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Αρ. απόφ. 292/2016
Περίληψη
Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2016 απόφασης της
Κοινωφελούς
Επιχείρησης
«Δημοτικό
Περιφερειακό Θέατρο» Βέροιας, περί έγκρισης
οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού
χρήσης 2015
Σήμερα 16 Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:30 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 12-52016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους
Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Ι.Χειμώνας,
Λ.Ακριβόπουλος,
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος, Ε.Ιακωβίδου,
Χ.
Γαϊτάνου,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, Π.Παπαδίνα
10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης,
16)Μ. Παπαϊωάννου, 17)Σ.Ασλάνογλου, 18)Γ.Ορφανίδης, 19) Ν.
Μαυροκεφαλίδης,
20)Α.Σιακαβάρας,
21)Θ.Τέτος,
22)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 23)Ι.Κυρατλίδης, 24) Μ. Σουμελίδης,
25) Ν. Τσιαμήτρος, 26)Ζ.Πατσίκας, 27) Α. Καγκελίδης,
28)Γ.Γουλτίδης,
29)Ι.Παπαγιάννης,
30)Η.Τσιφλίδης,
31)Σ.Ελευθεριάδου,
32)Ν.Μπέκης,
33)Α.Αποστολόπουλος,
34)Α.Μαρκούλης, 35)Σ.Στουγιάννος, 36)Γ.Μελιόπουλος.

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης,
Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης,
Ι.Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης,
Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 292/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Αγγελίνας και αποχώρησε ο
κ.Ζ.Πατσίκας.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 293/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Παπαγιάννης, Ν.Μωυσιάδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 295/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Κορωνάς.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 6-5-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη,
που έχει ως εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ» Βέροιας με την αριθ. 10/16 απόφασή του ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και
τον ισολογισμό χρήσης 2015.
Με τις διατάξεις του άρθρου 256 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.) προβλέπεται ότι:
«1. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης εγκρίνονται από
το δημοτικό συμβούλιο, αν αυτές αφορούν:
α) Την ψήφιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων.
β) Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών με εμπράγματο δικαίωμα.
γ) Τη διάθεση των καθαρών κερδών ή τη διενέργεια επενδύσεων.
δ) Την αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης.
ε) Τη συγχώνευση ή τη λύση της επιχείρησης.
στ) Τη σύναψη δανείων και
ζ) Την έγκριση των κανονισμών του επομένου άρθρου.
2. Για τη νόμιμη λήψη ή έγκριση των ανωτέρω αποφάσεων απαιτείται η πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του αντίστοιχου συμβουλίου.
3. Η έγκριση παρέχεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στο
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η απόφαση
του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί. ».
Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 260 του ανωτέρω νόμου (Κ.Δ.Κ.)
προβλέπεται ότι:
«4. Έως το τέλος Απριλίου του επόμενου της διαχειριστικής περιόδου έτους το διοικητικό
συμβούλιο της επιχείρησης υποβάλλει στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο τον ισολογισμό και τα
αποτελέσματα χρήσεως μαζί με σχετική έκθεση των ελεγκτών του άρθρου 261, καθώς και έκθεση
του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας
και των κανονισμών της επιχείρησης Στις ως άνω εκθέσεις περιλαμβάνεται ειδική αναφορά σχετικά
με την εκτέλεση του προγράμματος δράσης του άρθρου 259 του παρόντος. Το δημοτικό ή κοινοτικό
συμβούλιο, μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή, αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση ή μη
του ισολογισμού, διατυπώνοντας σχετικά και τις παρατηρήσεις του επ’ αυτού.».
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο για την έγκριση ή μη της με αριθ.
10/2016 απόφασης του δ/κού συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗΠΕΘΕ «Εγκριση οικονομικών
καταστάσεων και ισολογισμού χρήσης 2015».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μαρκούλης: κ.Μαυροκεφαλίδη βλέπουμε κάποιες επισφαλείς απαιτήσεις του ΔΗΠΕΘΕ,
μπορείτε να μας πείτε από πού προέρχονται; Γιατί νομίζω ότι το ΔΗΠΕΘΕ παροχή υπηρεσιών
έχει, ξέρουμε τους πελάτες, παρέχουμε υπηρεσίες και νομίζω ότι είναι εξασφαλισμένα τα
χρήματα.
Μελιόπουλος: Αν διαβάζω σωστά τα στοιχεία, λέει ότι η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη
47.840€. Μια κοινωφελής επιχείρηση, εμείς βέβαια διαφωνούμε με τη λειτουργία της ως
επιχείρηση, «επιτρέπεται» να έχει κέρδη; Από πού προέρχονται αυτά τα κέρδη;
Μαυροκεφαλίδης: Τα κέρδη προκύπτουν από τα τμήματα θεατρικής υποδομής.
Για να μην υπάρχουν εσφαλμένες εντυπώσεις, για κάθε μήνα το κάθε άτομο που
παρακολουθεί τα τμήματα καταβάλει 10€. Βεβαίως και από τις παραστάσεις της παιδικής σκηνής,
από τις μετακλήσεις που κάνουμε, από αυτά προκύπτουν αυτά τα έσοδα.
Βεβαίως δεν θέλουμε να έχουμε μηδενικά στο ταμείο μας αλλά γιατί πρέπει να έχουμε ένα
απόθεμα εκεί, για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τρέχοντα θέματα, δεν νομίζω ότι είναι ένα
ποσό που πραγματικά προκαλεί για τη δημοτική επιχείρηση.
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Κάνουμε μια χρηστή διαχείριση, κόβουμε περιττές δαπάνες, ανταποκρινόμαστε σε αυτά
που οφείλουμε να ανταποκριθούμε και προκύπτουν αυτά τα ποσά. Δεν θεωρώ ότι είναι ποσά που
μπορούν να προκαλούν εντύπωση.
Για την πρόταση του κ.Μαρκούλη, από προηγούμενα έτη ο Δήμος δε μπορούσε να
καταβάλει τα ποσά που όφειλε βάσει της προγραμματικής σύμβασης. Αυτά δεν γράφονται και
μετακυλύονται σε επόμενα έτη και φαίνονται ότι είναι απαιτητά από τον Δήμο. Ο Δήμος βέβαια
δεν είναι ο Δήμος της προ πενταετίας-εξαετίας, έχουν συρρικνωθεί δραματικά τα έσοδα του
δήμου και εμείς προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο που μπορούμε να διευθετήσουμε αυτή την
εγγραφή η οποία τείνει να είναι πλασματική πλέον.
Μπέκης: Εγώ θα πω ότι από τυπική διαδικαστική άποψη θα ψηφίσουμε λευκό, όπως
ψηφίζουμε σε όλα αυτά τα παρόμοια που έρχονται. Αλλά επειδή μου δίνεται ευκαιρία θέλω να
εκφράσω τα συγχαρητήριά μου και τις ευχαριστίες μου ως εκπαιδευτικός και ως μέλος της
θεατρικής ομάδας του 1ου Λυκείου Βέροιας για όλη τη βοήθεια και όλη τη δουλειά που έκανε το
ΔΗΠΕΘΕ και οι άνθρωποί του στη διάρκεια της μαθητικής παρουσίασης των θεατρικών.
Μαρκούλης: Εμείς αναφορικά με τον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου νομικού
προσώπου, παρά το γεγονός ότι θεωρούμε ότι έχει πραγματικά κοινωφελή χαρακτήρα το
ΔΗΠΕΘΕ της Βέροιας και όχι όσον αφορά τον ντόπιο καλλιτεχνικό δυναμικό από τους ντόπιους
πολίτες αλλά και άλλων πόλεων.
Θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός ήταν ελλειμματικός και γι’ αυτό το λόγο είχαμε ψηφίσει,
γιατί δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες που έχει το ΔΗΠΕΘΕ. Γι’ αυτό το λόγο είχαμε
εκφράσει τη θέση μας ως λευκό κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού.
Να πούμε τώρα όσον αφορά τον απολογισμό και τον ισολογισμό, νομίζω ότι τέτοιου
είδους ανοίγματα είναι υπερβολικά. Δεν ξέρω την ευθύνη του ελεγκτή που έχει υπογράψει, θα
έπρεπε να υπάρχει ένας πλήρης κατάλογος των πιστωτών του ΔΗΠΕΘΕ έτσι ώστε να έχουμε
γνώση ως Δ.Σ. τι ακριβώς συμβαίνει, τι οφείλουν και γιατί το οφείλουν.
Εμείς θα εμείνουμε λόγω θέσεως στην αρχική θέση που έχουμε προβάλει στον
προϋπολογισμό των νομικών προσώπων αλλά και του προϋπολογισμού του Δήμου γενικότερα.
Μελιόπουλος: Να πω εξ’ αρχής ότι δεν θα ψηφίσουμε τον ισολογισμό του έτους 2015 και
θα εκθέσω σύντομα το σκεπτικό. Δεν έχω καμία αντίρρηση, δεν μπορώ να βρω οποιαδήποτε
υπόνοια για τη διαχείριση. Το ΔΗΠΕΘΕ δεν αμφιβάλλω ότι έχει παρουσιάσει κάποιο έργο.
Η κύρια αντίθεσή μας και από εκεί πηγάζει ο τρόπος που ψηφίζουμε είναι για την
λειτουργία του ΔΗΠΕΘΕ – επιχείρησης αν θέλετε, με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια περισσότερο.
Το γεγονός ότι παρουσιάζει κέρδη, λιγότερα ή περισσότερα, το γράφει μέσα στο εισηγητικό και
μάλιστα η επιχορήγηση από την κυβέρνηση από το Υπουργείο Πολιτισμού είναι μειωμένη,
σχεδόν στο μισό ή λιγότερο από το μισό.
Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι αυτά τα κέρδη βγήκαν από τις τσέπες των δημοτών. Είναι στο
DNA της να λειτουργεί έτσι η επιχείρηση, όπως μια σειρά άλλες επιχειρήσεις ή Ν.Π. του δήμου
και εκεί θέλουμε να εκφράσουμε την αντίθεσή μας με την ψήφο μας, η οποία θα είναι αρνητική.
Μαυροκεφαλίδης: Προφανέστατα ο κοινωφελής χαρακτήρας υπάρχει στην επιχείρηση, με
σκοπό να μην ξοδεύουμε σε βάρος των συμπολιτών μας, των μαθητών, των σπουδαστών μας, ότι
υπάρχει αποδίδεται και επιστρέφεται με καινοτόμες δράσεις, με επιπλέον πρωτοβουλίες.
Νομίζω ότι αφορά όλους μας και όχι εμένα που έχω την ευθύνη του προέδρου, υπάρχουν
και άλλα άτομα εδώ που στελεχώνουν την επιχείρηση. Μη μιζεριάζουμε λέγοντας ότι έχουμε
κριτήριο το κέρδος. Όλες οι εκδηλώσεις γίνονται και εμείς έχουμε την ευθύνη, το βάρος της
οικονομικής υποστήριξης και αυτό δεν είναι εύκολο σας βεβαιώνω.
Περάσανε 9.000 μαθητές Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας να δουν την παιδική σκηνή.
Εκατοντάδες μαθητές συμμετείχαν στην θεατρική άνοιξη εφήβων όπως υπαινίχθηκε ο
συνάδερφος ο κ.Μπέκης, αυτά πίσω τους κρύβουν έξοδα, προετοιμασία, δαπάνες, αυτές οι
δαπάνες γίνονται για να στηριχθούν αυτοί οι θεσμοί.
Φέτος πρώτη φορά κάναμε και εφηβική σκηνή με το chat room από το θέατρο τέχνης. Η
αγωνία μας ήταν να μην στερέψει η κάνουλα και δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε. Δεν θα έχουμε
του χρόνου 100.000 ή θα αυξάνουμε τα έσοδά μας. Αν συνέβη να υπάρχει αυτή η εγγραφή, αυτός
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ο ισολογισμός, αυτό το οικονομικό αποτέλεσμα δεν λέει τίποτα. Θα μπορούμε να παρέχουμε
εντελώς δωρεάν αφού είναι κοινωφελής επιχείρηση; Κάποιος πρέπει να τα υποστηρίξει αυτά τα
πράγματα.
Ο Δήμος στηρίζει με κάθε τρόπο, ευχαριστούμε τον Δήμαρχο και τη διοίκηση αλλά όπως
είπατε κ.Μελιόπουλε το υπουργείο την καλή εποχή κάποτε που έδινε τα 180, τα 200, δίνει
46.000€. Γι’ αυτό δεν θα απολογηθεί ούτε ο Δήμος, ούτε η διοίκηση του Δήμου, προφανώς ούτε
κι εγώ. Θα μπορούσαμε να έχουμε καλλιτεχνικό διευθυντή, να έχουμε την άνεση την οικονομική
να κάνουμε μεγάλες παραγωγές οι οποίες κάποιες φορές μας βάζανε 150.000€ μέσα.
Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θέλετε να βρεθούμε σε τέτοιες καταστάσεις και προσπαθούμε να δίνουμε
έντονα το στίγμα μας, να υπηρετούμε πραγματικά τη θεατρική παιδεία στην τοπική κοινωνία και
στις άλλες δύο περιφέρειες με πολύ καλή συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς και όταν μιλάμε
για εφηβική και παιδική, με τους προϊσταμένους διευθύνσεων και των δύο βαθμίδων Πέλλας,
Πιερίας και Ημαθίας και βεβαίως τα τμήματα θεατρικής υποδομής.
Να πω και κάτι άλλο, νομίζω ότι όποιος έρχεται να δώσει το δεκάρικο το μήνα ή κάθε έξι
μήνες δίνει 70€ αυτό δίνει και ένα σεβασμό σε αυτό που συμμετέχει. Υπάρχουν θεατρικές
παραστάσεις που γίνονται δωρεάν και δεν έρχεται κανένας.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Δημάρχου;
Μέλη: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος,
Α.Αποστολόπουλος, Ν.Μπέκης, Γ.Μελιόπουλος, Ι.Παπαγιάννης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 6-5-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την υπ’ αριθ. 10/2016 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης
«Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο» Βέροιας.
3.- Τις οικονομικές καταστάσεις και τον ισολογισμό έτους 2015 της Κοινωφελούς Επιχείρησης
«Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο» Βέροιας.
4.- Την από 19-4-2016 έκθεση ελέγχου των ελεγκτών της παραπάνω επιχείρησης.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και των άρθρων
256 και 260 του Ν.3463/2006.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την αριθ. 10/2016 απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτικό
Περιφερειακό Θέατρο» Βέροιας, περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού
χρήσης 2015.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 292 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Γ.
Μ.
Σ.
Γ.
Ν.
Α.
Θ.
Κ.
Ι.
Μ.
Ν.
Ζ.
Α.
Γ.
Ι.
Σ.
Η.
Ν.
Α.
Σ.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Κυρατλίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Μαρκούλης
Στουγιάννος
Μελιόπουλος

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ν.

Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 18-5-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

