ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ.19/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 467/2009
Περίληψη
Έγκριση απευθείας ανάθεσης στην ΚΕΠΑ των εργασιών
διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της επετείου
ίδρυσης του Δήμου Βέροιας.
Σήμερα 31 Αυγούστου 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 27-8-2009 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 22 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
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς

Κ.
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Γ.

Aπόντες
Συμεωνίδης
Κάκαρης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Ε.
Σοφιανίδης και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 458/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 459/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης, Μ. Σακαλής.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 460/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε. Γουναράς.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 461/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.
Τσιαμήτρος.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 462/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος
και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 463/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.
Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 467/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.
Τσιαμήτρος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 468/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 482/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 496/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ε.
Σοφιανίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 510/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.
Μιχαηλίδης, Μ. Τρανίδης.
13) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 513/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 10-7-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Το 2008 συμπληρώθηκαν 90 χρόνια από τη ημέρα ίδρυσης του Δήμου
Βέροιας. Την επέτειο αυτή προγραμματίζει να τιμήσει ο Δήμος Βέροιας με σειρά
εκδηλώσεων, τμήμα των οποίων θα αναλάβει να υλοποιήσει η ΚΕΠΑ.
Συγκεκριμένα η ΚΕΠΑ θα αναλάβει την δημιουργία ενός φιλμ που θα
αποτελεί την καταγραφή των 90 χρόνων της ίδρυσης και λειτουργίας του Δήμου
Βέροιας. Το φιλμ αυτό διάρκειας 45 λεπτών θα παρουσιαστεί σε πρώτη προβολή στις
16 Οκτωβρίου 2009. για το λόγο αυτό η ΚΕΠΑ πρέπει να αναλάβει να επιλέξει
σκηνοθέτη και να προετοιμάσει όλη την παραγωγή και να υποστηρίξει διοικητικά και
οργανωτικά την όλη προσπάθεια.
Παράλληλα η ΚΕΠΑ θα αναλάβει την οργάνωση έκθεσης ιστορικών
κειμηλίων, έκθεση που ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη της προσπάθειας της
οργάνωσης και λειτουργίας στην πόλη ενός ιστορικού μουσείου.
Με το δεδομένο ότι η ΚΕΠΑ διαθέτει της αναγκαία τεχνογνωσία για το
σχεδιασμό και την υλοποίηση των δύο αυτών ενεργειών προτείνεται η ανάθεση τους
συγκεκριμένου έργου σε αυτήν.
Ο προϋπολογισμός των προτεινόμενων δράσεων υπολογίζεται σε 43.000 €
(συνολικά συνυπολογιζόμενου του Φ.Π.Α.) και κατανέμεται όπως ο ακόλουθος
πίνακας.
Α/Α Δαπάνη

Προϋπολογισμός

1.

Δημιουργία φιλμ

2

Αμοιβές συνεργατών ερευνητών

3.000 €

3

Αγορά 20 ολόσωμων κούκλων για προβολή στολών

5.000 €

4

Διαμόρφωση χώρου έκθεσης

5.000 €

5

Αγορά συμπληρωματικού εξοπλισμού εκθεσιακού χώρου

2.000 €

6

Διάφορες δαπάνες

3.000 €

ΣΥΝΟΛΟ

25.000 €

43.000 €

Σημειώνεται ότι αν και στον προϋπολογισμό της ΚΕΠΑ που ψηφίστηκε τόσο
από το διοικητικό συμβούλιο της, όσο και από το δημοτικό συμβούλιο, προβλεπόταν
η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης συνολικού προϋπολογισμού 240.000 €, για
τη χρηματοδότηση των εκδηλώσεων. Η προγραμματική αυτή σύμβαση αυτή δεν
προχώρησε και μέχρι σήμερα η ΚΕΠΑ, τις όποιες εκδηλώσεις σχεδίασε και
πραγματοποίησε, τις χρηματοδότησε αποκλειστικά με ίδια μέσα, εξαντλώντας τις
όποιες οικονομικές δυνατότητες είχε για τη χρηματοδότησή τους.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 268 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
προβλέπεται ότι « Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται η
απευθείας ανάθεση σε κοινωφελείς επιχειρήσεις ή σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες
Ο.Τ.Α. ή σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού, παροχής υπηρεσιών συναφών ή
συνδεόμενων με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους, αν ο προϋπολογισμός του
αντικειμένου της ανάθεσης δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ
(45.000 €), και υπό την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν από τις ίδιες τις
επιχειρήσεις. Η συνολική αξία των αναθέσεων Δήμου ή Κοινότητας προς μία
επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων
ευρώ (150.000 €). Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για
τις αναθέσεις στις επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου από τα ιδρύματα, τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. και τους συνδέσμους αυτών. Στα ανωτέρω
ποσά δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται τα ποσά
της παραγράφου αυτής και να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή της ».
Για τα παραπάνω, ενεργοποιείτε η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής
Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) του Δήμου Βέροιας η οποία έχει την αναγκαία τεχνογνωσία,
εμπειρία, τις υποδομές αλλά και το προσωπικό για το σχεδιασμό και την υλοποίηση
πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και το όλο έργο συνάδει με τους καταστατικούς
σκοπούς της επιχείρησης, που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ 608/τεύχος 2ο/9 Απριλίου
2008, και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 της συστατικής πράξης της Κ.Ε.Π.Α.
προβλέπεται ότι στην αρμοδιότητα της είναι και «Η οργάνωση της πολιτιστικής ζωής
σε επίπεδο δήμου με το σχεδιασμό και την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών».
Επίσης με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006
(Κ.Δ.Κ.) προβλέπεται ότι «Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που
αφορούν το Δήμου, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή
της Δημαρχιακής επιτροπής».
Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους δεν έχει προβλεφθεί
σχετική πίστωση .
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει:
1) Τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Δήμου Βέροιας για την ανάθεση
διοργάνωσης σειράς εκδηλώσεων για την συμπλήρωση 90 χρόνων από τη ημέρα
ίδρυσης του Δήμου Βέροιας
2) Να εξουσιοδοτήσει τη Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή της παραπάνω
σύμβασης.
3) Την κάλυψη των εξόδων της παραπάνω σύμβασης συνολικού ποσού €
43.000,00
4) Τη διάθεση του συνολικού ποσού των € 43.000,00 στην Κοινωφελής
Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Δήμου Βέροιας για την
υλοποίηση του παραπάνω σκοπού και την τροποποίηση του προϋπολογισμού του
Δήμου τρέχοντος έτους.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Είναι σαφή αυτά που λέγονται, το αποτέλεσμα θα φανεί, θα το
δείτε με την δημιουργία όλων αυτών. Γίνεται μία καταπληκτική έκθεση και θα
υπάρχει μία ταινία η οποία θα μείνει στην ιστορία της πόλης.
Σκουμπόπουλος: Ο Δημοτικός Κώδικας προβλέπει ότι μπορεί ο Δήμος να
αναθέτει μέχρι 45.000,00€ έργο σε κοινωφελή επιχείρηση και υπό την προϋπόθεση
ότι οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Ποια υπηρεσία θα
παρασχεθεί από την ΚΕΠΑ; Η δημιουργία του φιλμ; Ποια τεχνογνωσία έχει η ΚΕΠΑ

για να κάνει φιλμ; Έχουμε σκηνοθέτες και φωτογράφους εκεί; Άρα θα κάνει ανάθεση
σε άλλον. Και γιατί να κάνει την ανάθεση η ΚΕΠΑ και να μην την κάνουμε εμείς;
Δεν συμφωνώ. Είναι κάτι που μπορεί καθαρά να το κάνει η υπηρεσία του Δήμου και
όχι η ΚΕΠΑ.
Δήμαρχος: Έχουμε διαφορετική άποψη και διαφορετική πολιτική σ’ αυτό το
θέμα. Από τη στιγμή που υπάρχουν δημοτικές επιχειρήσεις που έχουν κάποιες
συγκεκριμένες αρμοδιότητες και εκτελούν κάποιο συγκεκριμένο έργο, καλό είναι να
κάνουμε αυτές τις δουλειές. Ο Δήμος θα κάνει τις άλλες δουλειές που πρέπει να κάνει
και γενικώς όλοι να έχουν τις αρμοδιότητές τους, δεν μπορεί να έχουμε εκατό κέντρα
αποφάσεων.
Σακαλής: Φέτος καθιερώθηκε η χρονιά ο εορτασμός επετείου της ίδρυσης του
Δήμου Βέροιας. Δυστυχώς πέρασαν 8 μήνες και 31/8/09 αναθέτουμε εκδηλώσεις για
τον εορτασμό αυτό, στην ΚΕΠΑ. Τι εορτασμός είναι αυτός όταν σε 8 μήνες δεν
κάναμε απολύτως τίποτα πλην της πρόχειρης έκθεσης; Έπρεπε να είχε έρθει φάκελος
στην αρχή της χρονιάς, για να μην μπω στα τέλη του 2008, για να δούμε ποιες
εκδηλώσεις, ποιες δράσεις και τι ακριβώς θα κάνουμε. Το είχαμε τονίσει τότε, το
λέμε και τώρα. Δυστυχώς για άλλη μία φορά αποδείχθηκε ότι σοβαρά θέματα τα
περνάτε στο γόνατο με πάρα πολύ μεγάλη προχειρότητα. Βέβαια δεν συμφωνώ με
τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ανάθεση.
Δήμαρχος: Δεν έχω να απαντήσω τίποτε γιατί όλοι θα έρθουν στις 16
Οκτωβρίου που θα γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις, ελπίζω και ο κ.,Σακαλής, για να
διαπιστώσουν την προχειρότητα.
Σκουμπόπουλος: Δεν συμφωνούμε με την ανάθεση στην ΚΕΠΑ για τους
λόγους που προανέφερα και προτείνουμε τη διοργάνωση των εκδηλώσεων από τον
Δήμο.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 12 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Μαυροκεφαλίδης,
Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 3 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 10-7-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Ότι στους σκοπούς της Κ.Ε.Π.Α. περιλαμβάνονται και οι παραπάνω δράσεις.
3.- Την πρόταση του δημοτικού συμβούλου Χ. Σκουμπόπουλου.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 93, 161 και 268 (παρ. 1) του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλαπλής
Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας των εργασιών διοργάνωσης εκδηλώσεων για
τον εορτασμό της επετείου ίδρυσης του Δήμου Βέροιας με το ποσό των € 43.000,00.
Β) Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο Βέροιας για την κατάρτιση και υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 467/ 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Μ.

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

Σ.
Σ.
Β.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Κρομμύδας
Ρήσσου

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 21/10/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

