ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 31/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 769/2009
Περίληψη
Έγκριση
τροποποίησης
της
αριθ.
223/2008
απόφασης
Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας για ορισμό μελών
διοικητικού συμβουλίου της Κ.Ε.Π.Α.
Σήμερα 21 Δεκεμβρίου 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 17-12-2009 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 24 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
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες
Γ. Κάκαρης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
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. Β. Γιαννουλάκης, Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησε ο
κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 770/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 772/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Μ. Τρανίδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 774/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 776/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Μ. Τρανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 780/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 784/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Α.
Τσιάρας.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 785/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Α. Τσιάρας και αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 786/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Μ.
Τσιαμήτρου.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 787/2009 απόφασης προσήλθε η
κα Μ. Τσιαμήτρου και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ.
Ορφανίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 803/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 16-12-2009 εισηγητικό σημείωμα της
Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Στο ΦΕΚ 608/Β/9-4-2008 δημοσιεύθηκε η «Μετατροπή και συγχώνευση
αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων του Δήμου Βέροιας σε κοινωφελή επιχείρηση
του άρθρου 254 του ν. 3463/06 με την επωνυμία <Κοινωφελής Επιχείρηση
Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας> Νομού Ημαθίας» (σχετικές η με αρ.
125/08 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και η με αρ. 2190/17-3-08
αντίστοιχη εγκριτική του Γ.Γ. Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, καθώς και η με αριθ.
3262/16-4-08 σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Τ.Α. & Διοίκησης Ν. Ημαθίας της
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας-διόρθωση σφάλματος-η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
670/Β/16-4-08).
Με την αριθ. 223/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως
τροποποιήθηκε με την αριθ. 427/2008 όμοια, ορίσθηκαν τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της επιχείρησης, μεταξύ των οποίων και ο δημότης-κάτοικος Νικόλαος
Μανούδης, ως τακτικό μέλος.
Με την από 24-11-2009 αίτησή του ο Νικόλαος Μανούδης ζητά την
παραίτησή του από το Δ.Σ. της παραπάνω επιχείρησης.
Με τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.) προβλέπονται τα
εξής:
«1. Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο,
αποτελούμενο από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους
αναπληρωτές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά
τουλάχιστον τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας, ένας
(1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί
περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη γενική
συνέλευση αυτών, και ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα
υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας που έχουν πείρα ή
γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών
μελών τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.
………
3. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά τη
διάρκεια της θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των μελών του. Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου των
εργαζομένων και του κοινωνικού φορέα της περιοχής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του
οργάνου που τους πρότεινε».
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. ιβ του Ν. 2839/12-9-00
(ΦΕΚ 196 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από
το Δημόσιο τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων
συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ο αριθμός των διοριζομένων ή
υποδεικνυομένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το
1/3 των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εφόσον
τα μέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός
αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα εφόσον το κλάσμα είναι ίσο
με μισό της μονάδας και άνω».
Με βάση τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
για την τροποποίηση ή μη της αριθ. 223/2008 απόφασής του για τον ορισμό ως
τακτικό μέλος στο Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.Α. ενός δημότη ή κατοίκου του Δήμου που έχει
πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Προτείνω στη θέση του παραιτηθέντος κ. Ν. Μανούδη την κα Εύα
Θεοφάνους που ήταν αναπληρωματικό μέλος και στη θέση της Θεοφάνους, την κα Ο.
Παρούση-Λίγκα.

Σκουμπόπουλος: Για ποιους λόγους παραιτήθηκε ο κ. Μανούδης από την
ΚΕΠΑ; Τόσο άντεξε; Μόνο δύο χρόνια;
Δήμαρχος: Παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 16-12-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 223/2008 απόφασή του (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ.
427/2008 όμοια) με την οποία ορίσθηκαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της
Κ.Ε.Π.Α.
3.- Το αρ. πρωτ. 1374/14-12-2009 έγγραφο της Κ.Ε.Π.Α., με το οποίο διαβιβάσθηκε
στον Δήμο η από 23-11-2009 έγγραφη παραίτηση του τακτικού μέλους του Δ.Σ. της
επιχείρησης, κ. Ν. Μανούδης.
4.- Την πρόταση της Δημάρχου.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση της αρ. 223/2008 απόφασής του (όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την αριθ. 427/2008 όμοια), αντικαθιστώντας τις παραγράφους Γ1,
Ε1 και Ζ4, ως εξής:
«Γ) 1. Εύα Θεοφάνους.
Ε) 1. Ουρανία Παρούση-Λίγκα.
Ζ) 4. Εύα Θεοφάνους, δημότισσα-κάτοικος, ως μέλος»
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αρ. 223 & 427/2008 αποφάσεις του.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 769 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 21-1-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

