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Περίληψη
Έγκριση της υπ’ αριθ. 62/2016 απόφασης Δ.Σ της
Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής
Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας», επί
του ετησίου προγράμματος δράσης, του προϋπολογισμού
και του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης, έτους
2017.
Σήμερα 19 Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα 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 15-12-2016 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 34 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης, 13) Γ.
Κάκαρης, 14)Μ. Παπαϊωάννου, 15) Λ. Ακριβόπουλος,
16)Ι.Χειμώνας,
17)Σ.Ασλάνογλου,
18)Γ.Ορφανίδης,
19)Ε.Ιακωβίδου, 20) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 21)Α.Σιακαβάρας,
22)Θ.Τέτος, 23)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 24)Ι.Κυρατλίδης, 25) Μ.
Σουμελίδης,
26)Ζ.Πατσίκας,
27)
Α.
Καγκελίδης,
28)Γ.Γουλτίδης,
29)Ι.Παπαγιάννης,
30)Η.Τσιφλίδης,
31)Σ.Ελευθεριάδου, 32)Α.Αποστολόπουλος, 33)Α.Μαρκούλης,
34)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Π.Τσαπαρόπουλος, Β.Λυκοστράτης,
Χ.
Γαϊτάνου,
Ν.Τσιαμήτρος,
Ν.Μπέκης,
Π.Παπαδίνα,
Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου, Ε.Μοτσιόπουλος

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

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Ι.Κυρατλίδης,
Ι.Παπαγιάννης και προσήλθε ο κ.Η.Τσιφλίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 729/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Κυρατλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 730/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Θ.Τέτος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 731/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Τέτος και αποχώρησε ο κ.Μ.Σουμελίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 733/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Η.Τσιφλίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 736/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Αποστολόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 738/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Λαζαρίδης, Κ.Καραπαναγιωτίδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 739/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Σοφιανίδης, Γ.Ορφανίδης, Ν.Μωυσιάδης,
Γ.Μελιόπουλος και προσήλθε ο κ.Α.Λαζαρίδης
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 747/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Σοφιανίδης και αποχώρησε ο κ. Ζ.Πατσίκας
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 748/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ.Πατσίκας
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 754/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Ορφανίδης
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 757/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μωυσιάδης και αποχώρησε ο κ.Ι.Κυρατλίδης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 768/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Κυρατλίδης και αποχώρησε ο κ. Ν.Μωυσιάδης
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 13-12-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής
Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας» με την αριθ. 62/2016
απόφασή του ενέκρινε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, τον Προϋπ/σμό και το Ολοκληρωμένο
Πρόγραμμα
Δράσης
της,
έτους
2017.
………………………………………………..………………………………………..
Με τις διατάξεις των παρακάτω άρθρων του Ν. 3463/06 προβλέπεται ότι:
«Αρθρο 256 ΄΄Εγκριση αποφάσεων΄΄. 1. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της
επιχείρησης εγκρίνονται από το δημοτικό ή κοινοτικό 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.».
«Αρθρο 259 ΄΄Χρηματοδότηση΄΄. 1. (όπως η παράγραφος αντικαταστάθηκε από την παρ.14
του άρ.10 του Ν.4071/2012) «Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον
οικείο δήμο για τις δραστηριότητές της, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η
οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η χρηματοδότηση του
δήμου καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της
επιχείρησης, ο οποίος συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της
επιχείρησης που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα
δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του παρόντος νόμου.». (..).
{παρ.3, αρ.206.: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση
της διαδικασίας κατάρτισής του από την Περιφέρεια, εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διακεκριμένα Ετήσια Προγράμματα Δράσης των
δημοτικών ή κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, δημοτικών ή κοινοτικών ανωνύμων
εταιρειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των δημοτικών ή κοινοτικών ιδρυμάτων
τους. Αντίστοιχη ετήσια εξειδίκευση απαιτείται και για το επιχειρησιακό πρόγραμμα των
Συνδέσμων.}.
Αρθρο 260 ΄΄Διαχείριση΄΄. (..)3. Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχειρήσεως από το
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του
προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ.». (..)».
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο για την έγκριση ή μη της υπ’ αριθ.
62/116 απόφασης του δ/κού συμβουλίου της παραπάνω επιχείρησης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μαρκούλης: Θέλω να ρωτήσω τον κ.Σοφιανίδη και τον κ.Καμπούρη, ουσιαστικά δηλ.
αριθμητικά άγει στο ίδιο αποτέλεσμα, το 700 με το 150 και το 800 με το 50. Βέβαια στο τέλος
αυτό το οποίο συμπέρανα εγώ ότι ακόμη και αν προκύψουν μετά το 2019 ζητήματα κάλυψης
υποχρεώσεων από τους φορείς που μεταφέρθηκαν, σε ζητήματα που αφορούν τις υποχρεώσεις
από τα Ν.Π. που μεταφέρθηκαν από τους άλλους δήμους, θα τα καλύψει μετά το 2019, θα τα
καλύψει η ΚΕΠΑ, απλά ζητάει να μείνει η χρηματοδότηση των 800.000€.
Αναφέρθηκε προηγουμένως ο κ.Κορωνάς κι είπε καλά που είναι η ΚΕΠΑ … ποιος ο
λόγος να πηγαίνουμε σε μείωση και ουσιαστικά να λέμε είτε 700 είτε 800, στο τέλος πάλι 850 θα
δίνουμε θεωρητικά.
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Ποιος ο λόγος να κάνουμε αυτή τη μείωση από την χρηματοδότηση στην ΚΕΠΑ με άμεση
συνέπεια και στο γενικότερο πλαίσιο της λιτότητας που βιώνουμε σαν δήμος και οι δημοτικές
επιχειρήσεις; Ποιος ο λόγος να έχουμε αυτή τη μείωση από τη στιγμή που από την άλλη πλευρά
προκρίνουμε ότι η συνεισφορά της ΚΕΠΑ είναι σημαντική; Γιατί δεν πάμε να πούμε 800 και να
τελειώνουμε να ησυχάσουμε και να μην υπάρχει η διχογνωμία αυτή;
Δήμαρχος: Εγώ απλά θέλω να υπενθυμίσω ότι ο προϋπολογισμός του δήμου έχει ψηφιστεί
εδώ και αρκετές μέρες και στον οποίο προβλέφθηκαν οι επιχορηγήσεις προς τις επιχειρήσεις και
τα Ν.Π.
Σοφιανίδης: Πέραν αυτού που είπε ο Δήμαρχος, δεν είπατε αν γίνει αυτό προς τα τρίτα
πρόσωπα θα πάμε μέχρι το 2026.
Δεύτερον, από τους 7 παρόντες, νομίζω οι 6 ψήφισαν όπως έχει το εισηγητικό και είναι
μια πρόταση αυτή. Είχε γίνει από τη διοίκηση της ΚΕΠΑ, από τη διεύθυνση της ΚΕΠΑ και από
το λογιστήριο. Δεν έγινε δεκτή από το διοικητικό συμβούλιο με το σκεπτικό ότι οι περικοπές του
12% που έγιναν από όλους τους τομείς του δήμου δηλ. από το τεχνικό πρόγραμμα, από την
καθαριότητα, από παντού, 200.000 έγιναν από το ΚΑΠΑ, δεν θα μπορούσαν να εξαιρεθούν
κάποιες δομές του δήμου. Με αυτό το σκεπτικό ψηφίστηκε αυτό που έχετε μπροστά σας.
(Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης μιλά εκτός
μικροφώνου)
Σοφιανίδης: Δεν είναι έτσι, δεν γίνεται μείωση, εκείνο ξοφλά τις οφειλές κ.Μαρκούλη τα
150.000€. Το 2019 θα έχουν τελειώσει οι οφειλές αυτό λέει.
Δήμαρχος: Είπα κάτι στο ξεκίνημα το οποίο παρακαλώ να γίνει κατανοητό. Ο
προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου έχουν ψηφιστεί κι αυτό δεν αλλάζει, άρα
δεν έχει νόημα η περαιτέρω κουβέντα άσχετα με το αν διαφωνεί ή συμφωνεί κανείς.
Πρόεδρος: Είναι απολύτως κατανοητό ότι ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός αλλά να μην
φωτιστούν κάποιες πτυχές για κάποιες ενστάσεις που υπάρχουν;
Δήμαρχος: Καμία αντίρρηση.
Πρόεδρος: Εγώ είπα να τον ψηφίσω τον προϋπολογισμό της ΚΕΠΑ αλλά έχω τις
ενστάσεις μου.
Δήμαρχος: Να γίνει κατανοητό ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αλλάξει Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Ναι Δήμαρχε αλλά επιτρέψτε να ακουστούν οι όποιες ενστάσεις υπάρχουν, η
δημοκρατία αυτό λέει…
Καμπούρης: Εγώ αυτό δεν μπορώ να το πω, απλά θέλω να καταθέσω τη δική μου άποψη,
η οποία δεν έγινε αποδεκτή από το διοικητικό συμβούλιο.
Εκτιμώ ότι θα μπορούσε να γίνει μια εσωτερική αναδιανομή των κονδυλίων έτσι ώστε να
λειτουργήσουμε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα την περίοδο 2017-2019 που δεν θα υπήρχε μια
δημοσιονομική επιβάρυνση στο δήμο. Το 2019 ξαναβλέπουμε το θέμα και αν όντως ο δήμος είναι
σε κακή οικονομική κατάσταση, τότε θα κάνει μια τροποποίηση του ΦΕΚ σύστασης και θα
κόψουν τα 300.000€ τα οποία υποτίθεται θα πάρουμε μέχρι το 2019 και αν τα πάρουμε θα είναι
ανενεργά στο ταμείο μας. Εκτός αν θελήσουμε το 2019 να κάνουμε μια προεξόφληση του δανείου
που κατά την κρίση μου έχω και γι’ αυτό απάντηση, αλλά τώρα δεν τίθεται τέτοιο θέμα.
Έχω αυτή τη λογική και δυστυχώς δεν έγινε αποδεκτή από εκεί και πέρα κυρίαρχο όργανο
είναι το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΠΑ το οποίο δεν την έκανε αποδεκτή.
Μαρκούλης: Εγώ καταρχάς δεν έμεινα ικανοποιημένος από τη θέση της διοίκησης και
ειδικότερα του Δημάρχου, ο οποίος αρκείται στο να αναφέρει τι έγινε στον προϋπολογισμό, τον
οποίο προϋπολογισμό να υπενθυμίσω ότι τον έχει ψηφίσει μόνο η πλειοψηφία, εμείς δεν τον
ψηφίσαμε κι από εκεί και πέρα μπορούμε να έχουμε και ενστάσεις.
Αυτό που προκύπτει εν κατακλείδι για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ότι αυτό το οποίο
αναφέρεται ως χρηματοδότηση προς την ΚΕΠΑ είναι το τελικό ποσό των 800.000€.
Αυτό το οποίο έρχεται να μας πει εδώ ο Δήμαρχος κι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ότι τελικά
η χρηματοδότηση προς την ΚΕΠΑ αφορά το ποσό των 700.000€. Αν εμείς θέλουμε να παίξουμε
σε ένα ευρύτερο πεδίο ανάπτυξης νομίζω ότι η μόνη διέξοδος που έχουμε είναι ο πολιτισμός κι η
ανάδειξη αυτού του πράγματος που έχουμε, αυτών των εκδηλώσεων που οργανώνουμε κάθε
χρόνο, των θεατρικών ομάδων, των κινηματογραφικών ομάδων που φέρνουν αυτό το αποτέλεσμα
το οποίο το χειροκροτήσαμε.
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Είναι όλο αυτό που ανέφερε ο κ.Κορωνάς προηγούμενα, ότι με τη συνδρομή των
υπαλλήλων της ΚΕΠΑ, είναι αυτό το οποίο λέμε τόσα χρόνια η ΚΕΠΑ εδώ, η ΚΕΠΑ εκεί, η
ΚΕΠΑ παραπέρα.
Το ζήτημα είναι αν εμείς θέλουμε να κάνουμε αναπτυξιακή πολιτική σε ένα χειμαζόμενο
οικονομικό περιβάλλον. Θα πρέπει να επιλέξουμε πως μπορούμε να το κάνουμε αυτό εφόσον
ζητήματα ανταγωνιστικής δράσης επιχειρηματικής δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα κάνουμε.
Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη θέση της κυβέρνησης και των
προηγούμενων κυβερνήσεων, οι οποίες έθεταν ως γνώμονα το κουτσούρεμα των
χρηματοδοτήσεων του δήμου προς τους ΟΤΑ και εν συνεχεία προς τα Ν.Π. Νομίζω ότι θα πρέπει
να κάνουμε μια επιλογή, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα το οποίο προτείνεται από την υπηρεσία
ουσιαστικά, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με μια άποψη της υπηρεσίας και έχουμε να κάνουμε με
μια απόφαση της διοίκησης του Ν.Π. Η υπηρεσία είναι αυτή η οποία τόσα χρόνια έχει την
εμπειρία καταρχήν, έχει τη δυνατότητα να κρίνει ποιες είναι οι ανάγκες, έχει τη δυνατότητα να
προκρίνει ποιες είναι οι προτεραιότητες. Μια διοίκηση δεν μπορεί να συμβαδίσει με την
υπηρεσία, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μέγα πρόβλημα.
Φρονώ ότι θα έπρεπε η διοίκηση να λάβει υπόψη την εισήγηση, την άποψη της υπηρεσίας,
να την υιοθετήσει και εμείς δεσμευόμαστε αν τυχόν γίνει αυτό, θα υπερψηφίσουμε τον
προϋπολογισμό της ΚΕΠΑ.
Μελιόπουλος: Ως Λαϊκή Συσπείρωση δεν θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό της ΚΕΠΑ
και την αντίθεσή μας οφείλω να την εξηγήσω σύντομα εδώ. Έχει να κάνει από την μία με την
λειτουργία της δημοτικής επιχείρησης με περισσότερο ή λιγότερο ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια,
με την παροχή των υπηρεσιών πολιτισμού στους δημότες ως εμπορεύματα, με πληρωμή
περισσότερο ή λιγότερο ακριβά για μας.
Θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι δωρεάν οι υπηρεσίες πολιτισμού προς τους δημότες και
από αυτή τη διαφορετική φιλοσοφία για το πώς πρέπει να παρέχετε τέτοιες υπηρεσίες πολιτισμού
προς τους δημότες και από ποιους και με ποιον τρόπο κι από αυτό πηγάζει η αντίθεσή μας και
στον προϋπολογισμό, όπως εξέθεσα παραπάνω σύντομα κι είναι ο λόγος που δεν θα ψηφίσω τον
προϋπολογισμό.
Πρόεδρος: Συνάδελφοι, ο κύριος λόγος που η διεύθυνση της ΚΕΠΑ προτείνει τα 800.000€
και τα 50.000€ για το πάγιο κεφάλαιο, είναι γιατί σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μεταφερθεί
κεφάλαιο 700.000€ προς το πάγιο κεφάλαιο ενώ αντίστροφα όχι. Δηλ. αν πει 700 και 150 δεν
μπορούν από τις 150 να μεταφερθούν κεφάλαια αν υπάρχει δυσπραγία στη λειτουργία της ΚΕΠΑ.
αυτός είναι ο λόγος που ζητά τα 800 και 50.
Βεβαίως ο Δήμαρχος είπε ότι υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του δήμου και ασφαλώς
θα ψηφίσω και εγώ τον προϋπολογισμό ης ΚΕΠΑ με την παρατήρηση αυτή για την οποία η
διεύθυνση ζητά την αντιστροφή των ποσών.
Ασλάνογλου: Η συμμετοχή στο κεφάλαιο είναι καταστατική και δεν μπορούμε….
Πρόεδρος: Υπάρχει δυνατότητα επιμήκυνσης και το αναλύει μέσα αναλυτικά, ότι
υπάρχουν δικαστικές προσφυγές και ήδη παρατάθηκε η δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου
αποπληρωμής, αυτά όλα είναι καταγεγραμμένα… Λέω ότι αυτός είναι ο κύριος λόγος που
συντάσσομαι με την άποψη αυτή και καταγράφω την ένστασή μου ψηφίζοντας τον
προϋπολογισμό της ΚΕΠΑ
Σοφιανίδης: Δεν διαφωνώ μαζί σας, απλά λέω ότι αν δεν είχε γίνει περικοπή από την
ΚΕΠΑ όπως έγινε από όλους τους τομείς του δήμου, κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου
πιθανόν οι ίδιοι άνθρωποι που λένε γιατί κάνατε περικοπή από την ΚΕΠΑ, να λέγανε τώρα ότι
είναι το χαϊδεμένο παιδί» και αυτούς τους δίνετε και από αυτούς δεν κόβετε.
Πατσίκας: Εδώ λέει ότι δεν θα έχει «Εύηχη Πόλη» λόγω αυτής της περικοπής ενώ
μπορούσαν να γίνουν όλα;
Πρόεδρος: Ήμουν σαφής.
Δήμαρχος: Θα γίνουν όλα όπως πρέπει.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Δημάρχου;
Μέλη: Ναι.
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Γ.Μελιόπουλος,
Α.Αποστολόπουλος
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

ΑΔΑ: Ω3Ψ6Ω9Ο-ΩΞΔ
1.- Το από 13-12-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την υπ’ αριθ. 62/2016 απόφαση της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής
Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας».
3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου
256 του Ν. 3463/2006.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την αρ. 62/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας»,
επί:
Α) του ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2017.
Β) του προϋπολογισμού έτους 2017, με σύνολο εσόδων και απαιτήσεων €1.487.489,16,
σύνολο εξόδων και υποχρεώσεων €1.472.319,26 και αποθεματικό €15.169,90.
Γ) του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2017.

ΑΔΑ: Ω3Ψ6Ω9Ο-ΩΞΔ
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 732 / 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.
Χ.

Α.
Δ.
Δ.
Θ.
Σ.
Γ.
Ν.
Γ.
Μ.
Ι.
Λ.
Σ.
Γ.
Ε.
Ν.
Α.
Θ.
Κ.
Ι.
Μ.
Ζ.
Α.
Γ.
Ι.
Σ.
Η.
Α.
Γ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής
Κορωνάς
Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Χειμώνας
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Κυρατλίδης
Σουμελίδης
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Ι.
Ι.
Ν.
Ε.

Γκόγκα
Κεχαΐδης
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου
Μοτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 22-12-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

