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Περίληψη
Έγκριση της υπ’ αριθ. 165/2016 απόφασης του
Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π&Π.Α.» επί
του Απολογισμού του, οικονομικού έτους 2015.
Σήμερα 31 Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 26-8-2016 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 38 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Ι.Χειμώνας, Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος, Σ.Στουγιάννος
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης,
16)Μ. Παπαϊωάννου, 17)Λ.Ακριβόπουλος, 18)Σ.Ασλάνογλου,
19)Γ.Ορφανίδης, 20)Ε.Ιακωβίδου, 21) Χ. Γαϊτάνου, 22) Ν.
Μαυροκεφαλίδης,
23)Α.Σιακαβάρας,
24)Θ.Τέτος,
25)Ι.Κυρατλίδης, 26) Μ. Σουμελίδης, 27) Ν. Τσιαμήτρος,
28)Ζ.Πατσίκας,
29)
Α.
Καγκελίδης,
30)Γ.Γουλτίδης,
31)Ι.Παπαγιάννης,
32)Η.Τσιφλίδης,
33)Σ.Ελευθεριάδου,
34)Ν.Μπέκης,
35)Π.Παπαδίνα,
36)Α.Αποστολόπουλος,
37)Α.Μαρκούλης, 38)Γ.Μελιόπουλος.

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
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 την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Τσιαμήτρος, Ι.Παπαγιάννης και προσήλθε ο κ.Η.Τσιφλίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 462/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Ελευθεριάδου, Γ.Μελιόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 463/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Η.Τσιφλίδης, Δ.Κουλουριώτης και προσήλθε ο κ.Γ.Μελιόπουλος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 467/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Γ.Ορφανίδης, Π.Παπαδίνα
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 468/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Θ.Αγγελίνας
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 469/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Μ.Παπαϊωάννου και προσήλθαν οι κ.κ.
Γ.Ορφανίδης, Χ.Γαϊτάνου, Θ.Αγγελίνας, Ζ.Πατσίκας
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 470/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Ασλάνογλου, Γ.Σοφιανίδης και προσήλθαν οι κ.κ.
Ν.Μωυσιάδης, Μ.Παπαϊωάννου
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 471/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Κάκαρης, Ν.Μωυσιάδης
και προσήλθαν οι κ.κ. Σ.Ασλάνογλου, Γ.Σοφιανίδης
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 472/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Τσαπαρόπουλος, Γ.Μελιόπουλος και προσήλθαν οι κ.κ.
Λ.Ακριβόπουλος, Γ.Κάκαρης, Ν.Μωυσιάδης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 473/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μπέκης
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 479/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Χ.Γαϊτάνου
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 480/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Αποστολόπουλος, Ι.Κυρατλίδης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 485/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ζ.Πατσίκας και προσήλθε ο κ.Α.Αποστολόπουλος
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 24-8-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη,
που έχει ως εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής
Δήμου Βέροιας» και δ.τ. «ΚΑΠΑ» με την αριθ. 165/2016 απόφασή του ενέκρινε τον
απολογισμό του έτους 2015.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 240 και της παρ. 3 του άρθρου 234 του
Ν. 3463/06 «κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» για τις αποφάσεις του διοικητικού
συμβουλίου του Δημοτικού Ν.Π. που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την
εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την
αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη
συνομολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του δημοτικού συμβουλίου.
Οι αποφάσεις υποβάλλονται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα
σε (10) δέκα ημέρες αφότου περιήλθε στο Νομικό Πρόσωπο η εγκριτική απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μελιόπουλος: Βλέπω στον κωδικό 06.1214.008, έσοδα από ΠΑΕ Βέροια το 2013 είναι
13.200€ και στα εισπραχθέντα μηδέν στο ποσό. Θέλω να ρωτήσω γιατί δεν έχουν εισπραχθεί;
Με την ευκαιρία, κάτι παλαιότερα χρέη μεγάλο ποσό της ΠΑΕ του μεγαλομετόχου
κ.Αρβανιτίδη τι γίνεται με αυτά;
Κορωνάς: κ.Μελιόπουλε όσον αφορά τα 13.200€ είναι το ποσό από το ιδιωτικό
συμφωνητικό από την ΠΑΕ Βέροια. Να σας πω ότι το 2013 δεν πληρώθηκε το ποσό του
μισθώματος, προχωρήσαμε εμείς σε διαταγή απόδοσης μισθωμάτων για το ποσό αυτό διότι
υπήρχε και ένα θέμα ερμηνείας όσον αφορά τη σύμβαση, γιατί λέει στη σύμβαση ότι εφόσον
γίνουν κάποιες εργασίες από την ΠΑΕ αυτές θα πρέπει να συμψηφίζονται με το μίσθωμα.
Εμείς θεωρήσαμε ότι δεν τηρήθηκε η διαδικασία του συμψηφισμού, προσφύγαμε στο
δικαστήριο προκειμένου να δώσει αυτό μια απάντηση, το δικαστήριο εξέδωσε διαταγή απόδοσης
μισθωμάτων, η ΠΑΕ προσέφυγε σε ανακοπή όπως δικαιούταν, έχασε την ανακοπή. Παρ’ όλα
αυτά έκανε μια αίτηση η οποία δεν έχει εκδικαστεί και γι’ αυτόν τον λόγο δεν φαίνονται ως
εισπραχθέντα. Από τη στιγμή που υπάρχει μια απόφαση προσωρινά εκτελεστή παρόλο που δεν
έχει γίνει το δικαστήριο της εφέσεως για μας είναι ότι θα κάνουμε και για τα υπόλοιπα έτη
διαταγή απόδοσης μισθωμάτων για το 2014 και 2015.
Όσον αφορά τις παλιές οφειλές της ΠΑΕ Βέροιας, έγινε ένα δικαστήριο γιατί δεν ξέραμε
ακριβώς το ποσό που όφειλε η ΠΑΕ από το 15% των εισιτηρίων και των διαφημίσεων. Έγινε μια
αγωγή επίδειξης εγγράφων, κατατέθηκαν τα έγγραφα. Μάθαμε ποιο ήταν το ποσό των
εκκαθαρίσεων της ΠΑΕ για να υπολογίζεται το 15%, κατατέθηκε η καταψηφιστική αγωγή η
οποία ακόμα δεν έχει εκδικαστεί από το μονομελές πρωτοδικείο της Βέροιας. Παρ’ όλα αυτά
υπάρχει δικαστική εξέλιξη στο θέμα η οποία εκκρεμεί.
Τώρα όσον αφορά τον απολογισμό, λίγο πολύ είναι γνωστό ότι ο απολογισμός του Ν.Π. το
2015 κλείνει με 926.000€ πλεόνασμα. Αυτό που δε είναι γνωστό, γιατί κάναμε μια τροποποίηση
προϋπολογισμού στις αρχές του έτους για να μπορέσουμε να βάλουμε τα χρήματα αυτά σε
κωδικούς, είναι πως αυτό το πλεόνασμα προκύπτει και για ποιο λόγο.
Ένα μέρος αυτού, 300.000€ είναι ότι αυξήθηκε η επιδότηση του Ν.Π. το 2015 παρ’ όλα
αυτά μένει ένα μεγάλο ποσό των 600.000€ το οποίο δεν προκύπτει γιατί εμείς κάναμε θαύματα,
προκύπτει επειδή κάναμε μια πολύ καλή διαχείριση και δεν λέω εγώ, όλο το διοικητικό
συμβούλιο και οι υπάλληλοι του Ν.Π.
Ενδεικτικά να αναφέρω μερικά πράγματα διότι παίζουν σημαντικό ρόλο οι αριθμοί. Το
2014 που αναλάβαμε εμείς το Σεπτέμβριο, θυμίζω ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που δεν έχουν
κάψει ακόμα το πετρέλαιο του χειμώνα του 2014, με μια αντιπαραβολή με τα προηγούμενα
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χρόνια, το 2013 κάψαμε πετρέλαιο σε χρήματα 140.000 σε 126.000λιτ. χωρίς να υπολογίζουμε το
γήπεδο της ΠΑΕ Βέροιας το οποίο το είχε το Ν.Π. και έκαψε άλλες 13.000 λιτ. και το 2014
κάψαμε 54.000€, γύρω στα 55.000λιτ. και το 2015 58.000€ και γύρω στα 65.000λιτ.
Θεωρώ ότι το 2013 έκανε πολύ κρύο και κάποιοι κάνανε εντριβές με πετρέλαιο.
Δήμαρχος: Θα πάρουμε τις κλιματολογικές συνθήκες και …
Κορωνάς: Εγώ γι αυτό αναφέρομαι σε λίτρα, τα λίτρα το 2013 με 2014 είναι τα διπλάσια
όπως και το 2015.
Σε επιμέρους κωδικούς, μάλλον υπάρχει θα σας τον πω ποιος είναι, δεν υπάρχει κωδικός
στον προϋπολογισμό στον οποίο να μην υπολειπόμαστε σε εκτέλεση και σε χρήματα πληρωθέντα
από το 2014 και 2013. Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι συντηρήσεις κτιρίων ήταν περίπου 40.000€, το
2015 κόστισαν 2.000€. Δεν έγινε συντήρηση; Σαφώς και έγινε συντήρηση παρ’ όλα αυτά θα
δούμε που έχουν πάει τα χρήματα. Να αναφέρω σε έξοδα ενημερώσεων και προβολών που είναι
10.000€ σε δημοσίευση σε εφημερίδες και πήγανε στα 5.000€; να αναφερθώ σε προμήθεια
υλικών που ξεπερνάει τα 18.000€ ενώ τώρα είναι στα 2.000-3.000€; Οι αριθμοί είναι πάρα
πολλοί.
Σε ένα μόνο έχουμε ξεπεράσει τον προϋπολογισμό και την εκτέλεση του 2014, είναι η
πληρωμή των παρελθόντων ετών. Εκεί πληρώσαμε πάρα πολλά χρήματα, παρ’ όλα αυτά
εμφανίσαμε ταμειακά υπόλοιπα. Ήθελα να αναφερθώ ότι το Ν.Π. πλέον πληρώνει τις οφειλές του
εντός μηνός, τα ενοίκιά του όταν αναλάβαμε εμείς τα πληρώναμε μετά από 5-6 μήνες μαζεμένα,
ήταν μια πρακτική που δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς ιδιοκτήτης, θεωρήσαμε ότι αυτό πρέπει να
αλλάξει κι αυτή τη στιγμή τα χρήματα τα οποία έχουμε ως ταμειακό υπόλοιπο αγγίζουν το
1.000.000€ από τα οποία εξυπηρετούμε όλες τις υποχρεώσεις τις δικές μας, είτε είναι
μισθολογικές, είτε είναι προμηθευτές και βέβαια έχουμε και κάποια επιδότηση από το δήμο και
αυτός ήταν ο λόγος που στον επερχόμενο προϋπολογισμό προχώρησε ο δήμος σε μια μείωση της
επιδότησης του Ν.Π., διότι αποδεικνύεται ότι μερικά πράγματα ήταν πλασματικά υπολογισμένα
προς τα πάνω για λόγους άλλους. Τους λόγους αυτούς δεν μπορώ να τους ξέρω ακόμα διότι αν
και υπήρχε μια υποχρέωση από το Ν.Π. δεν την ξέραμε και δεν την ξέρανε και οι υπόλοιποι την
ανακαλύψαμε, ότι πρέπει και οι ισολογισμοί να περνάνε από το Δ.Σ., δεν έχει περάσει ποτέ
ισολογισμός από ότι ξέρω από το Ν.Π.
Δώσαμε αυτό το έργο της κατάρτισης των ισολογισμών σε ορκωτούς λογιστές για τα έτη
2013, 2014 και 2015 παρ’ όλα αυτά υπάρχει μια δυστοκία στη συνεργασία των προηγούμενων
εξωτερικών συνεργατών του Ν.Π. οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν δίνουν στοιχεία σε ορκωτούς,
υπάρχει και αυτό το πράγμα.
Βέβαια ο καθένας θα κριθεί με τη στάση του και από μένα θα κριθεί σε επίπεδο πολιτικό,
θα κριθεί θεωρώ και από άλλους φορείς, δεν μπορεί αυτό να περάσει έτσι.
Τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά οικονομικά, διότι η φετινή επιχορήγηση θα είναι
μειωμένη κατά τα φαινόμενα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Παρ’ όλα αυτά λόγω και της διαχείρισης που έχει γίνει μέχρι στιγμής δεν θα
αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα στο έτος το οποίο έρχεται, καλό είναι όμως να
προετοιμαστούμε για το επόμενο έτος διότι των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν
και επειδή κάποιοι φαίνεται ότι ξεκίνησαν από τώρα να ράβουν δημοτικά κουστούμια και
δημαρχιακά, καλό είναι να κοιτάξουν αυτά τα πράγματα προκειμένου να δούνε το παρελθόν που
τους ακολουθεί, στιγματίζει το παρόν και το μέλλον τους.
Να κλείσω με το γεγονός ότι πολύ σωστά ο κ.Μελιόπουλος είχε αναφερθεί σε μια
προηγούμενη συνεδρίαση τι γίνεται με τους παιδικούς σταθμούς, αν αυτό το πρόγραμμα έτσι
όπως έχει εξελιχθεί, το voucher επηρεάζει την λειτουργία των παιδικών σταθμών και του είπα
σαφώς και επηρεάζει, αλλά κι οι παιδικοί σταθμοί δυστυχώς έναντι των ιδιωτικών όσον αφορά τις
υποδομές και αναφέρομαι σε αυλές, αναφέρομαι σε παιδικά όργανα δυστυχώς μείνανε αρκετά
πίσω παρόλο τον πακτωλό των χρημάτων, των οποίων δόθηκαν εκείνες τις εποχές δεν έγινε κάτι
για τους παιδικούς σταθμούς το δραστικό. Να αναφέρω ότι παίρναμε τα χρήματα και δεν
αξιωθήκαμε ποτέ να αγοράσουμε ένα σχολικό λεωφορείο και είμαστε με το παλιό.
Έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες αυτό το πράγμα να αλλάξει για την ασφαλή μεταφορά των
νηπίων και τον εκσυγχρονισμό τους και για τις παιδικές χαρές παρόλ’ αυτά μέχρι το 2016 θεωρώ
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ότι θα είμαστε σε καλύτερο δρόμο. Αλλά αυτή τη δυστοκία των τότε χρόνων την πληρώνουμε
τώρα, διότι έχουμε πολλές απώλειες από ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς οι οποίοι δρουν σε ένα
άλλο πλαίσιο πιο ανταγωνιστικό, κάνανε κάποια πράγματα εξωραϊσμού και «τσιμπήσανε»
κάποιους ανθρώπους περισσότερους από εμάς. Αναλογικά πάντα, γιατί την κύρια μερίδα εμείς
την έχουμε σαν απόλυτο αριθμό, αλλά αναλογικά κάθε χρόνο χάνουμε κάποιους ανθρώπους οι
οποίοι προτιμάνε να πάνε σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό όχι λόγω του προσωπικού το οποίο
αποτελεί το μεγαλύτερο προτέρημά μας αλλά λόγω κάποιων εγκαταστάσεων, κάποιων
πραγμάτων που χτυπάνε στο μάτι. Θεωρώ όμως ότι και αυτό θα αλλάξει μέσα στο 2016 και θα
έχουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο στους παιδικούς σταθμούς αλλά και στα γήπεδα και αυτό θα το
δείτε στην πορεία.
Μελιόπουλος: Θα δηλώσω εξαρχής ότι ως Λαϊκή Συσπείρωση θα καταψηφίσουμε τον
απολογισμό, όχι γιατί θεωρούμε ότι δεν έγινε καλή διαχείριση, δεν έχουμε λόγο να το
αμφισβητήσουμε αυτά αλλά για τους λόγους το τι αποτυπώνεται στον απολογισμό.
Αποτυπώνεται ότι οι δημότες πληρώνουν τροφεία στους παιδικούς σταθμούς,
αποτυπώνεται ότι για να αθληθούν πληρώνουν συνδρομές ή εισφορές, στα ΚΑΠΗ πληρώνουν
συνδρομές με τα οποία εμείς δεν συμφωνούμε και θέλουμε να καταργηθεί.
Επίσης αποτυπώνεται και το εξής: Ότι ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων στις δομές του
νομικού προσώπου που εξετάζουμε τον απολογισμό είναι συμβασιούχοι με δίμηνα, τετράμηνα,
εξάμηνα, οχτάμηνα και κάθε είδους εργασιακής σχέσης μάλλον, να μην τις χαρακτηρίσω και γι
αυτό το λόγο και θα το καταψηφίσουμε.
Επίσης, αυτά τα 926.000€ Δήμαρχε και κ.Κορωνά που είναι το πλεόνασμα, το είπατε και
από μόνοι σας, φτιάξτε τους παιδικούς σταθμούς, διαθέστε τα εκεί, καταργείστε τα τροφεία τα
οποία είναι 176.000€ να πάρουν μια ανάσα οι δημότες μας μέλη λαϊκών οικογενειών είναι δεν
τους περισσεύουν και αυτά με κόπο τα δίνουν στο δήμο. Πάρτε το λεωφορείο που είπατε.
Διαμάντης: Θα ήθελα να ρωτήσω τον αντιδήμαρχο, υπάρχει αυτοκίνητο που καίει
κηροζίνη στην ΚΑΠΑ;
Καγκελίδης: Εγώ θέλω να δώσω εύσημα στον κ.Κορωνά. Το 2012 στο γήπεδο της
Πατρίδας παρουσιάζοντάς το είπα ότι ο κ.Κορωνάς είναι ανερχόμενο αστέρι και δεν έκανα λάθος.
Κορωνάς: Όσον αφορά τα τροφεία κ.Μελιόπουλε, γνωρίζετε ότι τα τροφεία είναι
χαμηλότερα είναι 75€ περίπου το μήνα ενώ τα αντίστοιχα στους ιδιωτικούς 200€ και κάτι.
Συνεπώς το τροφείο είναι συμβολική και ενδεικτική αξία, σαφώς ο δήμος με τα τροφεία αυτά δεν
καλύπτει τη δαπάνη που έχει για κάθε παιδί ξεχωριστά, είναι σίγουρο αυτό θα σας το πει και ο
αντιδήμαρχος οικονομικών που έχει κάνει μια εκτενέστερη μελέτη για τους παιδικούς σταθμούς
αλλά και για τη Ζωγιοπούλου.
Όσον αφορά τα έργα συντήρησης και υποδομής, αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη
εργολαβία στην οποία θα ανακαινιστούν και θα γίνουν καινούργιες τέσσερις αυλές παιδικών
σταθμών, στο Πασακιόσκι, του Αγ. Γεωργίου, του Μακροχωρίου και του Εργοχωρίου και δάπεδα
και όργανα παιδικών χαρών και ξεκίνησε κι η διαδικασία αγοράς σχολικού λεωφορείου την οποία
δυστυχώς δεν βρέθηκε κάποιος ανάδοχος και θα την ξανακάνουμε με νέους όρους και παραπάνω
χρήματα γιατί μάλλον βάλαμε λίγα χρήματα και δεν ήρθε κάποιος να χτυπήσει το συγκεκριμένο.
Όσον αφορά τις συνδρομές των αθλούμενων να πούμε ότι ποσό είναι πολύ συμβολικό,
είναι το μήνα περίπου 7€ αυτών που κάνουν χρήση των βαρών, κάνουν χρήση των προγραμμάτων
μαζικού αθλητισμού και κάποιων γηπέδων που έχουν ιδιαίτερη συντήρηση αναφέρομαι στα
γήπεδα του τένις, είναι πολύ συμβολικό ανέρχεται στα 7€/μήνα και θεωρώ ότι καλό κάνει αυτό το
πράγμα, γιατί αυτά τα χρήματα στα γήπεδα θα μείνουν.
Με βάση τα χρήματα αυτά που θα εξοικονομηθούν από εργολαβίες προχωράμε μαζί με
την τεχνική υπηρεσία στον εξωραϊσμό των εξωτερικών γηπέδων του ΔΑΚ, προκειμένου το ΔΑΚ
να γίνει ένα πρότυπο αθλητικό πάρκο όπως του αξίζει να είναι, ο οποίος πέρα από την
ιστορικότητά του είναι σε κομβικό σημείο στην πόλη και είναι ένα τεράστιο οικόπεδο που πρέπει
να το αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα.
Θεωρώ ότι όλες οι κινήσεις γίνονται στα μέτρα της λογικής και στα μέτρα του ανεκτού
οικονομικά για τον συνδημότη μας και γίνονται προς όφελος του δημότη. Αυτός είναι ο λόγος που
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δεν τίθεμαι υπέρ της στεγανοποίησης του γηπέδου της Ελιάς γιατί όπου γίνεται κάτι κλειστό μένει
από έξω ο δημότης.
Θεωρούμε ότι μπορούμε να βρούμε κάποιους άλλους χώρους εφόσον έχουμε και τα
χρήματα για να τους κλείσουμε για να γίνουν προπονητήρια και αθλητικά κέντρα πάλι μέσα στην
πόλη της Βέροιας.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Δημάρχου;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Γ.Μελιόπουλος
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 24-8-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την υπ’ αριθ. 165/2016 απόφαση του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π&Π.Α.», για έγκριση του
απολογισμού του, οικονομικού έτους 2015.
3.- Τα στοιχεία του οικονομικού απολογισμού έτους 2015 του παραπάνω νομικού προσώπου.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 96, 234 και 240 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την αριθ. 165/2016 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία
«Κ.Κ.Π.Α.Α.Π&Π.Α.», για έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων, οικονομικού έτους 2015, ο
οποίος εμφανίζει έσοδα 4.965.803,77€, έξοδα 4.021.963,09€ και χρηματικό υπόλοιπο
943.840,68€.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 469 / 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

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Ν.

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Γ.
Μ.
Λ.
Σ.
Γ.
Ε.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Ι.
Μ.
Ν.
Ζ.
Α.
Γ.
Ι.
Σ.
Η.
Ν.
Π.
Α.
Γ.

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

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 9-9-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

