ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 29/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 635/2001
Περίληψη
Έγκριση σύστασης αμιγούς δημοτικής
επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική
Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΤΑ)
«Ο ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ».
Σήμερα 12 Νοεμβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την
με ημερομηνία 8-11-2001 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 27 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
634/2001 απόφασης αποχώρησαν Β. Γιαννουλάκης,
Ε. Σοφιανίδης, Γ. Μανακούλης, Π. Αγαθαγγελίδης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 24-10-01 εισηγητικό
σημείωμα του Δημάρχου, που έχει ως εξής: Σας καταθέτουμε σχέδιο ιδρυτικής
πράξης για τη σύσταση στο Δήμο Βέροιας Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία
«Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης¨» (ΔΕΤΑ) «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ» και
παρακαλούμε ν΄ αποφασίσετε σχετικά.
Επίσης ο προεδρεύων αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και το
σχέδιο ιδρυτικής πράξης της υπό σύστασης Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία
«Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΔΕΤΑ) «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ» που
ήταν κατατεθειμένο στο φάκελο του θέματος.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος :Όλα τα στοιχεία περιλαμβάνονται στον φάκελο, με την
οικονομοτεχνική μελέτη. Ευχαριστώ τον κ. Τσιλογιάννη δημόσια για το αφιλοκερδές
της μελέτης.
Προεδρεύων :Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος :Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τον κ. Τσιλογιάννη, για
την δωρεά σύνταξη της μελέτης.
Στο πρόγραμμά μας, είχαμε και εμείς τη σύσταση γραφείου πληροφοριών
τουρισμού, ενώ εσείς –η πλειοψηφία-,φέρνετε τώρα σύσταση επιχ/σης. Συμφωνούμε
με την ίδρυση αυτής, αλλά πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει μέσα από
τη ΔΕΤΟΠΟΚΑ, διότι έχει στοιχεία λαογραφίας. Αν ακούσω την εισήγηση του
Δημάρχου γι΄αυτό, τότε θα συμφωνήσω. Επ’ ευκαιρία, τι γίνεται με το Λαογραφικό
Μουσείο της πόλης μας;
Δήμαρχος :Η ΔΕΤΟΠΟΚΑ μπλέχτηκε με τα Τ.Σ.Α. για τον τουρισμό, επειδή
η ιδρυτική της πράξη, παρείχε αυτή τη δυνατότητα. Η διάσταση της λαογραφίας δεν
είναι συστατικό της επιχ/σης, αλλά είναι τίτλος του έργου που χρηματοδοτήθηκε από
τον ΕΟΤ, και θα εκτεθούν σε όροφο της επιχ/σης, εκθέματα που αφορούν την
λαογραφία (από τον Σύλλογο Βλάχων που θα έχει την εποπτεία του χώρου και την
διαχείριση αυτού). Με τη σύσταση της νέας δημοτική επιχείρησης, θα προχωρήσουμε
στη δημιουργία τουριστικών περιπτέρων πληροφοριών και στη συνέχεια στην
ετοιμασία περαιτέρω πλάνων, όπως καμπάνιες προβολής, συνεργασία με τον ιδιωτικό
τομέα που ασχολείται με τον τουρισμό. Η σύσταση της επιχ/σης θα είναι καινοτόμος
προοπτική, και στην αρχή θα στελεχωθεί με παιδιά από τα Τ.Σ.Α. που ασχολούνται
με το αντικείμενο αυτό.
Προεδρεύων :Δευτερολογίες.
Σκουμπόπουλος :Εγώ είπα να λειτουργήσει μέσα στη ΔΕΤΟΠΟΚΑ για
μείωση των εξόδων. Συμφωνούμε με την σύσταση της επιχ/σης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 24-10-01 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Το σχέδιο ιδρυτικής πράξης της υπό σύστασης Δημοτικής Επιχείρησης με την
επωνυμία «Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΔΕΤΑ) «Ο ΞΕΝΙΟΣ
ΔΙΑΣ».
3.- Την αναγκαιότητα σύστασης της πιο πάνω επιχείρησης για την εκπόνηση και
υλοποίηση μελετών και προγραμμάτων με στόχο την ενδυνάμωση του τουριστικού
ρεύματος και την προβολή των τουριστικών ενδιαφερόντων του Δήμου.
4.- Τη συνημμένη οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την
ίδρυση της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ».
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 276 επ. του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95).

Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη σύσταση αμιγούς δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία
«Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΤΑ) «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ», ως
εξής:
1. Συνιστάται αμιγής δημοτική επιχείρηση κατ’ άρθρο 276 επ. του Π.Δ. 410/1995 με
την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
(ΔΕΤΑ) «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ» στο Δήμο Βέροιας του Ν. Ημαθίας.
2. Σκοπός της δημοτικής επιχείρησης είναι:
 η εκπόνηση και υλοποίηση μελετών και προγραμμάτων με στόχο την
ενδυνάμωση του τουριστικού ρεύματος στον Δήμο και στην ευρύτερη περιοχή, σε
συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα της επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της παροχής τουριστικών υπηρεσιών,
 η προβολή των τουριστικών ενδιαφερόντων του Δήμου και της ευρύτερης
περιοχής με την συμμετοχή σε εκθέσεις, την δημιουργία ιστοσελίδας στο
διαδίκτυο, την παραγωγή ταινιών ή διαφημιστικών σποτ, την έκδοση
ενημερωτικών εντύπων ή βιβλίων και γενικά την χρησιμοποίηση όλων των
παρεχομένων από την σύγχρονη τεχνολογία μέσων και δυνατοτήτων προβολής,
 η λειτουργία του Κέντρου Τουριστικής Ενημέρωσης – Προβολής και Λαογραφίας
του Δήμου Βέροιας,
 η διαμόρφωση και λειτουργία και άλλων χώρων τουριστικής πληροφόρησης,
 η συμμετοχή της σε εθνικά ή διεθνή δίκτυα αναλόγου σκοπού και περιεχομένου,
 η συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν σχέση με τον
τουρισμό και την ανάπτυξή του,
 η ανάπτυξη και λειτουργία χώρων, στους οποίους θα παρέχονται τουριστικές
υπηρεσίες.
3. Η διάρκεια της δημοτικής επιχείρησης ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια και λήγει την
31.12.2011.
 Έδρα της δημοτικής επιχείρησης ορίζεται η Βέροια και πιο συγκεκριμένα το επί
της οδού Βερόης 2 κτίριο, στο οποίο στεγάζεται το Κέντρο Τουριστικής
Ενημέρωσης – Προβολής και Λαογραφίας του Δήμου Βέροιας,
4. 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 τέσσερα (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του
Δήμου εκ των οποίων ένα (1) προέρχεται από την μειοψηφία, ένα (1) είναι
εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ημαθίας, ένα (1) είναι εκπρόσωπος του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ημαθίας και ένα (1) είναι εκπρόσωπος του
τουριστικών γραφείων του Δήμου.
5. Ο Δήμος Βέροιας διαθέτει στην επιχείρηση χρηματικό ποσό 20.000.000 δρχ. ως
αρχικό κεφάλαιό της και παραχωρεί, καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσας,
την χρήση του χώρου στο αρχοντικό Μπόζογλου, στο οποίο στεγάζεται το
Κέντρο Τουριστικής Ενημέρωσης και Λαογραφίας του Δήμου Βέροιας,
εκχωρώντας σε αυτήν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει από την με
ημερομηνία 6/8/1999 προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βέροιας και
του ΕΟΤ.
6. Πόροι της επιχείρησης είναι τα έσοδα: από προσόδους της κινητής και ακίνητης
περιουσίας, 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.
7. 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.
8. 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.
Ακροτελεύτια διάταξη
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπ/σμού του Δήμου Βέροιας η οποία δεν έχει προβλεφθεί από τον προϋπ/σμό του,
καλύπτεται όμως με τροποποίησή του.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 635 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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