σύμβασης, για την
υλοποίηση διετούς προγράμματος δράσης της κοινωφελούς επιχείρησης .
3. Να εξουσιοδοτήσει ή μη τη Δήμαρχο για την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης.
4. Να ορίσει έναν εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας στην κοινή επιτροπή της
ανωτέρω σύμβασης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Προτείνω ως εκπρόσωπο του Δήμου στην κοινή επιτροπή του
άρθρου 6 της σύμβασης τον δημ. σύμβουλο Ν. Μαυροκεφαλίδη.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 21-8-2008 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 8693/15-10-08 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ 2225/Β/30-10-2008), με
την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 510/2008 απόφαση Δ.Σ. περί μετατροπής της αμιγούς
δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας, σε
κοινωφελή επιχείρηση του άρθρου 254 του Ν. 3463/2006, με την επωνυμία
«Κοινωφελής Επιχείρηση ‘Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο’ Βέροιας».
3.- Τις αριθ. 2 & 3/2009 αποφάσεις του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
4.- Το κατατεθέν από την Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Διετές Πρόγραμμα Δράσης της.
5.- Την πρόταση της Δημάρχου.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 & 259 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Αποδέχεται το κατατεθέν Διετές Πρόγραμμα Δράσης (Δ.Π.Δ.) της
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο» (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Δήμου
Βέροιας για τη χρονική περίοδο από 1-1-2009 έως 31-12-2010, όπως αυτό εγκρίθηκε
με την αριθ. 2/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω επιχείρησης.
Β) Εγκρίνει τη χρηματοδότηση από τον Δήμο Βέροιας της Κοινωφελούς
Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο» (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Δήμου Βέροιας για τις
δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, σύμφωνα με το παραπάνω
Διετές Πρόγραμμα Δράσης (Δ.Π.Δ.) της.
Γ) Εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο» (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Δήμου
Βέροιας για την υλοποίηση του παραπάνω Διετούς Προγράμματος Δράσης, η οποία
έχει ως εξής:
Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται από το Δήμο Βέροιας και την Κ.Ε.
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας με σκοπό την υλοποίηση του διετούς προγράμματος δράσης της
επιχείρησης. Το περιεχόμενο της και οι όροι της σύμβασης είναι σύμφωνα με το

άρθρο 259 του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) αλλά και την απόφαση 43887/03.08.2007 του
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ
ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ .

Κατά την περίοδο ισχύος του Δ.Π.Δ., η επιχείρηση θα υλοποιήσει τους σκοπούς που
περιγράφονται στο καταστατικό της και θα αναπτύξει τις ακόλουθες δραστηριότητες.
1.1 Ενίσχυση θεατρικών δρώμενων στην πόλη της Βέροιας αλλά και της
ευρύτερης περιοχής μέσα από ένα συγκροτημένο πρόγραμμα οργάνωσης
θεατρικών δρώμενων, προσφοράς θεατρικής παιδείας και τέλος δημιουργίας
θεατρικών υποδομών.
1.2 Δημιουργία όρων για τη βελτίωση του επιπέδου των θεατρικών δρώμενων.
1.3 Ενεργοποίηση του τοπικού δυναμικού στο χώρο του θεάτρου, ώστε να
αναπτυχθεί όχι μόνο η θεατρική ζωή του τόπου αλλά και γενικότερα η
πολιτιστική ζωή.
1.4 Η συνεργασία με το τοπικό καλλιτεχνικό δυναμικό, αλλά και της ευρύτερης
περιφέρειας για να δημιουργηθούν οι όροι υποστήριξης των τοπικών
δυνάμεων του θεάτρου.
1.5 Η συνεργασία και με καλλιτεχνικό δυναμικό εκτός της περιοχής με σκοπό
την ενίσχυση των θεατρικών παραγωγών με νέα στοιχεία.
1.6 Η προώθηση και διάδοση της θεατρικής τέχνης με την παραγωγή και
παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων και άλλων παράλληλων
δραστηριοτήτων.
1.7 Η συνεργασία με άλλα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Κρατικά Θέατρα και άλλους κρατικούς
ή ιδιωτικούς φορείς καλλιτεχνικής μορφής. Στόχος η οργάνωση κοινών
παραγωγών, η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της
θεατρικής παιδείας και η ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων κλπ.
1.8 Η ανάπτυξη πανελληνίων και διεθνών δραστηριοτήτων με αντικείμενο το
θέατρο.
1.9 Η δημιουργία των αναγκαίων υποδομών για την εκτέλεση του σκοπού της
επιχείρησης.
Αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων
1.1 Ενίσχυση θεατρικών δρώμενων στην πόλη της Βέροιας αλλά και της
ευρύτερης περιοχής.
Η δραστηριότητα αυτή επιτυγχάνεται με την οργάνωση θεατρικών παραγωγών –
δρώμενων στην Βέροια αλλά και στους νομούς Ημαθίας, Πιερίας και Πέλλας,
αλλά και η προσφορά θεατρικής παιδείας με την πραγματοποίηση θεατρικών
παραστάσεων, διοργάνωσης σεμιναρίων, συνεδρίων, μαθημάτων θεατρικού
περιεχομένου σε ενήλικους και ανήλικους και ότι άλλο έχει σχέση με την τέχνη
του θεάτρου.
Επίσης βοηθά στην δημιουργία θεατρικής υποδομής στην ευρύτερη περιοχή με
την παροχή της εξιδεικευμένης πολυετούς εμπειρίας εκεί όπου χρειάζεται.
Το Θέατρο όπως προβλέπεται και στην προγραμματική σύμβαση με το
Υπουργείο Πολιτισμού, τον Δήμο Βέροιας, το Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. υποχρεούται στην
πραγματοποίηση τριών τουλάχιστον παραγωγών (δύο χειμερινών και μιας
θερινής).

1.2 Δημιουργία όρων για την βελτίωση του επιπέδου των θεατρικών δρώμενων.
Η δημιουργία της απαραίτητης υποδομής (κτηριακής αλλά και εξοπλισμού) είναι
απαραίτητος όρος για να βελτιωθεί το επίπεδο των θεατρικών δρώμενων. Γι’
αυτό και το θέατρο δραστηριοποιείται τόσο στον εκσυγχρονισμό της υπάρχουσας
κτηριακής υποδομής όσο και δημιουργία νέας και επίσης στην προμήθεια νέου
εξοπλισμού (μηχανολογικού-μεταφορικών μέσων).
1.3 Ενεργοποίηση του τοπικού δυναμικού στο χώρο του θεάτρου.
Το θέατρο συνεργάζεται με το τοπικό δυναμικό (συγγραφείς, σκηνογράφους,
ηθοποιούς, κ.α.), ούτως ώστε μέσα από αυτή την συνεργασία να αναδειχθούν και
να εξελιχθούν τοπικές δυνάμεις στον θεατρικό χώρο. Ως παράδειγμα αναφέρεται
η παραγωγή 2008-2009 «ΝΟΕΜΒΡΗΣ» του Βεροιώτη Νίκου Μανούδη όπως
και τα έργα του επίσης Βεροιώτη συγγραφέα Γιάννη Ταϊπλιάδη κατά το
παρελθόν. Επίσης η ανάδειξη Βεροιωτών ηθοποιών, σκηνογράφων κλπ.
1.4 Συνεργασία με το τοπικό καλλιτεχνικό δυναμικό
Αφού αναδειχθεί το τοπικό δυναμικό, στην συνέχεια το θέατρο δίνει την
ευκαιρία σ’ αυτό να συνεργασθεί με έναν επαγγελματικό θεατρικό φορέα, ούτως
ώστε το τοπικό δυναμικό να αποκτήσει εμπειρίες, γνώσεις που θα το βοηθήσουν
να εξελιχθεί και να προχωρήσει.
1.5 Συνεργασία με καλλιτεχνικό δυναμικό εκτός περιοχής.
Είναι απαραίτητο το θέατρο να συνεργαστεί και με καλλιτεχνικό δυναμικό εκτός
περιοχής (ακόμη και από το εξωτερικό), ούτως ώστε να εμπλουτιστεί η θεατρική
δραστηριότητα με νέα στοιχεία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την μετάκληση
του σχετικού καλλιτεχνικού δυναμικού για την πραγματοποίηση παραστάσεων,
σεμιναρίων κ.α. δραστηριοτήτων.
1.6 Η προώθηση και διάδοση της θεατρικής τέχνης.
Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει τόσον την παραγωγή θεατρικών
παραστάσεων και δρώμενων όσο και άλλων παράλληλων δραστηριοτήτων όπως
εκθέσεις κοστουμιών, αφισών κ.α. συστατικών της θεατρικής τέχνης. Επίσης το
θέατρο δραστηριοποιείται και στην στήριξη της συγγραφής ελληνικού θεατρικού
έργου και στην παραγωγή έργου της παιδικής σκηνής, διοργανώνοντας
πανελλήνιους ή τοπικούς διαγωνισμούς συγγραφής θεατρικών έργων.
1.7 Η συνεργασία με άλλα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κλπ.
Το θέατρο δραστηριοποιείται και προς την κατεύθυνση συνεργασίας με άλλα
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. στον τομέα της συμπαραγωγής, μετάκλησης θεατρικών και
χορευτικών σχημάτων (και του εξωτερικού), άλλων κρατικών θεατρικών φορέων
ούτως ώστε να εμπλουτιστεί με νέα στοιχεία η θεατρική παιδεία αλλά και να
ανταλλαγούν γνώσεις, εμπειρίες κλπ.
1.8 Ανάπτυξη πανελληνίων και διεθνών δραστηριοτήτων.
Το θέατρο δραστηριοποιείται σε πρώτη φάση στην οργάνωση της συνάντησης
όλων των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. στη Βέροια ούτως ώστε αυτή να αναδειχθεί σε
πανελλήνιο κέντρο θεάτρου, όπως συνέβαινε παλαιότερα με την ετήσια
συνάντηση των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. στην Βέροια (Άλσος Παπάγου). Στην συνέχεια και
ανάλογα με τις δυνατότητες του θεάτρου μπορεί να οργανώσει και διεθνείς
θεατρικές δράσεις.
1.9 Δημιουργία υποδομών για την εκτέλεση του σκοπού της επιχείρησης.
Για την εκτέλεση του σκοπού της επιχείρησης είναι απαραίτητη η ύπαρξη
κατάλληλων υποδομών (θεατρικές αίθουσες εξοπλισμένες, αυτοκίνητα
μεταφοράς αντικειμένων (σκηνικά, ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά κ.α.) και
προσωπικού (ηθοποιοί κ.α.) που εργάζεται για το θέατρο, όταν αυτό περιοδεύει
εκτός Βέροιας). Προς τον σκοπό αυτό το θέατρο μπορεί να σχεδιάσει και να

μελετήσει καθώς και να υλοποιήσει εργασίες είτε για την βελτίωση υφιστάμενων
υποδομών είτε για την δημιουργία νέων τόσο στην πόλη της Βέροιας όσο και
στην ευρύτερη περιοχή της.
Αιτιολόγηση σύνδεσης
Το σύνολο των υπηρεσιών που θα παρέχει η Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είναι σύμφωνο με τις
αρμοδιότητες που έχει μία κοινωφελής επιχείρηση όπως αυτές περιγράφονται στην
παρ. 1 του άρθρου 254 του Δ.Κ.Κ. αλλά και στη συστατική της πράξη. Ειδικότερα
στο ανωτέρω άρθρο ορίζεται ότι Δήμος μπορεί να συστήσει κοινωφελή επιχείρηση
με σκοπό την οργάνωση δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών συνδεομένων με
τις αρμοδιότητες στους τομείς της…του πολιτισμού…
2. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ
ΒΑΣΗ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ)
Η ανωτέρω κοστολόγηση περιλαμβάνει δύο περιόδους: η πρώτη περίοδος από
1/1/2009 έως και 31/12/2009 και η δεύτερη από 1/1/2010 – 31/12/2010. Οι
προϋπολογισμοί επενδύσεων και λειτουργικών εξόδων είναι αυτοί που προβλέπονται
στην οικονομοτεχνική μελέτη προσαρμογής της επιχείρησης στον ν. 3463/2006,
υπολογίζοντας και ορισμένα νέα στοιχεία. Σε ιδιαίτερο πίνακα παρουσιάζεται το
κόστος των επενδύσεων.
2.1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Κωδι
κός
εξόδω
ν

Ονομασία εξόδων

54

Υποχρεώσεις από
φόρους-τέλη
Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού

60

61

Αμοιβές και έξοδα
τρίτων

62

Παροχές τρίτων

63
64

Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα

65
81

Τόκοι και συναφή
έξοδα
Έκτακτα και

Ειδικότερη κατηγορία
εξόδων
ΦΠΑ
Καλλιτεχνικός
Διευθυντής
Ηθοποιοί
Τεχνικό προσωπικό
Λοιπό έμμισθο
προσωπικό
Αμοιβές ελευθ.
επαγγελματιών
Λοιπές αμοιβές
Τηλεπικοινωνίες
Ύδρευση
Ενοίκια
Ασφάλιστρα
Επισκευές – συντηρήσεις
Λοιπές παροχές
Τέλη κυκλοφορίας
Έξοδα μεταφοράς
ταξιδιών
Έξοδα προβολήςδιαφήμισης
Συνδρομές-εισφορές
Έντυπα και γραφική ύλη
Υλικά άμεσης ανάλωσης
Διάφορα έξοδα
Έξοδα –προμήθειες
τραπεζών
Αποθεματικό

Μερικό Σύνολο Εξόδων
1η περίοδος

2η περίοδος

17.600,00

18.500,00

32.000,00
335.000,00
105.000,00
62.250,00

76.250,00
62.000,00

35.000,00
352.000,0
0
111.000,0
0
65.400,00
72.200,00
65.000,00

3.700,00
300,00
3.900,00
1.500,00
8.000,00
1.800,00
1.300,00
13.200,00
17.500,00
1.500,00
1.000,00
7.300,00
2.000,00

4.200,00
300,00
4.200,00
1.700,00
9.000,00
2.000,00
1.400,00
15.500,00
19.000,00
1.600,00
1.200,00
7.500,00
2.200,00

2.000,00
7.400,00

Σύνολο Εξόδων
1η περίοδος

2η περίοδος

17.600,00

18500,00

534.250,00

563.400,00

138.250,00

137.200,00

19.200,00
1.300,00

21.400,00
1.400,00

42.500,00

47.000,00

2.100,00

2.000,00

2.100,00

8.000,00

7.400,00

8.000,00

ανόργ.
αποτελέσματα
ΣΥΝΟΛΟ

762.500,00

799.000,0
0

762.500,00

799.000,00

2.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Κωδικός
επένδυσ
ης

12

14.

Ονομασία
επένδυσης
Μηχανήματα

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός

Ειδικότερη κατηγορία
επένδυσης
Μηχανολογικός
εξοπλισμός
Εργαλεία
Η/Υ
Μηχανές γραφείου
ΣΥΝΟΛΟ

Μερικό Σύνολο
Επένδυσης
1η περίοδος

Σύνολο Επένδυσης

2η περίοδος

1η περίοδος

2η περίοδος

700,00
300,00

800,00
400,00

1.000,00

1.200,00

800,00
200,00
2.000,00

900,00
300,00
2.400,00

1.000,00
2.000,00

1.200,00
2.400,00

2.3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Περίοδος Δ.Π.Δ.
1η περίοδος
2η περίοδος

Λειτουργικά έξοδα
762.500,00
799.000,00
1.561.500,00

Επένδυση
2.000,00
2.400,00
4.400,00

Συνολικός προϋπολογισμός
764.500,00
801.400,00
1.565.900,00

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ
Ο υπολογισμός των εσόδων έλαβε υπ’ όψη του την οικονομοτεχνική μελέτη
βιωσιμότητας, συνεκτιμήθηκαν δε και ορισμένα δεδομένα που έχουν αναφορά σε
προηγούμενες οικονομικές περιόδους. Οι επενδύσεις λόγω της μικρής αξίας τους
μπορεί να εκτελεστούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή του Δ.Π.Δ.
Κωδικός
εσόδων

54

Ονομασία εσόδων

Ειδικότερη κατηγορία
εσόδων
ΦΠΑ

76

Υποχρεώσεις από
φόρους-τέλη
Έσοδα κεφαλαίων

73

Πωλήσεις υπηρεσιών

Έσοδα από εισιτήρια
παραστ.
Έσοδα από αγορασμ.
παραστ.
Επιχορήγηση ΥΠ.ΠΟ
Επιχορήγηση Δήμου
Βέροιας (προγραμματική
σύμβαση)
ΣΥΝΟΛΟ

74

Επιχορηγήσεις και
διαφ. έσοδα
πωλήσεων

Τόκοι πιστωτικοί

Μερικό Σύνολο Εσόδων
1η περίοδος

2η περίοδος

29.800,00

31.600,00

200,00

200,00

125.000,00
129.500,00

139.600,00
140.000,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

684.500,00

711.400,00

Σύνολο Εσόδων
1η
περίοδος

2η περίοδος

29.800,
00
200,00

31.600,00

254.500
,00

279.600,00

400.000
,00

400.000,00

684.500
,00

711.400,00

Η προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί με το Υπουργείο Πολιτισμού, το
Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ, τον Δήμο Βέροιας και το Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας έχει ισχύ έως
30/06/2010. Παρ’ όλο που σ’ αυτήν προβλέπεται η ανανέωση της εφ’ όσον αυτή δεν
ανανεωθεί τότε ο Δήμος Βέροιας ή θα πρέπει να καλύψει την διαφορά των

200,00

100.000,00 € έως 31/12/2010 ή θα πρέπει να σταματήσει η λειτουργία του θεάτρου
όσον αφορά τον τομέα της παραγωγής θεατρικών δρώμενων. Ανάλογη τροποποίηση
του Δ.Π.Δ. θα γίνει και εφόσον μεταβληθεί το ετήσιο ποσό επιχορήγησης του ΥΠ.ΠΟ
για την χρονιά 2010. Στο παρόν Δ.Π.Δ. έγινε η παραδοχή ότι η προγραμματική
σύμβαση με το ΥΠ.ΠΟ θα ανανεωθεί με ετήσιο ποσό επιχορήγησης τουλάχιστον
200.000,00 €.
4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΕΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Περίοδος

(Α)
Σύνολο επενδύσεων –
λειτουργικών εξόδων

(Β)
Σύνολο
προσδοκώμενων
εσόδων

(Α) – (Β)
Χρηματοδότηση
Δήμου Βέροιας

1η (1/1 –
31/12/2009)
2η (1/1 –
31/12/2010)
ΣΥΝΟΛΑ

764.500,00
801.400,00

684.500,00
711.400,00

80.000,00
90.000,00

1.565.900,00

1.395.900,00

170.000,00

5.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΕΤΟΥΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
(ΕΙΣΡΟΕΣ-ΕΚΡΟΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ), ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το ταμειακό πρόγραμμα χρηματοδότησης λαμβάνει υπ’ όψη του την προγραμματική
σύμβαση, τις ταμειακές ανάγκες της επιχείρησης, τον προγραμματισμό της και γι’
αυτό το ετήσιο πρόγραμμα ακολουθεί αυτό που προβλέπεται στην προγραμματική
σύμβαση (άρθρο 5).
Το ταμειακό αυτό πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί διότι στην πράξη μπορεί να
διαπιστωθούν καθυστερήσεις στην εκταμίευση των επιχορηγήσεων. Σε κάθε
περίπτωση όμως δεν μεταβάλλεται το ετήσιο συνολικό ποσό εισροών και εκροών
αλλά γίνονται μόνο εσωτερικές διαφοροποιήσεις.
Χρονική περίοδος

ΕΩΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡ.
ΕΩΣ ΜΑΪΟ
ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ
ΕΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

ΕΚΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1η περίοδος

2η περίοδος

1η περίοδος

2η περίοδος

1η περίοδος

2η περίοδος

200.000,00
200.000,00
100.000,00
184.500,00
684.500,00

210.000,00
210.000,00
110.000,00
181.400,00
711.400,00

160.000,00
200.000,00
100.000,00
144.500,00
604.500,00

180.000,00
280.000,00
70.000,00
181.400,00
711.400,00

40.000,00
40.000,00
80.000,00

50.000,00
40.000,00
90.000,00

6.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ –
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ

–ΟΡΓΑΝΑ

Για την καλή εκτέλεση του Δ.Π.Δ., την διασφάλιση της ομαλής ροής
χρηματοδότησης και γενικότερα την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης που

θα υπογραφεί με το Δήμο Βέροιας για το Δ.Π.Δ. συγκροτείται μία κοινή επιτροπή με
τρία μέλη που αποτελείται από τους εξής:
1. Τον εκάστοτε Δήμαρχο Βέροιας
2. Έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας
3. Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας
Η επιτροπή αυτή συνεδριάζει ανά τακτά διαστήματα με αποκλειστικό θέμα την
πορεία υλοποίησης του Δ.Π.Δ. Συντάσσει για τον σκοπό αυτό πρακτικό που η
Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. συνυποβάλλει στον Δήμο Βέροιας για την εκταμίευση του ποσού
της χρηματοδότησης. Στο πρακτικό αυτό πρέπει να αναφέρεται το ποσό που
συμφωνείται να εκταμιευτεί και ότι η επιτροπή είναι σύμφωνη με την εκταμίευση
αυτού του ποσού.
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΕΣ
Ο Δήμος Βέροιας μπορεί να περικόψει ή να αναστείλει την χρηματοδότηση της
Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας σε περίπτωση που εκτιμήσει ότι η επιχείρηση δεν είναι
συνεπής προς τις υποχρεώσεις της για την υλοποίηση δράσεων που έχει αναλάβει να
υλοποιήσει στο πλαίσιο του Δ.Π.Δ.
Η Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας μπορεί να προβεί σε περικοπεί δραστηριοτήτων
ισόποσης δαπάνης με το ποσό για το οποίο ο Δήμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
οικονομικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο του Δ.Π.Δ.
Σε αμφότερες περιπτώσεις ενημερώνεται τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο της
επιχείρησης, όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας.
Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται εις διπλούν και οι δύο συμβαλλόμενοι
παίρνουν από ένα αντίτυπο.
Δ) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο Βέροιας Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη
για την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης.
Ε) Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 6 της
παραπάνω σύμβασης τον δημοτικό σύμβουλο Νικόλαο Μαυροκεφαλίδη.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 243 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

Σ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 28/4/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

