ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 20/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 443/2001
Περίληψη
Έγκριση σύστασης αμιγούς δημοτικής
επιχείρησης με την επωνυμία «Κέντρο
Μέριμνας Ατόμων με ειδικές δεξιότητες».
Σήμερα 20 Αυγούστου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 16-8-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη.
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Ποτουρίδης
Κουρουζίδης
Πουλασουχίδης
Aσλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Τάκης
Πιτούλιας
Κεσίδης
Σουμελίδης
Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής

Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
--------

Δ. Ταχματζίδης
Μ. Γαβρίδης
Γ. Ουρσουζίδης
Ν. Χαμαλής
Ν. Ουσουλτζόγλου
Σ. Γεωργιάδης
Ι. Τριανταφυλλίδης
Απόντες Δημαρχιακοί
Α. Ταραλάς
Πάρεδροι
Σ. Παναγιωτίδης
Χ. Μουτσιόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Ε. Λευκοπούλου
Γ. Μανακούλης
Π. Αγαθαγγελίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
432/2001 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Β.
Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου –
Καραχατζή.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 433/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και
επανήλθε κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 434/2001
απόφασης.
3) Κατά τη συζήτηση πρακτικού του 19ου θέματος
αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 447/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Πέτκος, Π.
Πιτούλιας.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 456/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Πέτκος.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 464/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ. Πέτκος.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-8-2001 εισηγητικό
σημείωμα του Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 277 του ΔΚΚ (Π.Δ.
410/95)
1.Οι Δήμοι μπορούν να συνιστούν δικές τους επιχειρήσεις ή να μετέχουν σε
επιχειρήσεις που συνιστούν μαζί με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή σε
επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν:
α)για την εκτέλεση έργων που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού
καθώς και για την οικονομική εκμετάλλευση των έργων αυτών.
β)για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που έχουν σκοπό την
εξυπηρέτηση του κοινού.
γ)για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό την πραγματοποίηση
εσόδων.
2.Δύο ή περισσότεροι δήμοι μπορούν να συνιστούν κοινές δημοτικές επιχειρήσεις και
να συμμετέχουν σε υφιστάμενες δημοτικές επιχειρήσεις.
3.Η σύσταση αμιγούς δημοτικής επιχείρησης ή η συμμετοχή σε τέτοια επιχείρηση
γίνεται μετά πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,
που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συλλόγου των μελών του και πράξη του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Η πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας περιλαμβάνει όλα
τα στοιχεία της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου και αποτελεί το καταστατικό
της επιχείρησης.
4.Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη σύσταση δημοτικής επιχείρησης
αναφέρονται η επωνυμία, ο σκοπός, η διάρκεια και η έδρα της επιχείρησης, η
διοίκηση, το κεφάλαιο, οι πόροι, τα σχετικά με τη διάλυση & εκκαθάριση της
επιχείρησης, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
5.Οι παραπάνω δημοτικές επιχειρήσεις αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτ. δικαίου
και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας εφ' όσον δεν ορίζεται
διαφορετικά από αυτόν τον νόμο.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο ν' αποφασίσει για τη
σύσταση δημοτ. επιχείρησης με την επωνυμία "ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ".
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Είναι μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές παρεμβάσεις που
μπορεί να κάνει μία οργανωμένη κοινωνία, απέναντι σε ένα αριθμό συμπολιτών μας
που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα. Μέχρι τώρα ήταν ο Σύλλογος Γονέων
Νομού Ημαθίας, που έχει ορισμένα μέλη. Λέω ορισμένα μέλη γιατί όσες οικογένειες
έχουν παιδιά με ειδικές δεξιότητες, δεν είναι και μέλη αυτού του συλλόγου. Με βάση
μία έρευνα της Αναπτυξιακής του Νομού Ημαθίας, στα πλαίσια της καταγραφής
όλων αυτών των περιπτώσεων, που είναι το πιο αξιόπιστο στοιχείο στον τομέα αυτό,
στο επίπεδο του Δήμου μας λειτουργεί ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων των
παιδιών του ειδικού σχολείου, που επίσης τα μέλη αυτού του συλλόγου δεν
αντικατροπτίζουν το πραγματικό μέγεθος του ζητήματος που υπάρχει σε επίπεδο
Δήμου, γιατί εκεί είναι γραμμένα μόνο τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο ειδικό
σχολείο ενώ υπάρχουν πολλά παιδιά με ειδικές ανάγκες που δεν πηγαίνουν στο
σχολείο αυτό.
Η κοινωνική αυτή ομάδα, χρειάζεται μία πολύπλευρη κοινωνική στήριξη από
πλευράς ολόκληρης της κοινωνίας και αυτό είναι στοιχείο του πολιτιστικού δείκτη

της κοινωνίας του Δήμου μας, το πώς θα αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις
περιπτώσεις. Το κέντρο, ως πολιτιστική επιχείρηση, δεν μπορεί να είναι ούτε
εκπαιδευτικό, να υποκαταστήσει δηλαδή οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό
εκπαιδευτικό φορέα, ούτε κέντρο αποκατάστασης, ούτε καμίας τέτοιας μορφής που
παίρνουν συνήθως ορισμένα επίσημα και κυρίως κρατικά κέντρα ή φορείς.
Ξεκινάει από μία σκέψη.
α)Πρέπει να δώσουμε στα παιδιά, που έχουν αποκτήσει ορισμένες γνώσεις
μέσα από το ειδικό σχολείο, τη δυνατότητα να συνεχίσουν να δουλεύουν επάνω στον
τομέα αυτό με στόχο κάποια στιγμή να βγουν στην αγορά και να ενσωματωθούν στην
οικονομική ζωή της πόλης.
β)Να δοθεί σε όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, ένας χώρος όπου να μπορούν
να ασχολούνται, να κουβεντιάζουν και να δημιουργούν. Να βγουν από την
απομόνωση που μέχρι στιγμής είναι καταδικασμένα από την έλλειψη της κοινωνικής
μέριμνας από την κοινωνία μας, να ζουν.
Η δημοτική αυτή επιχείρηση πρέπει να έχει κάποιους στόχους. α)Να
αναπτύξει, να εκμεταλλευθεί, να απορροφήσει κοινοτικά κονδύλια που θα αφορούν
αυτήν την κατηγορία των συμπολιτών μας και να αναπτύξει ένα κίνημα εθελοντισμού
για προσφορά συντροφιάς σ' αυτά τα παιδιά.
Αυτή η παρέμβαση έχει σκοπό, πέρα από τη λειτουργία των εργαστηρίων,
γιατί όλος αυτός ο χώρος χωροθετείται στο κτίριο των κυψελών των παραδοσιακών
τεχνών, όπου στον πάνω όροφο έχει 4 εργαστήρια έτοιμα να λειτουργήσουν
(αγγειοπλαστικής, ψηφιδωτού, ζωγραφικής & αγγειοπλαστικής, ξυλογλυπτικής &
ξυλοτεχνικής).
Πέρα από τη λειτουργία αυτών των εργαστηρίων, στο ισόγειο, όπου θα γίνει ο
χώρος αναψυχής και συνάντησης αυτών των παιδιών, έχουν προβλεφθεί να υπάρχουν
βιτρίνες και εκθεσιακοί χώροι, όπου θα εκτίθενται τα δημιουργήματα αυτών των
παιδιών και θα προσφέρονται στους πολίτες, στο Δήμο και σε διάφορα άλλα νομικά
πρόσωπα, που θα θέλουν να αγοράσουν προϊόντα αυτών των παιδιών, έτσι που να
ενσωματωθούν σιγά σιγά και στην οικονομική αλλά και στην κοινωνική ζωή της
πόλης.
Αυτό το πακέτο των μέτρων, θα πρέπει στα αμέσως επόμενα στάδια, με
πρωτοβουλίες και των 2 συλλόγων (της υπό ίδρυσης δημοτικής επιχείρησης & του
Δήμου), να προχωρήσει με σεμινάρια ενημέρωσης του κόσμου για παιδιά με ειδικές
δεξιότητες, στα προβλήματά τους και στον τρόπο που η κοινωνία μπορεί να τα
στηρίξει.
Θα κάνουμε πρόταση στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΒ, να εφαρμόσει
την ακριβώς αντίστοιχη πολιτική με την χρέωση του παγίου στις πολύτεκνες
οικογένειες του Δήμου μας. Εδώ και 5-6 μήνες έχουμε συνεργασία και με τους 2
συλλόγους οι οποίοι όχι μόνο πρέπει να συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο
αλλά πρέπει να στηρίξουν με την παρουσία τους τη λειτουργία αυτής της δημοτικής
επιχείρησης.
Σ' ότι αφορά το τυπικό μέρος, μαζί με το κείμενο της ιδρυτικής πράξης που
περιλαμβάνει αυτά τα οποία θεωρεί απαραίτητα ο δημοτικός και κοινοτικός κώδικας
για να πάει στην εφημερίδα ης Κυβερνήσεως, έχει κατατεθεί και η σχετική
οικονομοτεχνική μελέτη, την οποία συνέταξε ο κ. Τσιλογιάννης, αλλά είναι
ουσιαστικά μία προσφορά του οικονομικού επιμελητηρίου στα παιδιά με ειδικές
δεξιότητες και στο Δήμο Βέροιας στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.

Σιδηρόπουλος: Ποιός έχει πάρει αυτήν την απόφαση; Ποιός την ξεκίνησε;
Υπάρχει κάποιο πρότυπο άλλων πόλεων; Έγινε ολοκληρωμένη δουλειά σ' ότι αφορά
το θέμα αυτό; Διότι αναφέρθηκαν πολλά.
Δήμαρχος: Η πρωτοβουλία είναι της δημοτικής αρχής σε συνεργασία με τους
2 συλλόγους. Το κόστος περιλαμβάνεται στην οικονομοτεχνική μελέτη, αλλά όποιο
κόστος κι αν έχει αξίζει για τις οικογένειες και γι' αυτά τα παιδιά. Έγινε σωστή,
επιστημονική και τεκμηριωμένη δουλεία.
Χαρίση Θεοδώρα, πρόεδρος νομαρχιακού συλλόγου: Αυτή η προσπάθεια που
έχει γίνει στη Βέροια, έπρεπε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα, γιατί τα παιδιά που
φιλοξενεί ο Δήμος Αλεξάνδρειας είναι από το Δήμο Βέροιας, από το Δήμο
Αντιγονιδών και από το Δήμο Νάουσας. Φιλοξενείται από το 89 στο Δήμο
Αλεξάνδρειας. Χρειάζονται συμπαράσταση τα παιδιά αυτά.
Συγχαρητήρια γι' αυτήν την προσπάθειά σας. Θα έπρεπε όμως να γίνει πολύ
νωρίτερα γιατί δεν ξέρουμε ποια παιδιά θα φιλοξενηθούν εκεί. Να δούμε το παιδί από
την ηλικία των 16 ετών και μετά. Αυτό θέλουμε να λυθεί. Να λυθεί και το
μεταφορικό μέσο, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Δεν έχουμε χρήματα για τα καύσιμα των
λεωφορείων. Τα μισά τα πληρώνει ο σύλλογος και τα άλλα μισά η Νομαρχία. Δεν
μας καλύπτουν ολοκληρωτικά. Κάποια στιγμή επειδή ο σύλλογος δεν έχει έσοδα, μας
κόψανε το ρεύμα και το τηλέφωνο.
Δαμιανίδου Μελίνα, πρόεδρος συλλόγου γονέων ειδικού σχολείου Βέροιας:
Να δρομολογηθούν κάποια πράγματα ώστε τα ειδικά σχολεία να μην είναι μόνο στις
ταμπέλες αλλά και κατ' ουσία. Το ειδικό θεραπευτικό προσωπικό, δεν είναι ακόμα
διορισμένο στα ειδικά σχολεία από το κράτος. Έτσι λοιπόν ως σύλλογος
αναλαμβάνουμε την ευθύνη να κάνουμε κάποιες άτυπες προσλήψεις του
θεραπευτικού προσωπικού. Τα παιδιά πηγαίνουν στα ειδικά σχολεία για να μάθουν
να βγαίνουν από το σπίτι και για να μάθουν να ζουν. Η ζωή είναι το βασικό μέλημα
μας. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα δοθεί λύση με το διορισμό των σχετικών ειδικοτήτων
από το κράτος.
Δεν θέλουμε τον οίκτο κανενός. Θέλουμε την αγάπη, τη συμπάθεια, τη
συμμετοχή σας. Γι' αυτό έχουμε αρχίσει μία σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων,
προκειμένου το κοινό της Ημαθίας να ενημερωθεί και να έρθει πιο κοντά μας, όχι για
να μας στηρίξει οικονομικά στις προσπάθειές μας, αλλά για να καταλάβουμε
επιτέλους όλοι ότι ολονών τα παιδιά, έστω κι αν γεννήθηκαν υγιή, είναι υποψήφια
ειδικά άτομα και ο αγώνας ενός γονιού που έχει παιδί με ειδικό πρόβλημα, έχει
προδικασμένο αρνητικό αποτέλεσμα. Να παραδεχθεί η πολιτεία ότι τα ειδικά άτομα
έχουν μερίδιο στον πολιτισμό του τόπου τους. Πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και να
ζητείται επίσημα αυτή η συμμετοχή τους.
Είναι σοβαρό το ερώτημα: Τι γίνεται μετά το σχολείο; Το έργο που
προσφέρεται μέσα στο ειδικό σχολείο καταστρέφεται όταν μετά τα 16 έτη του το
παιδί επιστρέψει στο σπίτι του, στην απραξία και αρχίζει ο μηδενισμός. Είναι
τραγικό αυτό για το παιδί.
Η πρόταση του Δήμου Βέροιας δείχνει το πολιτιστικό επίπεδο της πόλης. Με
τις επαφές που έχουμε ως σύλλογος μέσα στα Υπουργεία, βλέπουμε ότι ήδη έχει
δημιουργηθεί ένα κλίμα υπέρ της πόλης μας και υπέρ της δουλειάς που γίνεται στο
σχολείο και στους συλλόγους μας.
Η συγκεκριμένη πρόταση του Δημάρχου μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους
γιατί είναι ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη. Βασίζεται στον εθελοντισμό. Οι γονείς
πρέπει επιτέλους να διδαχθούν, να μάθουν, να συμμετέχουν ενεργά στην αναβάθμιση
της ζωής των παιδιών τους. Μ' αυτήν την πρόταση ο Δήμος τους δίνει την ευκαιρία
να το κάνουν.

Σκουμπόπουλος: Με την υπό ίδρυση δημοτική επιχείρηση ο Δήμος μας
παρεμβαίνει σε ένα κοινωνικό πρόβλημα αρκετών οικογενειών της πόλης μας.
Υπάρχει αναγκαιότητα της σύστασής της. Συμφωνούμε να ιδρυθεί αυτή η δημοτική
επιχείρηση. Επιτέλους ο Δήμος δείχνει ευαισθησία σε ένα κοινωνικό πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν αρκετές οικογένειες στην πόλη μας.
Η κρατική μέριμνα είναι ελλειπέστατη σε διορισμένο διδακτικό προσωπικό
και οι σύλλογοι αναγκάζονται με άλλους τρόπους να προσλάβουν και να πληρώσουν
το προσωπικό. Έτσι λοιπόν θα δοθεί η δυνατότητα με την σύσταση αυτής της
δημοτικής επιχείρησης, να παρέμβουμε εμείς ως Δήμος, γιατί το κράτος αδιαφορεί
για τα άτομα που έχουν τέτοιου είδους προβλήματα.
Όσο κι αν είναι το οικονομικό βάρος, ο Δήμος μας αξίζει να το αντέξει.
Επειδή το κέντρο δεν θα απασχολήσει μόνο παιδιά της πόλης μας να γίνει, σε 2η
φάση αυτή η δημοτική επιχείρηση, διαδημοτική. Να συμμετέχουν και άλλοι Δήμοι
γιατί το οικονομικό βάρος είναι πολύ μεγάλο. Εκτός από τους Δήμους, να συμμετέχει
και η Ν.Α. σ' αυτήν την διαδημοτική επιχείρηση.
Η ιδρυτική πράξη εμπεριέχει τα στοιχεία που προβλέπει ο δημοτικός κώδικας.
Να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο και άλλοι εκπρόσωποι φορέων της πόλης,
όπως ο φαρμακευτικός, ο ιατρικός σύλλογος, δάσκαλοι και καθηγητές αντίστοιχων
ειδικοτήτων. Πρέπει να διευρύνουμε το διοικητικό συμβούλιο αυτής της δημοτικής
επιχείρησης και να μην αποτελείται μόνο από 5 δημοτικούς συμβούλους και από τους
2 εκπροσώπους των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, που πρέπει οπωσδήποτε να
είναι.
Συμφωνούμε να διευρυνθεί το διοικητικό συμβούλιο στην ίδρυση της
δημοτικής επιχείρησης.
Σιδηρόπουλος: Συμφωνώ με την σύσταση αυτής της δημοτικής επιχείρησης.
Με την τοποθέτηση του κ. Σκουμπόπουλου μπαίνουν και κάποια άλλα ζητήματα τα
οποία είναι σωστά και θα πρέπει να τα δούμε για τα πετύχουμε το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα.
Κόλβατζης: Σε μία εποχή που κυρίαρχο γνώρισμα είναι ο κοινωνικός
αμοραλισμός, ο Δήμος Βέροιας τολμά και πρωτοπόρα κάνει μία ουσιαστική και
ρεαλιστική πρόταση και προσεγγίζει ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα όπως είναι
αυτό των ατόμων με ειδικές δεξιότητες. Προτείνει τη συγκρότηση μίας δημοτικής
επιχείρησης, ένα συγκεκριμένο χώρο δημιουργίας και επικοινωνίας για τα άτομα
αυτά αλλά και για τους γονείς τους, όπου είναι οι πρωταγωνιστές όπου σήμερα
απέδειξαν με τις προσπάθειές τους για να λύσουν το πρόβλημα το οποίο καθημερινά
βιώνουν. Ο Δήμος Βέροιας είναι αρωγός με συγκεκριμένη πρόταση στο πρόβλημα
αυτό.
Λύνεται μερικώς και δίνει μία διαχρονικότητα στην ολοκληρωμένη επίλυση
του ζητήματος του κοινωνικού απομονωτισμού που έχουν αυτά τα άτομα.
Η συγκρότηση και η λειτουργία της δημοτικής επιχείρησης θα είναι το
έναυσμα για μία ολοκληρωμένη μελλοντική παρέμβαση και αντιμετώπιση του
πολύπλευρου αυτού κοινωνικού-οικογενειακού και ατομικού προβλήματος.
Το ζήτημα μέσα από αυτή τη δημοτική επιχείρηση, θα γίνει και μία
προσέγγιση επίλυσης των προβλημάτων σε όλες τις ηλικίες και με τις όποιες
διαστάσεις εμφανίζονται τα προβλήματα αυτά.
Το ζήτημα της ολοκληρωμένης και δια βίου αντιμετώπισης των προβλημάτων
που θα έχουν αυτά τα παιδιά, είναι το ζήτημα της επαγγελματικής τους
αποκατάστασης που μέσα από αυτήν τη δημοτική επιχείρηση θα προσεγγιστεί και θα
δοθεί η ευκαιρία να λυθεί.

Προεδρεύων: Να ψηφιστεί ομόφωνα η σύσταση και να συζητηθούν μετά τα
άλλα θέματα που τέθηκαν από τον κ. Σκουμπόπουλο και τον κ. Σιδηρόπουλο.
Συμφωνεί το σώμα;
Σύμβουλοι: Ναι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 13-8-01 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την αναγκαιότητα σύστασης της πιο πάνω επιχείρησης για την παροχή
προστασίας και φροντίδας, τη λειτουργία χώρων δημιουργικής απασχόλησης κ.λ.π.
ατόμων με ειδικές δεξιότητες περιοχής Δήμου Βέροιας ώστε να παραμένουν στην
οικογένεια και στην Κοινότητα.
3.- Τη συνημμένη οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την
ίδρυση της δημοτικής επιχείρησης «Κέντρο Μέριμνας Ατόμων με Ειδικές
Δεξιότητες».
4.- Το συνημμένο σχέδιο ιδρυτικής πράξης Κέντρου Μμέριμνας Ατόμων με Ειδικές
Δεξιότητες.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 277 παρ.3 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη σύσταση αμιγούς δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία
«Κέντρο Μέριμνας Ατόμων με Ειδικές Δεξιότητες», ως εξής:
1. Συνιστάται αμιγής δημοτική επιχείρηση κατ' άρθρο 277 επ. του Π.Δ. 410/1995 με
την επωνυμία "ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ"
(ΚΕΜΑΕΔ) στο Δήμο Βέροιας του Ν. Ημαθίας.
2. Σκοπός της δημοτικής επιχείρησης είναι:
 η παροχή προστασίας και φροντίδας στα άτομα με ειδικές δεξιότητες της
περιοχής του Δήμου Βέροιας, ώστε να παραμένουν στην οικογένεια και στην
Κοινότητα, με την μορφή της δωρεάν παροχής ιατρικής περίθαλψης, σωματικής
αγωγής, εργοθεραπείας, βοήθειας στο σπίτι, ηθικής και ψυχολογικής τόνωσης,
οργανωμένης ψυχαγωγίας καθώς και κάθε είδους εξυπηρέτησης,
 η λειτουργία χώρων δημιουργικής απασχόλησης των ατόμων με ειδικές
δεξιότητες, με την μορφή εργαστηρίων παραδοσιακών τεχνών,
 η δημιουργία και λειτουργία εκθεσιακού χώρου στον οποίο θα διατίθενται από τα
παραπάνω άτομα, τα παραγόμενα προϊόντα,
 η λειτουργία χώρου εντευκτηρίου για τα άτομα με ειδικές δεξιότητες,
 η συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν σχέση με τα άτομα
με ειδικές δεξιότητες,
 η ανάπτυξη ενός κινήματος εθελοντών που θα συνδράμουν τα άτομα αυτά, καθώς
και η εκπαίδευση των εθελοντών πάνω σε ζητήματα σχετικά με τα άτομα με
ειδικές δεξιότητες.
3. Η διάρκεια της δημοτικής επιχείρησης ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια και λήγει την
31.12.2011.
4. Έδρα της δημοτικής επιχείρησης ορίζεται η Βέροια και πιο συγκεκριμένα το
δημοτικό κτίριο που βρίσκεται στην περιοχή των παλαιών εβραϊκών
νεκροταφείων.
5. Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που τα μέλη
του μαζί με τους αναπληρωτές ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα
μέλη του διοικητικού συμβουλίου πέντε (5) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου
εκ των οποίων ένα (1) προέρχεται από την μειοψηφία, ένα (1) είναι εκπρόσωπος

6.

7.

8.

9.

του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ειδικού Σχολείου και ένα (1) είναι
εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ν. Ημαθίας.
Ο Δήμος Βέροιας διατέθει στην επιχείρηση χρηματικό ποσό 10.000.000 δρχ. ως
αρχικό κεφάλαιο της και παραχωρεί, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας,
την χρήση του διωρόφου κτίσματος που βρίσκεται στην περιοχή των παλαιών
εβραϊκών νεκροταφείων.
Πόροι της επιχείρησης είναι τα έσοδα: από προσόδους της κινητής και ακίνητης
περιουσίας, από δίδακτρα, από συνδρομές μελών, από παροχές υπηρεσιών προς
τρίτους, από την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων, από συμμετοχή σε
εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα, από επιχορηγήσεις οποιουδήποτε φορέα, από
δάνεια, χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές, από την εκποίηση
περιουσίας και από κάθε άλλη πηγή.
Η επιχείρηση διαλύεται: α) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, β) όταν λήγει χωρίς να
παραταθεί η διάρκεια της επιχείρησης και γ) σε περίπτωση πτώχευσης. Την
διάλυση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση. Εκτός από την περίπτωση της
πτώχευσης η εκκαθάριση γίνεται από τρεις (3) εκκαθαριστές που ορίζονται από
το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς
υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και
πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης. Μετά την εκκαθάριση το καθαρό υπόλοιπο
περιέρχεται στο Δήμο Βέροιας.
Η συγκρότηση, η λειτουργία, η διαχείριση και εποπτεία της επιχείρησης διέπονται
από τους: κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ.
410/1995.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 443 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μ.
I.
Κ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΥΛΑΣΟΥΧΙΔΗΣ Α.
Δ.
Κ.
Ε.
Λ.
Π.
Α.
Μ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Τάκης
Πιτούλιας
Κεσίδης
Σουμελίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 5-9-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Λ.
Θ.
Ι.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής

