ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 12/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 300/2010
Περίληψη
Αποδοχή διετούς προγράμματος δράσης της Κ.Ε.Π.Α., έγκριση
σύναψης σύμβασης χρηματοδότησής της για την υλοποίησή του,
τροπ/ση ετήσιου προγράμματος δράσης & προϋπ/σμού Δήμου έτους
2010 & ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην κοινή επιτροπή.

Σήμερα 10 Μαϊου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 6-5-2010 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
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Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

Σ.

Aπόντες
Παναγιωτίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Ε. Σοφιανίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Γ.
Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 294/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ.. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 295/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 297/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 300/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 301/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Γ. Μιχαηλίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 303/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Α. Δελαβερίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 305/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 312/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ.
Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 329/2010 απόφασης
προσήλθε ο κ. Γ. Κάκαρης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-5-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Στο ΦΕΚ 608/Β/9-4-2008 δημοσιεύθηκε η «Μετατροπή και συγχώνευση
αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων του Δήμου Βέροιας σε κοινωφελή επιχείρηση
του άρθρου 254 του ν. 3463/06 με την επωνυμία <Κοινωφελής Επιχείρηση
Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας> Νομού Ημαθίας» (σχετικές η με αρ.
125/08 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και η με αρ. 2190/17-3-08
αντίστοιχη εγκριτική του Γ.Γ. Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, καθώς και η με αριθ.
3262/16-4-08 σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Τ.Α. & Διοίκησης Ν. Ημαθίας της
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας-διόρθωση σφάλματος-η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
670/Β/16-4-08).
Με το αριθ. πρωτ. 152/18-2-2010 έγγραφό της η παραπάνω επιχείρηση μας
αποστέλλει τις αποφάσεις της: α) με αριθ. 13/10, με την οποία εγκρίνεται το διετές
πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης περιόδου Ιουλίου 2010 έως Ιουνίου 2012 και β)
με αριθ. 14/10, με την οποία εγκρίνεται η υπογραφή σύμβασης με το Δήμο Βέροιας.
Επίσης με το αριθ. πρωτ. 285/26-3-2010 έγγραφό της η ΚΕΠΑ μας
αποστέλλει την με αριθ. 28/10 απόφασή της «Συμπλήρωση της με αριθ. 14/10 απόφ.
Δ.Σ. της ΚΕΠΑ» ορίζεται εκπρόσωπος της επιχείρησης στην κοινή επιτροπή του αρ.6
ο αντιπρόεδρος και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης.
Με τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.) προβλέπεται ότι:
«1. Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο
Ο.Τ.Α. για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, μετά από
σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Προϋπόθεση προς τούτο αποτελεί η
κατάθεση από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης αυτής, στο οποίο
οπωσδήποτε αναφέρονται οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες, η οικονομική δαπάνη
αυτών και η ενδεχόμενη χρηματοδότησή τους από τυχόν τέλη της παραγράφου 3 ή με
άλλους πόρους, καθώς και οι ειδικότεροι όροι άσκησής της.
Τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και εκείνα που συναφώς
προκρίνουν οι Ο.Τ.Α. και η κοινωφελής επιχείρηση, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών, καθώς και ρήτρες σε περίπτωση
παραβάσεως συμφωνηθέντων όρων, αποτελούν το περιεχόμενο συμβάσεως, η οποία
συνάπτεται μεταξύ τους.
2. Για τη χρηματοδότηση της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν οι διατάξεις
του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248Α΄), όπως ισχύει και δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση για άλλους σκοπούς, εκτός αυτών που αναφέρονται
στο πρόγραμμα δράσης, ούτε να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης προς άλλη
επιχείρηση Ο.Τ.Α..
3. Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται με την παροχή
υπηρεσιών, είναι δυνατή, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής, η είσπραξη
εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες αυτών για κάλυψη μέρους του κόστους των
προσφερόμενων υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση
του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των μελών του.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., μπορεί να
προσδιορίζονται τα βασικά στοιχεία που περιέχει το πρόγραμμα δράσης αυτού του
άρθρου, ο τρόπος καθορισμού του ύψους της χρηματοδότησης, οι προϋποθέσεις

αναθεώρησής του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου αυτού. ...».
Στο άρθρο 6 του συνημμένου σχεδίου σύμβασης προβλέπεται ότι:
«… Για την καλή εκτέλεση του διετούς προγράμματος δράσης της ΚΕΠΑ, τη
διασφάλιση της ομαλής ροής χρηματοδότησης και γενικότερα για την παρακολούθηση
εκτέλεσης της σύμβασης που αφορά το παρόν διετές πρόγραμμα δράσης συγκροτείται
τριμελής κοινή επιτροπή αποτελούμενη από τους:
1. Τον εκάστοτε Δήμαρχο.
2. Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας.
3. Έναν εκπρόσωπο της ΚΕΠΑ.».
Επισημαίνεται ότι με τo προτεινόμενο Διετές Πρόγραμμα Δράσης οι
οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου Βέροιας που προβλέπονται α) για την Α΄
περίοδο (1/7-31/12/2010) ανέρχονται στο ποσό των 851.620,00 ευρώ και
αναπροσαρμοζόμενες σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα (εισοδηματική πολιτική
κ.λ.π.) ανέρχονται στο ποσό των 551.620,00 ευρώ και β) για τη Β’ (από 1/1/2011 έως
31/12/2011) και Γ’ περίοδο (από 1/1/2012 έως 30/6/2012) θα υποστούν τροποποίηση
η οποία θα αφορά το νέο πλαίσιο λειτουργίας των κοινωφελών επιχειρήσεων με
βάση το πρόγραμμα «Καλλικράτης» αλλά και τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται
με βάση τις περικοπές αποδοχών.
Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Να εγκρίνει ή μη τη χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής
Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν
υπηρεσίες της σύμφωνα με το κατατιθέμενο από την επιχείρηση Διετές Πρόγραμμα
Δράσης (Δ.Π.Δ.).
2. Να εγκρίνει ή μη τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της
παραπάνω επιχείρησης, σύμφωνα με το προτεινόμενο συνημμένο σχέδιο σύμβασης,
για την υλοποίηση διετούς προγράμματος δράσης της κοινωφελούς επιχείρησης
περιόδου 1/7/2010-30/6/2012.
3. Να εξουσιοδοτήσει ή μη τη Δήμαρχο για την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης.
4. Να τροποποιήσει ή μη τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010 για την ενίσχυση
της σχετικής πίστωσης σύμφωνα με το συνημμένο σημείωμα την οικονομικής
υπηρεσίας.
5. Να ορίσει έναν εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας στην κοινή επιτροπή της ανωτέρω
σύμβασης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Καλέσαμε όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στο
νέο τοπίο. Η ΚΕΠΑ λοιπόν είναι η πρώτη επιχείρηση που μόνη της προσαρμόζεται
στη νέα πραγματικότητα, στα νέα δεδομένα που έχουμε και φαίνεται αυτό, το βλέπετε
στο εισηγητικό. Έτσι έχουμε δυο αποφάσεις του Δ.Σ. της ΚΕΠΑ, η μια η οποία έχει
να κάνει με την έγκριση του διετούς προγράμματος δράσης που είναι υποχρεωμένη
να καταθέσει η επιχείρηση, περιόδου Ιουλίου 2010 έως Ιούνιο του 2012, και βεβαίως
το δεύτερο, την υπογραφή σύμβασης με τον δήμο. Θέλω να πω ότι, εκτός των άλλων,
είμαστε υποχρεωμένοι να συγκροτήσουμε μια τριμελή επιτροπή, η οποία θα
παρακολουθεί την εκτέλεση αυτής της σύμβασης. Στην επιτροπή αυτή μετείχε η
Δήμαρχος, ο κ. Δαούλας και ο κ. Κάκαρης και θα πρότεινα να παραμείνει η ίδια
επιτροπή εφόσον το σώμα δεν έχει αντίρρηση. Θέλω να πω επιπρόσθετα ότι με αυτό
το διετές πρόγραμμα το οποίο προτείνεται, οι οικονομικές υποχρεώσεις του δήμου
που προβλέπονται για την πρώτη περίοδο, δηλαδή από 1-7 μέχρι 31-12 του 2010
ανέρχονται στο ποσό των 851.620,00 Ευρώ και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και της
εισοδηματικής πολιτικής και των περικοπών, τη μείωση των μισθών δηλαδή, και τις
σκληρές περικοπές σε όλα τα προγράμματα και σε όλες τις δράσεις, την αφαίρεση
ποσού επενδύσεων, αγορές δηλαδή μηχανημάτων, εξοπλισμού κ.τ.λ, φτάνει τις
552.000,00 Ευρώ περίπου και βεβαίως για την δεύτερη φάση από την 1-1-2011 έως
τις 31-12-2011 και την τρίτη περίοδο από 1-1-2012 έως 30-12-2012 θα υπάρχει

τροποποίηση, η οποία θα αφορά τα καινούρια δεδομένα και φυσικά τον Καλλικράτη.
Θέλω τελειώνοντας να πω ότι ήδη έχω δώσει εντολή, επειδή ο χρόνος τρέχει πολύ
γρήγορα και αυτά πάνω στα οποία έχουμε να δουλέψουμε με την νέα πραγματικότητα
του Καλλικράτη είναι πάρα πάρα πολλά, να γίνει μια πρώτη διερεύνηση, προσέξτε τη
λέξη για να μην κολλήσει κανείς σ’ αυτό, μια πρώτη διερεύνηση της κατάστασης που
επικρατεί στις υπό συγχώνευση επιχειρήσεις και των άλλων δήμων, που τουλάχιστον
μέχρι στιγμής ανακοινώθηκαν ότι θα είναι στο δήμο της Βέροιας, για να ξέρουμε
περίπου τι κατάσταση θα αντιμετωπίσουμε. Μιλάμε μόνο για διερεύνηση έτσι; Δεν
έχουμε δικαίωμα να κάνουμε μελέτες ή οτιδήποτε τώρα. Απλώς πρέπει να υπάρχει
μια προετοιμασία.
Παυλίδης: Να προσθέσω κάτι, δεν ισχύει το ποσό που είπε η κα δήμαρχος,
αλλά αφαιρείται το ποσό των 300.000,00 Ευρώ από τις 851.000,00 Ευρώ που ότι
κατεβαίνει στις 552.000,00 Ευρώ και οι 200.000,00 Ευρώ η χρηματοδότηση
επενδύσεων που είναι του ύψους 200.000,00 Ευρώ για το διετές.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις;
Χατζηαθανασίου: Πώς θα γίνει αυτή η διερεύνηση αν δεν εξασφαλιστεί η
συνεργασία των δήμων;
Δήμαρχος: Με ανθρώπινη επικοινωνία. Είναι απλό, δεν είναι τίποτε πια τόσο
τρομερό, απλώς ήδη σας λέω ότι με τις πρώτες επαφές διαπιστώσαμε ας πούμε ότι η
ΚΕΠΑ καλύπτει τα κοινωνικά προγράμματα, το «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.λ.π.. Εμείς
πληρώνουμε κανονικά τους εργαζόμενους, σας το είπα στην αρχή, πληρώνουμε
κανονικά τους εργαζόμενους παρότι απ’ το Σεπτέμβριο δεν έχουν έρθει χρήματα γι’
αυτό το σκοπό, ενταχθήκαμε στο ΕΣΠΑ γι’ αυτό, παρότι δεν έχουν έρθει ακόμα
χρηματοδοτήσεις ούτε από το ΕΣΠΑ, δεν ξέρω αν αυτές τις μέρες ήρθε κάτι και δεν
το γνωρίζω, αλλά στους υπόλοιπους δήμους είναι απλήρωτο το προσωπικό από το
Σεπτέμβριο. Πρέπει να ξέρουμε την πραγματικότητα και αυτό γίνεται με καλή
διάθεση και συζήτηση. Δεν είναι δηλαδή τίποτα τρομερό, είναι μια πρώτη διερεύνηση
για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε γιατί μας περιμένει πολύ δουλειά μπροστά.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Βρισκόμαστε στο τέταρτο έτος της θητείας μας, άρα και
ενόψει της ψήφισης του νόμου για τον Καλλικράτη, πρέπει από δω και πέρα οι
αποφάσεις μας, να μη δεσμεύουν τις επόμενες δημοτικές αρχές. Επειδή ακόμα δεν
ξέρουμε με ποιους θα συνενωθούμε, επειδή δεν ξέρουμε τι επιχειρήσεις, τι νομικά
πρόσωπα έχουν οι άλλοι δήμοι, δεν μπορούμε σήμερα να πάρουμε απόφαση για
διετές πρόγραμμα της ΚΕΠΑ και να δεσμεύσουμε την επόμενη δημοτική αρχή, αφού
δεν ξέρουμε όλα τα δεδομένα που είπα νωρίτερα. Όμως, όταν μιλάω για
προχειρότητα γίνομαι κουραστικός. Φέρνετε ένα διετές πρόγραμμα ύψους
2.541.000,00 Ευρώ, και δείτε κύριοι συνάδελφοι με τι εισηγητικό για τροποποίηση
του προϋπολογισμού του δήμου και του ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος,
συνοδεύετε την απόφαση. Το εισηγητικό του δήμου αναφέρει ότι με βάση τα
ανωτέρω, πρέπει να εγκρίνει ή μη τη χρηματοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης,
να εγκρίνει ή μη τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του δήμου, να εξουσιοδοτήσει τη
δήμαρχο για την υπογραφή των συμβάσεων, να τροποποιήσει ή μη τον
προϋπολογισμό του δήμου και το εισηγητικό σημείωμα, στο σκέλος των εξόδων
μεταφέρει ποσό 552.000,00 Ευρώ απ’ το αποθεματικό και ενισχύει ισόποσα την τάδε
πίστωση. Το συνέταξε και το υπογράφει η υπάλληλος και εμείς εδώ θα πάρουμε
απόφαση μ’ αυτό το εισηγητικό. Ενώ όλα τα εισηγητικά υπογράφονται από
αντιδημάρχους, σ’ ένα σοβαρό θέμα ύψους 2.500.000,00 Ευρώ που παίρνουμε από
έναν κωδικό για να βάλουμε στη σύμβαση με την ΚΕΠΑ, θα το κάνουμε με αυτό το
πρόχειρο σημείωμα της υπαλλήλου. Δεν θα κρίνω ούτε το μεγαλόπνοο σχέδιο που
αναφέρεται εδώ στην απόφαση της ΚΕΠΑ ούτε τα επιμέρους κονδύλια, μόνο ένα θα
σας πω: στην προηγούμενη συνεδρίασή μας αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η
ίδρυση μέσα στην ΚΕΠΑ και του ΚΕΚ. Η απόφαση αυτή ακόμα δεν έχει υποβληθεί
στην Περιφέρεια και δεν έχει εγκριθεί και εμείς τη βάζουμε στο διετές πρόγραμμα,

σαν να είναι δεδομένη δηλαδή η λειτουργία του ΚΕΚ. Αλλά είναι τώρα η ευκαιρία να
ξεκαθαρίσουμε και κάποια πράγματα με το Διευθυντή της επιχείρησης, που
συντάσσει πολλές μελέτες για το δήμο, που συντάσσει διετή προγράμματα και ζητάει
και αυξημένες αποδοχές ή πώς τις πήρε αυτές τις αυξημένες αποδοχές, γιατί μέχρι
τώρα πολλά ακούσαμε αλλά τώρα έχω τις αποφάσεις στα χέρια μου. Ακούστε λοιπόν
πώς ο κ. Καμπούρης, ο Διευθυντής της επιχείρησης, άρχισε να παίρνει έξτρα αμοιβές.
Το 1993 με την 7 απόφαση «Καθορισμός επιδόματος τριετιών διευθυντού
ΔΕΤΟΠΟΚΑ», χωρίς επιχειρηματολογία χωρίς τίποτε, του τότε διοικητικού
συμβουλίου της επιχείρησης, που αποτελούνταν από τον κ. Ποτουρίδη ως πρόεδρο,
τη σημερινή Δήμαρχο, κα Γεωργιάδου-Ουσουλτζόγλου, τον κ. Βασιάδη, τον κ.
Παναγιωτίδη, τον κ. Ζυγουλιάνο, τον κ. Τάντσο Θανάση, καθώς και τον κ.
Μπαμπανέλος, τον κ. Βαφείδη και την κα Καμπίσιου, που απουσίαζαν από τη
συνεδρίαση εκείνη, δώσανε επίδομα 10% ανά τριετία στο διευθυντή της επιχείρησης.
Το 2008 στο θέμα «Προσαρμογή ή μη μισθοδοσίας εργαζομένων», στη 1
Δεκεμβρίου, τίθεται θέμα πάλι για να ανανεώσει το επίδομα του 10% και τότε με
πρόταση του κ. Κάκαρη, ανατέθηκε στο νομικό σύμβουλο να γίνει γνωμοδότηση.
Έτσι αναβλήθηκε το θέμα. Αν διαβάσετε τι γράφει αυτή η απόφαση, θα φρίξετε. Σας
τη δίνω να τη βγάλετε φωτοτυπία και να διαβάσετε γιατί πρέπει να πάρει το 10% ο κ.
Καμπούρης και έρχεται μετά τη γνωμοδότηση του δικηγόρου, νέα απόφαση στις 23
Δεκεμβρίου με παρόντες τους κ.κ. Ουσουλτζόγλου, Κάκαρη, Παπαοϊκονόμου,
Σαρρή, Μανούδη, Ταρατσίδη, έλειπε ο κ. Σακαλής, και του χορηγούν με ομόφωνη
απόφασή τους ενώ αποχώρησε ο κ. Κάκαρης κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το
10% με μια επιχειρηματολογία που αν τη διαβάσετε, θα φρείξετε. Ερχόμαστε τώρα
και στη δική μου τη θητεία: Δώσαμε 300,00 € στον κ. Καμπούρη και στον κ.
Ταρατσίδη, προκειμένου κύριοι συνάδελφοι να οργανώσει γραφείο σύνταξης των 6
προγραμμάτων στο πλαίσιο των αστικών αναπλάσεων και να υποβάλουν τεχνικά
δελτία και όλη τη λειτουργία δηλαδή των 6 προγραμμάτων που είχε το πρόγραμμα
των αστικών αναπλάσεων. Αφού ολοκληρωνόταν το πρόγραμμα, θα τελείωνε και το
επίδομα των 300,00 €. Και όμως, ο κ. Καμπούρης συνεχίζει να παίρνει το επίδομα
αυτό και μετά τη λήξη των προγραμμάτων, τα οποία δεν υλοποίησε η τότε
ΔΕΤΟΠΟΚΑ αλλά τα υλοποίησε ο δήμος, άρα τότε έπρεπε να σταματήσει να παίρνει
το επίδομα. Αυτή ήταν η συμφωνία με τον κ. Καμπούρη. Φαντάζομαι ότι συνεχίζει να
το παίρνει και τώρα, δεν ζήτησα να πάρω μισθοδοτικές καταστάσεις, αλλά το παίρνει.
Πώς λοιπόν μόνο εμείς κύριοι συνάδελφοι δώσαμε αύξηση στον κ. Καμπούρη, όπως
φώναζε η δήμαρχος από εδώ επάνω; Το 1993 καθιερώθηκε, το 2008 ξαναδόθηκε και
εμείς δώσαμε 300,00 € για έξτρα εργασία σ’ αυτόν και τον κ. Ταρατσίδη και στον κ.
Πατρίκα όχι 300,00 €, γιατί γι’ αυτόν θα ίσχυαν οι όροι απασχόλησης και θα
ακολουθούσε νέα απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που δεν ξέρω ποια είναι για
τον κ. Πατρίκα γιατί δεν είχε σύμβαση με την ΔΕΤΟΠΟΚΑ. Πώς να ψηφίσουμε
διετές πρόγραμμα όταν το ύψος των αμοιβών του διευθυντή, μέσα σ’ αυτή την κρίση
και δεν το κάνω ούτε για μικροπολιτικούς ούτε για εκδικητικούς σκοπούς, όπως θα
πει ενδεχομένως η κα δήμαρχος, γιατί δεν έχω τίποτε με τον κ. Καμπούρη, αλλά ως
εδώ και μη παρέκει. Πρέπει αυτές οι αποφάσεις να ανακληθούν στη σημερινή
συνεδρίαση κιόλας, αν θέλουμε να είμαστε έντιμοι, καθαροί με όλους τους
εργαζόμενους. Και δεν θα πάθει τίποτα αν τα 4.000,00 Ευρώ του κ. Καμπούρη γίνουν
3.500,00 € ή 3.200,00 € και δεν θα μας κατηγορήσει και κανένας ότι του κόβουμε
αποδοχές μια που μέσα στον ορυμαγδό αυτό, την ψήφιση των νόμων για μείωση
μισθών, επιδομάτων και λοιπά που καθιέρωσε η κυβέρνηση, πρέπει και εμείς να
συμμαζέψουμε τα του οίκου μας. Έτσι λοιπόν, προτείνω, εάν θέλετε να περάσουμε το
πρόγραμμα ομόφωνα, συμφωνούμε αλλά μέχρι 31-12-2010 μόνο και με την
ταυτόχρονη ανάκληση των αποφάσεων που σας ανέφερα. Εμείς δεν μπορούμε να τις
ανακαλέσουμε τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΠΑ, εμείς απόψε
παίρνουμε απόφαση και δίνουμε εντολή στο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΠΑ, γιατί
εμείς χρηματοδοτούμε την επιχείρηση, να ανακληθούν αυτές οι αποφάσεις.

Χατζηαθανασίου: θα συμφωνούσα με τον κ. Σκουμπόπουλο διότι κα δήμαρχε
ο σύζυγός σας έδωσε τη ζωή του για να στηρίξει τη δημόσια υγεία και του κόβουν
3.000-4.000,00 € και ο καθένας απ’ εδώ, ο κ. Γουναράς επίσης έχει αφιερώσει τη ζωή
του και δεν ξέρω πόσα του κόβουν. Είναι θέμα ηθικό, είναι θέμα ηθικής τάξης σε μια
εποχή τέτοιας δυσπραγίας, μιας τέτοιας οικονομικής κρίσης, να δώσουμε και εμείς το
στίγμα για το πώς σκεφτόμαστε και πρέπει πραγματικά ως προς το σκέλος αυτό να
δείξουμε και εμείς ότι πραγματικά αντιλαμβανόμαστε ό,τι γίνεται γύρω μας.
Συμφωνώ λοιπόν ως προς το σκέλος των αποδοχών, να υπάρξει μια αντίστοιχη
ανταπόκριση για να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα.
Δήμαρχος: Το είπα ήδη απ’ την αρχή κε πρόεδρε, αλλά αυτά που είχαν να
πουν τα είπανε. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να πω, γιατί εδώ πρέπει να τα λέμε όλα τα
πράγματα, ότι πράγματι το Σεπτέμβρη του 1993 με απόφαση του διοικητικού
συμβουλίου, επί προεδρίας του κ. Μένιου Ποτουρίδη, είχε οριστεί η μισθοδοσία έτσι
όπως προσαρμόστηκε. Το 2003, επί δημαρχίας του κου Σκουμπόπουλου, δόθηκαν τα
300,00 €, το 2008 προσαρμόστηκε όλη η μισθοδοσία όλων των εργαζομένων, που
προέρχονταν οι εργαζόμενοι αυτοί από τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις σε μια ενιαία
μισθολογική πολιτική, και τότε βεβαίως είχε κληθεί και ο δικηγόρος της ΚΕΠΑ για
να πει εάν θα ήτανε νόμιμο αυτό το επίδομα του 10%, ο οποίος δικηγόρος
γνωμοδότησε ότι αυτό εδίδετο απολύτως νόμιμα και δεν μπορούσε το Δ.Σ να το
ανακαλέσει. Εν πάση περιπτώσει όμως, δεν υφίσταται τίποτα απ’ όλα αυτά γιατί
κακώς είπατε ότι δεν πήρατε μισθολογικές καταστάσεις, έπρεπε να πάρετε πριν να
έρθετε, διότι έχουνε μειωθεί τα πάντα και πρώτα απ’ όλα ο μισθός του διευθυντή και
έχουνε γίνει σημαντικότατες, το είπα και στην αρχή στα προ ημερησίας που νομίζω
κάτι αναφέρθηκε, περικοπές. Παραπάνω δεν γίνονται. Έγιναν σημαντικότατες
περικοπές. Φαντάζομαι το ίδιο γίνεται και για τον διευθυντή της ΔΕΥΑΒ, ο οποίος
έχει επίσης υψηλές αποδοχές. Γενικότερα, σ’ αυτή την αίθουσα μάθαμε να δείχνουμε
με το δάχτυλο προς μια κατεύθυνση και συνεχίζουμε. Ελαφρώς άδικο είναι γιατί αν
είναι να δείξουμε, να δείξουμε όλους τους διευθυντές και όχι έναν. Τον οποίο, εκτός
των άλλων, τον φορτώσαμε κατά καιρούς με παρά πολλές δουλειές γιατί εγώ δεν
θέλω να είμαι άδικη απέναντι σε κανέναν,. Τον φορτώσαμε πάρα πολλές δουλειές και
εκτός των δικών του υποχρεώσεων. Εάν τότε το 1998 δόθηκαν κάποιες αυξήσεις, αν
θυμάστε ήτανε γιατί θα άρχιζε να λειτουργεί ο Χώρος Τεχνών, υπήρχε ο Ενιαίος
Φορέας Πολιτισμού, άρα υπήρχε ένας διευθυντής για τρεις δημοτικές επιχειρήσεις
και έτσι λειτουργούσε. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να πετάμε κάποια
πράγματα και λέγοντας πριν για διάφορες δουλειές, αρκεί να σας πω ότι και τη
μελέτη για τους παιδικούς σταθμούς, και μπορεί να σας το διαβεβαιώσει και ο κ.
Παπαστεργίου, εκεί την αναθέσαμε. Δεν πληρώνουμε παράδες έξω για να γίνουνε
αυτά εδώ γιατί δεν έχουμε. Κάποιοι όμως πρέπει να βγάζουν τα λεφτά που παίρνουν.
Λοιπόν πλέον δεν τα παίρνουν τα λεφτά αυτά που παίρνανε και όχι με τις περικοπές
που έγιναν τώρα αλλά από πιο νωρίς. Εάν θέλετε, θα μπορούσατε να είχατε πάρει τις
μισθολογικές καταστάσεις, όπως είχατε ζητήσει και είχατε πάρει πριν από κάποιο
καιρό. Μπορούσατε ξανά να πάρετε μισθολογικές καταστάσεις για να δείτε ότι δεν
υπάρχει αντικείμενο συζήτησης και δεν υπάρχει αυτό το θέμα που θέτετε αυτή τη
στιγμή. Προφανώς και εγώ δεν είμαι υπέρ των πολλών ταχυτήτων των εργαζομένων
και ούτε ποτέ στη ζωή μου διεκδίκησα, προσωπικά έτσι και ήταν ο κ.
Σκουμπόπουλος που κάποτε μου είπε «βρε παιδάκι μου, πάνε και ζήτησε γιατί πρέπει
να είσαι με ΙΚΑ και λοιπά», είναι εδώ και τα θυμάται. Δεν είμαι υπέρ αυτών των
λογικών αλλά εν πάση περιπτώσει, όποιος εργάζεται, να αμείβεται. Αυτή είναι η
κοινή λογική που μπορεί να μην είναι η δική μου.
Σκουμπόπουλος: Και βέβαια όποιος εργάζεται πρέπει να αμείβεται, γι’ αυτό
και εμείς αναγνωρίσαμε ότι είχε τη δυνατότητα τότε να υλοποιήσει τα 6
προγράμματα, να φτιάξει τα τεχνικά δελτία, να τα προχωρήσει, αλλά τρία χρόνια δεν
έκανε τίποτε. Δεν έκανε τίποτα και ήρθε μετά και έγιναν μέσα σε μια βδομάδα, μόλις
αναλάβατε εσείς. Τρία χρόνια χρειαζόταν να γίνουν. Ρωτώ τους τεχνικούς που

ξέρουνε, τα τεχνικά δελτία για 6 προγράμματα; Να σας πω μόνο ότι πήγε πάνω από
100 φορές στη Θεσσαλονίκη για να διευκρινίσει, για να ενημερωθεί, για να
ξανασυναντήσει το διαχειριστή, τον υπεύθυνο της διαχειριστικής αρχής και πέρασε ο
καιρός και έπαιρνε το 300άρι το μήνα, αλλά το κατάλαβα αργά και μετά είδα ότι, ως
δια μαγείας, λύθηκε το θέμα. Ναι κε Τσιάρα το κατάλαβα αργά γιατί δεν είχα την
ευθύνη για τη ΔΕΤΟΠΟΚΑ. Άλλοι την είχαν. Δεν μπορούσα να τα παρακολουθώ
όλα. Το 300άρι αυτό πρέπει να φύγει οπωσδήποτε και επειδή κα δήμαρχος είστε και
πρόεδρος εκεί, σας υποβάλω τώρα, προφορικά το αίτημα, την επόμενη φορά να μας
φέρετε δυο μισθολογικές καταστάσεις, του τελευταίου μήνα που λέτε ότι
αφαιρέθηκαν και του προηγούμενου μήνα που ίσχυαν αυτά όλα τα επιδόματα, για να
δούμε τι αφαιρέθηκε, πώς αφαιρέθηκε και από πότε αφαιρέθηκε. Αλλά επειδή
πιστεύω ότι δεν αφαιρέθηκε τίποτε, ας πάρουμε εμείς μια απόφαση να δώσουμε
εντολή στο διοικητικό συμβούλιο, σε εσάς δηλαδή, να ανακαλέσετε όλες αυτές τις
αποφάσεις και όποιος εργάζεται αμείβεται, τι 4.000,00 Ευρώ τι 3.200,00 Ευρώ; Εδώ
καρατομήθηκαν μισθοί, συντάξεις και θα αφήσουμε επιδόματα τριετιών 10%,
παμπάλεων εποχών επιδόματα; Δεν ισχύουν τώρα τέτοια πράγματα αλλά και πρέπει
να εξισορροπήσουμε τα πράγματα. Παίρνει παραπάνω από εσάς ο κ. Καμπούρης και
δεν έχω τίποτε με τον άνθρωπο.
Δελαβερίδης: Κε Σκουμπόπουλε, πόσα παίρνει τελικά;
Σκουμπόπουλος: Εγώ λέω 3.800,00 Ευρώ με 4.000,00 Ευρώ καθαρά, περίπου.
Δήμαρχος: Κε πρόεδρε, πρέπει να απαντήσω σε δυο πράγματα που τέθηκαν.
1) Σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά προγράμματα. Ήταν τα μόνα τα οποία ήταν έτοιμα
όταν αναλάβαμε και πραγματικά ξεκίνησαν να λειτουργούν από την αρχή που
αναλάβαμε, γιατί ακριβώς είχε γίνει η δουλειά που έπρεπε να γίνει και το ξέρουμε
όλοι, είναι γνωστό, ότι δόθηκαν και επιχορηγήσεις γι’ αυτά. Άρα η δουλειά αυτή για
την οποία είχατε δώσει τα 300,00 € είχε γίνει και με το παραπάνω. Σας το
διαβεβαιώνω. Ήταν τα μόνα. Δεν ήτανε έτοιμα αυτά που αφορούσαν το 3ο ΚΠΣ και
αφορούσαν τα τεχνικά. Εγώ σας ενημερώνω για το τι παραλάβαμε. 2)Ευχαρίστως να
πάρετε και νέες και παλιότερες μισθολογικές καταστάσεις. Έχετε πάρει ήδη. Εγώ
διευκρίνισα, ήμουν σαφής, ότι έχουνε γίνει τέτοιες περικοπές που δεν έγιναν σε
κανέναν μας εδώ μέσα. Δεχτείτε αυτό που σας λέω και θα πάρετε και τα χαρτιά με τα
νούμερα. Σε κανέναν μας εδώ μέσα αυτές οι περικοπές. Έγιναν. Τελείωσε. Σας
αρέσει, δεν σας αρέσει, γίνανε.
Σκουμπόπουλος: Φέρτε τα την επόμενη φορά για να πειστούνε οι συνάδελφοι
και όλοι.
Δήμαρχος: Και βεβαίως θα τα φέρουμε και βεβαίως θα τα πάρετε, αύριο να
πάτε να τα πάρετε.
Πρόεδρος: Σε εποχές οι οποίες είναι πάρα πολύ σκληρές, σε εποχές που
γίνονται τρομακτικές περικοπές, σε εποχές που σκέφτονται το ενιαίο μισθολόγιο
ώστε όλοι οι άνθρωποι να παίρνουν τα ίδια πράγματα ανεξαρτήτως υπουργείων, σε
εποχές λοιπόν που αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία, ζητάμε να υπάρχουνε αυτοί οι
κατάλογοι εδώ.
Δήμαρχος: Κύριε πρόεδρε να διευκρινίσω για μια ακόμη φορά ότι κάποιος
από εδώ, ο κ. Σακαλής πιθανόν, ζήτησε να πάρει μισθολογικές καταστάσεις, τις
υπέγραψα, τις έχει πάρει και ευχαρίστως να τις ξαναδώσω τις μισθολογικές
καταστάσεις και ξανά και ξανά και ξανά, όσες φορές μου ζητηθούν. Το έχω πει τόσες
φορές και επανερχόμαστε στο ίδιο πράγμα. Όσες φορές θέλει κάποιος να τις πάρει
ευχαρίστως. Όσες μισθολογικές καταστάσεις θέλετε και αν θέλετε ζητήστε και απ’ τη
ΔΕΥΑΒ να δείτε ότι υπάρχουν και υδραυλικοί που φτάνουν τις 3.000,00 € και εν
πάση περιπτώσει υπάρχουν ένα σωρό άνθρωποι που παίρνουν περισσότερα απ’ το
δήμαρχο. Εντάξει, τι να κάνουμε; Αν αυτές είναι οι συλλογικές τους συμβάσεις, αυτό
κάνουνε.
Σακαλής: Πράγματι κε πρόεδρε έχω κάνει αίτηση στην ΚΕΠΑ, και μάλιστα
αν θυμάστε στη προηγούμενη συνεδρίαση είχα υποβάλει ερώτημα γιατί εδώ και 40

ημέρες δεν λαμβάνω τις μισθολογικές καταστάσεις που ζήτησα και είχε πει τότε η κα
δήμαρχος ότι θα το δει ο νομικός και πραγματικά αν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα
ή όχι θα πάρετε ή όχι τις καταστάσεις. Τις καταστάσεις τις πήρα. Τώρα, ως προς τις
περικοπές, το ερώτημα είναι ξεκάθαρο: να κοπούν τα 300,00 € και το 10% των
τριετιών. Τα άλλα που λέει η κα δήμαρχος ότι κόπηκαν, κόπηκαν απ’ όλους τους
δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νόμου περί εισοδηματικής πολιτικής. Επομένως το
θέμα είναι συγκεκριμένο. Το 10% των τριετιών πρέπει να κοπεί ή όχι; Διότι με 5
τριετίες παίρνει 50% επί των αποδοχών του. Αυτό είναι κύριοι το 10% επί των
αποδοχών του κάθε τρία χρόνια. Άρα το αίτημα του κ. Σκουμπόπουλου είναι
συγκεκριμένο και σοβαρό. Εμείς δεν είπαμε για τα άλλα τα επιδόματα. Αυτά κόπηκαν
σε όλους τους υπαλλήλους βάσει της εισοδηματικής πολιτικής. Εμείς λέμε για τα
300,00 € αν θα εξακολουθεί να τα παίρνει, διότι τα πήρε για συγκεκριμένο σκοπό και
αν πρέπει να παίρνει το 10% κάθε τρία χρόνια.
Δήμαρχος: Εν πάση περιπτώσει, θα σας δώσω τις καινούργιες μισθολογικές
καταστάσεις αλλά σας λέω ότι υπάρχει φοβερή περικοπή. Θα σας τα δώσω
αναλυτικά, δεν τα ξέρω απ’ έξω. Θα ικανοποιηθείτε, είμαι σίγουρη, απλώς μου μένει
η απορία: εσείς 4 χρόνια γιατί δεν τα κόψατε; Περιμένατε και περιμένατε να γίνουν
τα προγράμματα και όλα αυτά και ξέρετε το 300,00 € που δώσατε δεν ήταν 10% και
αυτά τα ψιλολόγια, τα 300,00 € που δώσατε ήταν 1.000,00 € μικτά, λοιπόν αυτό όλο
θεραπεύεται, τελείωσε, σας το είπα 20 φορές. Πείτε εντάξει ωραία και θα σας δώσω
και τα νούμερα. Το να το τυραννάμε παραπάνω, δε νομίζω ότι βγάζει πουθενά.
Βρέθηκε μια δημοτική αρχή και το έκοψε.
Σκουμπόπουλος: Τα 300,00 € πώς γίνονται 1.000,00 €, δεν καταλαβαίνω.
Πρόεδρος: Δευτερομιλίες.
Χατζηαθανασίου: Κα δήμαρχε, δεν έχω κανέναν λόγο να μην πειστώ ότι
έγιναν περικοπές, δεν έχω κανέναν λόγο να αμφισβητώ αυτά που λέτε ότι έγιναν γιατί
δεν έχω μισθοδοτικές καταστάσεις. Η τοποθέτησή μου δεν αφορά τον κ. Καμπούρη,
αφορά γενικά ένα θέμα ηθικής τάξης μιας και σήμερα πραγματικά στενάζει όλος ο
κόσμος κάτω από τα αυστηρά μέτρα λιτότητας. Μόνο και μόνο γι’ αυτό έκανα την
τοποθέτησή μου και όντως είναι πράγματι πρόκληση να λέμε ότι κάποιοι εργάζονται
και πρέπει να αμείβονται λες και άλλοι που εργάζονται δεν υπάρχουν και δεν πρέπει
να αμείβονται, λες και στο δημόσιο τομέα δεν υπάρχει ένα 10% και δεν λέω
παραπάνω, που πραγματικά βγάζει όλη τη δουλειά. Αυτοί αμείβονται κα δήμαρχε,
όπως αμείβονται κάποιοι άλλοι που θεωρείτε ότι αποδίδουν περισσότερο απ’ τους
άλλους; Υπάρχει πράγματι μια αδικία στο δημόσιο τομέα αλλά εμείς θα την
αποκαταστήσουμε και μ’ αυτόν τον τρόπο; Όχι κατά την άποψη μου. Θεσμικά πρέπει
να αποκατασταθούν αυτοί που εργάζονται, δεν ξέρω, πολλές φορές επιχειρήθηκε
αλλά συνήθως αποτυγχάνει αυτό το μέτρο, όμως σήμερα είναι ανάγκη, είναι θέμα
ηθικής τάξης. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα, αν πραγματικά συμβαίνει, κάνω
την πρόταση, ως προς το σκέλος των αποδοχών να τροποποιηθεί το διετές
πρόγραμμα. Να ψηφιστεί, ως προς το σκέλος των αποδοχών όμως να επιστραφεί
πίσω για να πάρει καινούργια απόφαση το Δ.Σ της ΚΕΠΑ. Αυτή είναι η θέση μου.
Πρόεδρος: Τριτομιλίες.
Σκουμπόπουλος: Επαναλαμβάνω και πάλι κε πρόεδρε ότι το επίδομα το
μηνιαίο των 300,00 € δόθηκε προκειμένου αυτή η ομάδα Καμπούρης, Πατρίκας,
Ταρατσίδης, να υλοποιήσουν και να συντάξουν όλα τα διαδικαστικά θέματα, τεχνικά
δελτία, μελέτη ότι χρειαζόταν να κάνει και να υλοποιήσει τα 6 προγράμματα που
ήταν ενταγμένα στο πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων. Τρία χρόνια δεν έγινε τίποτα,
σε ένα χρόνο και όχι μόνο γι’ αυτό αλλά και για άλλες μελέτες πηγαινοερχότανε στη
Θεσσαλονίκη βόλτες και δεν γινότανε, έφταιγε ο κακός, οι πολιτικοί αναλαμβάνουν
τις ευθύνες, εγώ έφταιγα που δεν υλοποιήθηκαν όλες οι μελέτες, αλλά ξαφνικά έγιναν
όλα μέσα σε μια βδομάδα και υλοποιήθηκαν τον πρώτο χρόνο. Κατάλαβα τι έγινε,
όμως εσείς δεν καταλάβατε ίσως δεν ξέρατε για την απόφαση αυτή, ότι έπρεπε να
κοπεί το επίδομα μόλις τελείωσαν τα 6 αυτά προγράμματα που τα υλοποίησε τελικά ο

δήμος και όχι η ΔΕΤΟΠΟΚΑ, γιατί άμα τα υλοποιούσε η ΔΕΤΟΠΟΚΑ θα έπρεπε να
το παίρνει νόμιμα όσο χρόνο θα υλοποιούνταν τα προγράμματα. Επαναλαμβάνοντας
λοιπόν την πρόταση, λέω πως το διετές πρόγραμμα πρέπει να γίνει πρόγραμμα για 8
μήνες ή όσο είναι μέχρι τέλους του έτους. Να το επιστρέψουμε στην ΚΕΠΑ δηλαδή,
να προσαρμοστεί στα δεδομένα των 8 μηνών και να δώσουμε εντολή να ανακληθούν
και οι 3 αποφάσεις που πάρθηκαν, επί Ποτουρίδη, επί Σκουμπόπουλου και επί
Ουσουλτζόγλου οι δυο για το 10% και η δική μας για το 300άρι που δώσαμε για την
σύνταξη των προγραμμάτων. Έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε . Μπορούμε να την
ανακαλέσουμε και κανένας νομικός σύμβουλος δεν μπορεί να στηρίξει το αντίθετο
και ούτε έχει γνώσεις και γιατί είδα και μια επιχειρηματολογία από τον κ. Ταρατσίδη
που είπε «δεχόμαστε να μην πάρουμε το 10% αλλά να μας πληρώσετε για όλες τις
μελέτες που κάναμε». Ποιες μελέτες κάνανε μωρέ; Ποιες μελέτες κάνανε; Μας
πέσανε τα μαλλιά μας μέσα στο δήμο και δεν ξέρουμε ποιος έκανε και ποιος δεν
έκανε μελέτες;
Δήμαρχος: Λοιπόν, ξέρουμε ποιος έκανε και ποιος δεν έκανε μελέτες και όσοι
θήτευσαν εδώ και όσοι περνούσαν απ’ εδώ, ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιος δουλεύει,
πόσες ώρες δουλεύει, αν ξενυχτάει, αν δεν ξενυχτάει και τι κάνει, λοιπόν αυτά είναι
γνωστά σε όσους, από εκεί και πέρα όμως να πάρετε πρώτα τις νέες μισθολογικές
καταστάσεις και μετά να επανέλθει το θέμα αν δεν είστε ικανοποιημένοι. Αυτό
βέβαια είναι θέμα του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΠΑ, δεν έχουμε κανένα
πρόβλημα να έρθει εδώ γιατί δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, όπως για πρώτη φορά
σας δώσαμε μισθολογικές καταστάσεις και δεν κρύψαμε τίποτα και αυτή είναι η
τακτική μας και αυτή είναι η λογική μας. Εάν δεν πείθεστε από τα λόγια μου και αν
πιστεύετε ότι λέω ανακρίβειες, κάντε ό,τι θέλετε και ψηφίστε ό,τι θέλετε, εγώ σας
λέω εισηγούμαι να ψηφιστεί όπως είναι το διετές και από εκεί και πέρα, μπράβο σε
μια επιχείρηση που από μόνη της ξεκίνησε τις περικοπές και πάρτε τις μισθολογικές
και δείτε αν χρειαζόταν τόση κουβέντα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
Χατζηαθανασίου: Κυρία δήμαρχε, κανείς δεν αμφισβητεί αυτά που λέτε, όμως
άλλο συζητάμε. Περί άλλων συζητάμε. Ποιο είναι αυτό που συζητάμε; Εσείς λέτε ότι
έγινε περικοπή και δεν έχουμε καμία αμφιβολία για το 10%. Ο κ. Σκουμπόπουλος
λέει για τα 300,00 € σ’ αυτό δεν απαντήσατε. Δεν απαντήσατε αν έγινε περικοπή του
επιδόματος αυτού των 300,00 € τα οποία δόθηκαν και βεβαίως κα δήμαρχε το αν
αποδίδει κάποιος στη δουλειά του δεν θέλω να το επαναλάβετε. Ο δημόσιος τομέας
σήμερα αδικεί τους φιλότιμους, αυτό το γνωρίζουμε όλοι αφού αμείβονται όλοι το
ίδιο. Βρήκατε εσείς κάποιον τρόπο αυτοί που δουλεύουν να αμείβονται
ικανοποιητικά; Πείτε το να το κάνουμε και εδώ ή να τον μεταφέρουμε και σε άλλες
δημόσιες υπηρεσίες. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος; Και στο κάτω κάτω της γραφής, αν
θυμάμαι καλά, είπατε ότι το 10% θα το καταθέτει ο κ. Καμπούρης στο Κοινωνικό
Ταμείο. Θα το καταθέτει, άρα πάλι το εισπράττει αλλά θα το καταθέτει. Είναι όντως
είναι έτσι; Στην προαίρεση του Καμπούρη είναι δηλαδή; Έτσι μας είπατε ή κάνω
λάθος;
Δήμαρχος: Αυτό ήταν ένα αίτημα το οποίο κατέθεσε ο ίδιος εδώ και πολύ
καιρό με τις αλλαγές που γίνανε. Πάρτε τις μισθολογικές και δείτε το.
Χατζηαθανασίου: Άρα κα δήμαρχε, θεσμοθετημένα στο 10% δεν έγινε
περικοπή.
Δήμαρχος: Σας λέω ότι έγινε μια τεράστια περικοπή που δεν την υπέστη
κανείς μας, άμα θέλετε το πιστεύετε και αν θέλετε μπορούμε να μιλάμε γι’ αυτό το
θέμα 30 χρόνια.
Χατζηαθανασίου: Επαναλαμβάνω αυτό που λέτε εσείς, ότι το 10% ανέλαβε
να το καταθέτει και ασφαλώς στις καταστάσεις θα φαίνεται ότι παίρνει 10% λιγότερο
διότι το καταθέτει, αν όμως αύριο αποφασίσει να μην το καταθέσει, τότε θα το
παίρνει.
Δήμαρχος: Κύριε Χατζηαθανασίου μπορεί να κόπηκε και το 10% απ’ τις
περικοπές, εντάξει;

Χατζηαθανασίου:Δεν το ξέρω αυτό και δεν το ξέρετε και εσείς αυτό.
Δήμαρχος: Απλώς θέλω να πω κε πρόεδρε, ότι κάθε δημοτική αρχή
πριμοδότησε τη μισθοδοσία αυτή, ίσως και άλλες μισθοδοσίες, γιατί υπάρχουν και
άλλες επιχειρήσεις, είναι γνωστά τα νούμερα και στις άλλες επιχειρήσεις, υπάρχει
ένας στόχος, μένουμε σ’ αυτόν αλλά και επί μιας δημοτικής αρχής κόπηκαν όλα. Εν
πάση περιπτώσει, καλώς ή κακώς δεν το αναγνωρίζει κανένας, εμένα δεν με ενοχλεί,
η πραγματικότητα είναι αυτή.
Πρόεδρος: Κύριε Σκουμπόπουλε σας παρακαλώ διατυπώστε την πρότασή
σας.
Σκουμπόπουλος: Επειδή η κα δήμαρχος χρησιμοποιεί την ίδια φρασεολογία
με τον κ. Καμπούρη, είναι και κουμπαριά μου φαίνεται, πρέπει να πω ότι κανέναν δεν
βάλαμε στόχο. Θέλουμε να άρουμε την αδικία που γίνεται μέσα σ’ αυτόν τον
κυκεώνα. Έχουν χάσει συντάξεις, επιδόματα, δώρα όλος ο κόσμος και λέτε ότι εμείς
τώρα βάλαμε στόχο τον διευθυντή της ΚΕΠΑ. Η πρόταση είναι ότι: 1) πρέπει να
πάρετε πίσω το διετές και να το προσαρμόσετε σε 8μηνο. Δεν θέλετε; Εμείς 8μηνο
ψηφίζουμε. Για μέχρι τέλη Δεκεμβρίου ψηφίζουμε το πρόγραμμα αυτό και 2) να
ανακληθούν οι αποφάσεις οι συγκεκριμένες, να δώσουμε εντολή στο διοικητικό
συμβούλιο της ΚΕΠΑ να ανακαλέσει τις αποφάσεις και του Ποτουρίδη και της
Ουσουλτζόγλου και του Σκουμπόπουλου για το 10% και το 300άρι, το οποίο θα
έπρεπε να έχει ήδη σταματήσει και αν το παίρνει, κακώς το παίρνει. Έπρεπε να
σταματήσει όταν τελειώσανε τα προγράμματα.
Μαυροκεφαλίδης: Θέλω να διευκολύνω τα πράγματα γιατί είχα και εγώ μια
μικρή θητεία στο συμβούλιο της ΚΕΠΑ. Ο κ. Σκουμπόπουλος προτείνει τροποποίηση
του διετούς προγράμματος σε 8μηνο αλλά αυτό απαγορεύεται από τη συστατική
πράξη. Η συστατική πράξη έχει ρητή διάταξη, ή μάλλον όρο, ότι ο προγραμματισμός
είναι διετής. Θα παραβιάσουμε τη συστατική πράξη;
Κάκαρης: Επειδή και εγώ θήτευσα στη ΔΕΤΟΠΟΚΑ που ήταν παρόμοια, το
θέμα άλλωστε από τη ΔΕΤΟΠΟΚΑ ξεκίνησε. Όντως έχει δίκιο ο κ.
Μαυροκεφαλίδης, όχι για τον κ. Καμπούρη και για κανέναν Καμπούρη, για τους
υπόλοιπους εργαζόμενους που παίρνουν 1.000,00 €. Εάν υπάρχει η πολιτική
βούληση, μπορεί να ψηφιστεί τώρα άνετα το διετές και αν κε Σκουμπόπουλε υπάρχει
πολιτική βούληση και της δημοτικής αρχής, φέρνει θέμα στο Δ.Σ μπορεί και
εισηγείται ακόμη και τη μείωση του μισθού. Το ξέρετε ότι μπορεί να γίνει αυτό.
Σκουμπόπουλος: Από καμία συστατική πράξη δεν απαγορεύεται να
ψηφίσουμε μικρότερο προϋπολογισμό και για μικρότερο χρονικό διάστημα. Δεν είναι
αποκλειστικό τα δυο χρόνια και στο κάτω κάτω, εμείς δεν θα δεσμεύσουμε την
επόμενη δημοτική αρχή με 2.500.000,00 Ευρώ. Είμαι κατηγορηματικός και λέω ότι
πρέπει να ψηφίσουμε πρόγραμμα μέχρι τις 31-12-2010 γιατί από εκεί και πέρα
αλλάζουν όλα. Καταρχήν θα μπει το ΔΗΠΕΘΕ μέσα, θα μπει η ΔΗΚΕΑΠΠ, ούτε
ξέρουμε πόσα και τι ποσά θα χρειαζόμαστε πλέον, πόσοι υπάλληλοι θα απολυθούν,
δεν ξέρουμε τι θα ισχύει. Για ποιο διετές πρόγραμμα μιλάτε; Γιατί να δεσμεύσουμε
τον επόμενο δήμαρχο; Όποιος και αν είναι, την επόμενη δημοτική αρχή όποια και να
είναι, γιατί να την δεσμεύσουμε;
Δήμαρχος: Κε πρόεδρε, εγώ εμμένω στην πρόταση μου. Δεν δεσμεύεται
καμία δημοτική αρχή. Είμαστε υποχρεωμένοι να ψηφίσουμε το διετές της
επιχείρησης, έχει γίνει βορά εδώ, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ψηφιστεί το διετές
της επιχείρησης και αν οτιδήποτε προκύψει και γυρίσει η γη ανάποδα να
τροποποιηθεί. Αλλά για όνομα του Θεού, εδώ ακούσαμε τελείως καινούργια
πράγματα, πετάξαμε το τυράκι και πέσαμε όλοι στη φάκα.
Πρόεδρος: Νομίζω ότι υπάρχουν δυο προτάσεις. Όσον αφορά το διετές
πρόγραμμα η μία είναι του κ. Σκουμπόπουλου να τροποποιηθεί και να γίνει για μέχρι
τέλος του χρόνου και της Δημάρχου να ψηφισθεί το διετές όπως έχει.
Χατζηαθανασίου: Επειδή δεν είμαι σίγουρος αν ο κ. Σκουμπόπουλος έχει
δίκιο για το 8μηνο και επίσης αποσαφηνίστηκε απ’ τη δήμαρχο ότι δεν είναι απόλυτα

βέβαιη αν το 10% στην καινούργια μισθοδοσία του είναι περικομμένο, θα πρέπει η
πρόταση να είναι συνολική. Άλλο σκέλος αλλά όλο μαζί πάει. Όλο θα πάει.
Πρόεδρος: Επί των προτάσεων που κατατέθηκαν για το διετές πρόγραμμα της
ΚΕΠΑ, ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της Δημάρχου για έγκριση του 2ετούς
προγράμματος;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Σ.
Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ.
Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου για
έγκριση του προγράμματος της ΚΕΠΑ μέχρι τις 31-12-2010;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 4 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι Τ. Χατζηαθανασίου, Α. Δελαβερίδης.
Πρόεδρος: Ποιο είναι το δεύτερο σκέλος κε Σκουμπόπουλε;
Χατζηαθανασίου: Κε πρόεδρε, διαφώνησα για τον τρόπο που έγινε η
περικοπή, ότι δηλαδή πείστηκε ο κ. Καμπούρης οικειοθελώς να καταβάλει το 10%
στο Κοινωνικό Ταμείο. Είναι έτσι;
Πρόεδρος: Έχουμε και το δεύτερο σκέλος, κε Σκουμπόπουλε είπατε να
καταργηθούν τα επιδόματα.
Σκουμπόπουλος: Να ανακληθούν οι αποφάσεις του Δ.Σ της ΚΕΠΑ για το
10% και το 300άρι, το οποίο ούτως ή άλλως δεν έπρεπε να ισχύει.
Μαυροκεφαλίδης: Διαδικαστικά, κε πρόεδρε. Ξέρετε καλά τον Κανονισμό,
επιτρέψτε μου να σχολιάσω όμως το εξής: κατακερματίζουμε την εισήγηση και
ψηφίζουμε κάτι άλλο; Η εισήγηση ή ψηφίζεται στο σύνολό της ή καταψηφίζεται.
Δεν μπορεί να την κάνουμε κομμάτια.
Πρόεδρος: Έθεσε και ένα άλλο θέμα ο κ. Σκουμπόπουλος κε Μαυροκεφαλίδη.
Μαυροκεφαλίδης: Δεν μπορεί να μπει σε ψηφοφορία. Νομίζω ότι δεν μπορεί
να ψηφιστεί αλλιώς το θέμα.
Πρόεδρος: Σας είπα ότι έθεσε και ένα άλλο θέμα.
Μιχαηλίδης: Διαδικαστικά κε πρόεδρε. Όταν εισήχθη το θέμα της εισήγησης
δεν πήρα το λόγο συνειδητά γιατί στην εισήγηση της δημάρχου ήμουνα σύμφωνος.
Όταν έκανε πρόταση ο κ. Σκουμπόπουλος στην πρωτομιλία του και έβαλε ένα ζήτημα
άλλο, το οποίο βάζετε σε ψηφοφορία, εγώ δεν μπορούσα να πάρω το λόγο και να
τοποθετηθώ και τώρα πάμε να ψηφίσουμε μια πρόταση, στην οποία εγώ δεν μπόρεσα
να μιλήσω γιατί δεν είχα το λόγο. Δεν πήρα το λόγο για την εισήγηση, γιατί εγώ γι’
αυτό θα έπαιρνα το λόγο γι’ αυτό το θέμα, άρα λοιπόν κακώς μπαίνει το θέμα του κ.
Σκουμπόπουλου σε διαδικασία ψηφοφορίας. Εάν θέλει ο κ. Σκουμπόπουλος μπορεί
να καταθέσει, με το δικαίωμα που έχει απ’ τον Κανονισμό, αίτηση μαζί με τα μέλη
της παράταξής του να μπει το θέμα ως τακτικό σε επόμενη συνεδρίαση. Εγώ
επαναλαμβάνω δεν πήρα το λόγο γιατί ήμουν σύμφωνος με την εισήγηση. Σ’
οτιδήποτε καινούργιο μπαίνει ως πρόταση δεν είχα το δικαίωμα να πάρω τον λόγο,
άρα δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Έτσι δεν μπορώ να ψηφίσω.
Πρόεδρος: Θα πρότεινα το εξής, κε Σκουμπόπουλε: Από τη στιγμή που
υπάρχει η δέσμευση της δημάρχου, και αυτό που μας λέει εδώ, το οποίο δεν
γνωρίζουμε φυσικά, ότι δηλαδή έχουν ελαττωθεί πάρα πολύ οι μισθοί, θα μπορούσε
να γίνει κάπως διαφορετικά; Να γίνει μια ενημέρωση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε
μπορεί να έχουνε κοπεί και το ένα και το άλλο ή να έχει κοπεί τέτοιο ποσό από το
συνολικό εισόδημα του εργαζομένου που να καλύπτει την πρότασή σας και ίσως, αν
κάνουμε λάθος, να προχωρήσουμε και να μπερδευτούμε στο τι κόβουμε εν τέλει.
Σκουμπόπουλος: Κε πρόεδρε, είναι δυο ξεχωριστά επιδόματα, ειδικά και
πρέπει να ανακληθούν. Δεν πρέπει να τα δίνουμε πλέον σε κανέναν εργαζόμενο ήταν,
για να μη χρησιμοποιήσω καμιά βαριά λέξη, λάθος. Τότε μπορεί να ήταν μικρός ο
μισθός. Σήμερα όμως το 10% επί του συνόλου των αποδοχών ανά τριετία ξέρετε τι

ποσό είναι; Γι’ αυτό πήγε ο μισθός εκεί πάνω. Πρέπει να κοπεί και το 300άρι που
δώσαμε εμείς για να συντάξει τις μελέτες και ανέβηκε όσο ανέβηκε. Πρέπει να
ανακληθούν αυτές οι αποφάσεις και θέλω να μπει σε ψηφοφορία η πρότασή μου γιατί
εγώ ψήφισα το 8μηνο μ’ αυτή τη λογική, αλλιώτικα ούτε 8μηνο θα έλεγα. Πάρτε το
πίσω, προσαρμόστε το και φέρτε το για ψηφοφορία την άλλη φορά. Εγώ ψήφισα
8μηνο αλλά να μειωθούν και αυτά τα επιδόματα.
Δήμαρχος: Κε πρόεδρε, μπορεί να μην υφίσταται θέμα. Ας πάρει ο κ.
Σκουμπόπουλος και τη νέα μισθοδοσία, όπως πήρε και την προηγούμενη. Δεν έχουμε
κανένα πρόβλημα να τη δώσουμε. Ας την πάρει να δει αυτά που λέω γιατί δεν μπορώ
εγώ να πω αναλυτικά τι κόπηκε και τι δεν κόπηκε. Ξέρω ότι κόπηκε πολύ σημαντικά
η μισθοδοσία. Πολύ σημαντικά.
Παυλίδης: Διαδικαστικά κε πρόεδρε. Απ’ ό,τι φαίνεται απ’ τα λεγόμενα της
δημάρχου, πάρθηκε μια απόφαση για κάποια μείωση, είτε είναι 10% είτε είναι κάποιο
ποσό στο Κοινωνικό Ταμείο. Όλα αυτά είναι πράγματα που εμείς σήμερα τα έχουμε
ακούσει αλλά δεν τα γνωρίζουμε συγκεκριμένα, αν πάρθηκαν με αποφάσεις του Δ.Σ.,
αν τα έκανε μόνος του ο κ. Καμπούρης, δηλαδή σήμερα οι σύμβουλοι θα πάμε να
ψηφίσουμε κάτι αλλά ξέρουμε μόνο μια γενική ιδέα, επομένως ούτε προφανώς ο κ.
Καμπούρης είχε πρόθεση να τα χαρίσει στο κοινωνικό ταμείο, δεν ήξερε νωρίτερα αν
θα του κόψουμε εμείς αυτά τα επιδόματα και θα πρόβαινε σ’ αυτή την πράξη. Εμείς
όμως τώρα να έρθουμε να ψηφίσουμε κάτι ή από αύριο να ισχύσει κάτι, το οποίο
μπορεί να είναι λογικό και λογικό είναι, αλλά αν τυχόν έχει γίνει άλλη πράξη που η
μία να ανατρέπει την άλλη ή μια να συμπληρώνει την άλλη προσθετικά και να
υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να ενημερωθούμε για το τι θα ψηφίσουμε, τι ισχύει και
να ξαναέρθουμε εδώ πέρα να ψηφίσουμε. Όταν πάμε να ψηφίσουμε, πρέπει να
γνωρίζουμε τι ψηφίζουμε. Ποια είναι η ενημέρωση; Είπε ο κ. Σκουμπόπουλος για τα
επιδόματα, να υπάρχει μια πρόθεση να κοπούν τα επιδόματα, αν όμως έχει γίνει η
άλλη πράξη, την οποία δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι θα ψηφίσουμε; Πρέπει να
γνωρίζουμε ακριβώς τι έχει γίνει.
Σακαλής: Κε πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Από τη στιγμή που ο ίδιος εσείς
σαν πρόεδρος είπατε ότι η εισήγηση χωρίζεται σε δυο σκέλη και ψηφίσαμε το 8μηνο
ή τα δυο έτη και στη συνέχεια είπατε θα βάλετε το θέμα αυτό των περικοπών, τώρα
αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να συζητάμε αν πρέπει να ψηφίσουμε ή όχι και το είπα
και δεν το κατάλαβαν. Υπάρχει η μείωση που έγινε βάση της εισοδηματικής
πολιτικής με το νομοσχέδιο που έγινε και εμείς ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα, το
10% κάθε τρία χρόνια που παίρνει και το 300άρι, το οποίο δεν είναι επίδομα αλλά
δόθηκε για κάποια συγκεκριμένη εργασία άρα πρέπει να κοπεί. Αν τώρα η κα
δήμαρχος λέει ότι το 300άρι και το 10% έχουν κοπεί, τι την πειράζει να πάρουμε την
απόφαση; Και αν έχει κοπεί ισχύει κιόλας. Απλά είναι τα πράγματα. Όσο για το άλλο
που είπατε κε Παυλίδη, αν υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΠΑ, σας λέω ότι δεν
υπάρχει καμία απόφαση. Κανένα αίτημα δεν έχει επιβληθεί στο Δ.Σ. της ΚΕΠΑ για
περικοπή ή δωρεά στο Κοινωνικό Ταμείο ή οτιδήποτε άλλο.
Δήμαρχος: Ο κ. Σακαλής απουσίαζε από τη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. της
ΚΕΠΑ. Ας πάρει τα πρακτικά, να δει τις αποφάσεις.
Μιχαηλίδης: Θα ξαναπώ τη διαδικαστική παρέμβαση που έχω κάνει. Πείτε
μου πώς είναι δυνατόν εγώ να ψηφίσω την εισήγηση, που περιλαμβάνει πλήρη
αποδοχή και μετά να πω εγώ ότι ψηφίζω κάτι άλλο που αφορά μείωση; Δεν μπορεί να
γίνει αυτό.
Πρόεδρος: Εγώ νομίζω κε Σκουμπόπουλε ότι είναι καλό για το σώμα και για
τον καθένα από εμάς, να υπάρξει μια ενημέρωση. Ο καθένας δημοτικός σύμβουλος ή
εσείς ειδικότερα, να ζητήσετε, όπως έχετε ζητήσει και παλαιότερα, και να πάρετε τις
μισθολογικές καταστάσεις, μήπως τυχόν η κουβέντα που κάνουμε είναι εκ του
περισσού ή και άδικη ίσως και για κάποιους ανθρώπους. Είμαστε όλοι πολύ
ευαισθητοποιημένοι πάνω σ’ αυτό το θέμα και επομένως για να βοηθηθεί και η
διαδικασία, κε Σκουμπόπουλε και να προχωρήσουμε, νομίζω ότι έτσι όπως μπήκε το

θέμα μπορεί να ήταν και δικό μου λάθος, να προχωρήσουμε, απ’ τη στιγμή που
ψηφίστηκε ενιαία σαν 6ο θέμα, μέσα εδώ περιλαμβάνονται τα πάντα.
Σκουμπόπουλος: Κύριε πρόεδρε, δεν αποσύρω την πρότασή μου.
Αναλαμβάνετε την ευθύνη εσείς.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου για
ανάκληση των αποφάσεων για καταβολή των επιδομάτων 10% και τα 300,00 €;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 5 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς, Σ.
Μηλιόπουλος.
Αποχή από την ψηφοφορία δήλωσαν 5 σύμβουλοι:
Τ. Χατζηαθανασίου, Ν. Μωυσιάδης, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας, Γ. Κάκαρης.
Λευκή ψήφο έδωσαν 9 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Π. Παυλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου.
Ο σύμβουλος Γ. Μιχαηλίδης απουσίαζε από την ψηφοφορία.
Πρόεδρος: Για τον εκπρόσωπο του Δήμου στην Κοινή επιτροπή, συμφωνεί το
σώμα με την πρόταση της Δημάρχου;
Σύμβουλοι: Ναι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 6-5-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 2190/17-3-08 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ 608/Β/9-4-2008), όπως
αυτή διορθώθηκε με την αριθ. 3262/16-4-08 απόφαση της Δ/νσης Τ.Α. & Διοίκησης
Ν. Ημαθίας (ΦΕΚ 670/Β΄/16-4-08), με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 125/2008
απόφαση Δ.Σ. περί συγχώνευσης δημ. επιχειρήσεων και σύστασης της Κ.Ε.Π.Α.
3.- Τις αριθ. 13,14 & 28/2010 αποφάσεις του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.Α.
4.- Το κατατεθέν από την Κ.Ε.Π.Ε. Διετές Πρόγραμμα Δράσης της περιόδου Ιουλίου
2010-Ιουνίου 2012.
5.- Την αριθ. 298/2010 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε αντίστοιχα η
τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου έτους 2010.
6.- Τις απόψεις και προτάσεις της Δημάρχου και των δημ. συμβούλων, όπως αυτές
αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
7.- Το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών.
8.- Τις διατάξεις των άρθρων 93, 161 & 259 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), των αριθ.
16/22-2-07 & 43887/3-8-07 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ως και αυτές του άρθρου 8
του από 17/5-15/6/59 Β.Δ. «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων
και κοινοτήτων».
Αποφασίζει
Α) Κατά Πλειοψηφία: Αποδέχεται το κατατεθέν Διετές Πρόγραμμα Δράσης
(Δ.Π.Δ.) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου
Βέροιας για τη χρονική περίοδο από 1-7-2010 έως 30-6-2012, όπως αυτό εγκρίθηκε
με την αριθ. 13/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω επιχείρησης.
Β) Κατά Πλειοψηφία: Εγκρίνει τη χρηματοδότηση από τον Δήμο Βέροιας της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας για της
δραστηριότητες και της παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, σύμφωνα με το
παραπάνω Διετές Πρόγραμμα Δράσης (Δ.Π.Δ.) της.
Γ) Κατά Πλειοψηφία: Εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Βέροιας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου
Βέροιας για την υλοποίηση του παραπάνω Διετούς Προγράμματος Δράσης, η οποία
έχει ως εξής:
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε εφαρμογή της απόφασης ……… του
Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Π.Α και της όμοιας απόφασης …….. του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας που εγκρίθηκε με την …………………. απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Περιεχόμενα διετούς προγράμματος δράσης
1. Εισαγωγή
2. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει και των
υπηρεσιών που θα παρέχει η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης
κατά τη περίοδο ισχύος του διετούς προγράμματος δράσης – κατανομή των
δραστηριοτήτων στην ίδια περίοδο.
3. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση
(προϋπολογισμοί επενδύσεων και λειτουργικών εξόδων) Υπολογισμός των
εσόδων της επιχείρησης από την άσκηση των δραστηριοτήτων της.
4. Υπολογισμός αναγκών χρηματοδότησης της επιχείρησης από το δήμο για όλη
τη διάρκεια του διετούς προγράμματος δράσης.
5. Περιγραφή του διετούς προγράμματος χρηματοδοτήσεις (εισροές – εκροές –
χρηματοδότηση δήμου) με βάση την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της
κοινωφελούς και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
6. Διαδικασία εκτέλεσης χρηματοδότησης / όργανα παρακολούθησης / εκτέλεση
σύμβασης με δήμο.
7. Ρήτρες
8. Επίλογος.
Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με τις αριθμ. 2190/17.3.2008 και 3262/16.4.2008 (διόρθωση σφάλματος)
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που
δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ 608/9.4.2008 και 670/16.4.2008 εγκρίθηκε η
συγχώνευση αριθμού δημοτικών επιχειρήσεων και η σύσταση νέας κοινωφελούς
επιχείρησης με τον τίτλο «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης» του
άρθρου 254 του Ν. 3463/2006.
Προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση είναι αποτελεί η κατάθεση από την
επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης και η στη συνέχεια η έγκρισή του από
το δημοτικό συμβούλιο.
Οι περιγραφόμενες στο διετές πρόγραμμα δράσης δραστηριότητες ανήκουν
στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ όπως αναφέρονται στο άρθρο 75 παρ. στ. του ν.
3463/2006. Το σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων ο
Δήμος Βέροιας αναθέτει στην κοινωφελή επιχείρηση ΚΕΠΑ που συνέστησε με
τις προαναφερόμενες αποφάσεις του και προχωρά στη χρηματοδότηση της
σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006 αφού η νέα κοινωφελής επιχείρηση
είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο ΟΤΑ για τις δραστηριότητες της
και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες.
Το περιεχόμενο του διετούς προγράμματος δράσης ορίζεται από το Ν.
3463/2006 και από την με αριθμό 43877-3/8/2007 απόφαση του Υπουργού
ΕΣΔΔΑ.

Άρθρο 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ.
Κατά την περίοδο ισχύος του διετούς προγράμματος δράσης της ΚΕΠΑ, αυτή θα
αναπτύξει σύμφωνα με τους σκοπούς που περιγράφονται στο καταστατικό της τις
ακόλουθες δραστηριότητες.
2α1
2α2
2α3
2α4
2α5
2α6
2α7
2α8
2α9
2α10
2α11
2α12
2α13
2α14

Οργάνωση λειτουργία ωδείου και γενικότερα της μουσικής εκπαίδευσης
Οργάνωση λειτουργία σχολής χορού και γενικότερα του χορού.
Οργάνωση λειτουργία τμήματος λαογραφίας με επιμέρους τμήματα εκμάθησης
παραδοσιακών χορών και τμήματα επιδείξεων.
Οργάνωση λειτουργία της φιλαρμονικής
Οργάνωση λειτουργία τμήματος εικαστικών και κατασκευών
Οργάνωση λειτουργία βιβλιοθήκης
Οργάνωση λειτουργία λαογραφικού μουσείου
Οργάνωση λειτουργία μουσείου ιστορίας και μουσείου ήχου και φωτός
Οργάνωση εκθέσεων, παρουσιάσεων, συνεδρίων κλπ
Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που αφορούν τη μουσική, τον
κινηματογράφο, το χορό, κλπ.
Οργάνωση κατασκευή λειτουργία και συντήρηση πολιτιστικών υποδομών,
δημιουργία νέων χώρων.
Οργάνωση κοινωνικών υπηρεσιών για την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών
ομάδων.
Οργάνωση προβολής του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
Δημιουργία λειτουργία από την ΚΕΠΑ Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΚΕΚ).

Αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων
2α1 Οργάνωση – λειτουργία ωδείου και μουσικής εκπαίδευσης.
Στα πλαίσια της κοινωφελούς επιχείρησης λειτουργεί ωδείο στα πρότυπα που
ορίζουν οι σχετικές με την οργάνωση, στελέχωσή του και την διδακτέα ύλη
ισχύουσες διατάξεις. Στο ωδείο διδάσκονται τα αναγνωρισμένα από τη σχετική
νομοθεσία και διατάξεις όργανα.
Σε ότι αφορά τα όργανα που δεν είναι αναγνωρισμένα αυτά διδάσκονται όχι
στα πλαίσια του ωδείου αλλά με τη συνεργασία του σε ότι αφορά την κατάρτιση
ενός αντίστοιχου προγράμματος σπουδών με τη συνδρομή της καλλιτεχνικής
διεύθυνσης του ωδείου. Τα όργανα αυτά είναι το σαξόφωνο, ακορντεόν,
ηλεκτρική κιθάρα, αρμόνιο και μπουζούκι.
Τέλος λειτουργούν στα πλαίσια της μουσικής εκπαίδευσης τμήματα μουσικής
προπαιδείας, ανεξάρτητες χορωδίες (παιδική και ενηλίκων) ενώ έχουν οργανωθεί
και οργανικά μουσικά σύνολα που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια του ωδείου.
2α2 Οργάνωση λειτουργία σχολής χορού και γενικότερα χορού.
Στα πλαίσια της κοινωφελούς επιχείρησης λειτουργεί ερασιτεχνική σχολή στα
πρότυπα που ορίζουν οι σχετικές με την οργάνωση, στελέχωσή της και την
διδακτέα ύλη ισχύουσες διατάξεις και τα τμήματα αυτά είναι τα προβλεπόμενα,
όπως τμήματα ρυθμικής και κλασσικού χορού.

Επιπλέον διδάσκεται και στα πλαίσια της σχολής, μοντέρνος χορός αν και δεν
περιλαμβάνεται στις σχετικές διατάξεις.
Εκτός όμως από τα τμήματα αυτά που μπορούν να διδαχθούν και διδάσκονται
στη σχολή χορού, εκτός της σχολής και αυτοτελώς διδάσκονται και άλλα είδη
χορού - που δεν εντάσσονται στη σχολή χορού - όπως λατινοαμερικάνικοι,
ευρωπαϊκοί και λαϊκοί χοροί Hip – Hop & RnB κλπ.
2α3 Οργάνωση λειτουργία τμήματος λαογραφίας με επιμέρους τμήματα
εκμάθησης παραδοσιακών χορών και τμήματα επιδείξεων.
Στα πλαίσια της κοινωφελούς επιχείρησης λειτουργεί τμήμα λαογραφίας που
περιλαμβάνει επιμέρους τμήματα εκμάθησης παραδοσιακών χορών αλλά και
τμήματα επιδείξεων. Η δομή και οργάνωση του τμήματος ανταποκρίνεται σε
ολόκληρο το φάσμα των ηλικιών, με τμήματα ενηλίκων αλλά και παιδικά
τμήματα.
Στα πλαίσια του τμήματος ακόμη λειτουργούν τμήματα επιδείξεων που
εκπροσωπούν την ΚΕΠΑ αλλά και την πόλη σε άλλες περιοχές αλλά και στο
εξωτερικό. Βέβαια τα τμήματα αυτά δίνουν το παρόν και στην πόλη όταν η
παρουσία τους κριθεί αναγκαία.
Επιπλέον στα πλαίσια του τμήματος οργανώνονται αυτοτελείς εκδηλώσεις.
2α4 Οργάνωση λειτουργία φιλαρμονικής
Η οργάνωση και λειτουργία της φιλαρμονικής είναι μια ανεξάρτητη
δραστηριότητα της μουσικής εκπαίδευσης, όπου παρέχεται δωρεάν μουσική
εκπαίδευση, ενώ αριθμός μαθητών της φοιτά δωρεάν στο ωδείο μετά από
πρόταση του υπεύθυνου της φιλαρμονικής, αν αυτοί έχουν επιδείξει ιδιαίτερη
επίδοση στη μουσική.
Η φιλαρμονική συγκροτεί ένα τμήμα που έχει ενεργό παρουσία στην ζωή της
πόλης με συμμετέχοντας σε σειρά δραστηριοτήτων όπως παρελάσεις, κοινωνικές
και άλλες εκδηλώσεις. Ακόμη το τμήμα έχει παρουσία και σε άλλα μέρη της
Ελλάδας. Στα πλαίσια της φιλαρμονικής έχει συγκροτηθεί και ένα μικρότερο
τμήμα που με τη σειρά του δίνει το δικό του παρόν.
Ακόμη στα πλαίσια της φιλαρμονικής οργανώνονται αυτοτελείς εκδηλώσεις.
2α5 Οργάνωση λειτουργία τμήματος εικαστικών και κατασκευών
Το τμήμα κατασκευών περιλαμβάνει το εργαστήριο ζωγραφικής με διάφορα
τμήματα όπως τμήματα προσχολικής ηλικίας, παιδικά, εφήβων και ενηλίκων.
Επίσης λειτουργεί και ως προπαρασκευαστικό τμήμα για τις εξετάσεις των
υποψηφίων στη σχολή καλών τεχνών.
Στα πλαίσια του τμήματος λειτουργούν ακόμη τμήματα βιτρώ, κοσμήματος
(αργυροχρυσοχοϊας – faux bijoux ), κατασκευές διακοσμητικών και χρηστικών
αντικειμένων.
Τα κάθε επιμέρους τμήμα έχει το δικό του ανεξάρτητο εργαστήριο, ώστε να
είναι σε θέση να καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες τις ανάγκες
της λειτουργία του.

2α6 Οργάνωση λειτουργία βιβλιοθήκης
Με ευθύνη της κοινωφελούς επιχείρησης λειτουργεί και η δημοτική
βιβλιοθήκη «Θ. Ζωγιοπούλου». Η βιβλιοθήκη είναι γενικού ενδιαφέροντος με
ιδιαίτερη έμφαση στο παιδικό βιβλίο. Ακόμα φιλοξενεί την μουσική βιβλιοθήκη,
που αποτελεί δωρεά του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».
Από τη βιβλιοθήκη οργανώνονται παρουσιάσεις βιβλίων αλλά και
συγγραφέων στα πλαίσια μια γενικότερης πολιτικής προώθησης του βιβλίου και
της ανάγνωσης.

2α7 Οργάνωση λειτουργία λαογραφικού μουσείου
Η οργάνωση και λειτουργία του λαογραφικού μουσείου «Σαράφογλου»
αποτελεί ευθύνη της κοινωφελούς επιχείρησης και βρίσκεται στο στάδιο της
ολοκλήρωσης. Ήδη το κτίριο του λαογραφικού βρίσκεται στο στάδιο της
αποπεράτωσης μέσω του προγράμματος της αστικής ανάπλασης, έργο το οποίο
έχει ολοκληρωθεί και παραδίδεται στο δήμο από τον εργολάβο που το είχε
αναλάβει.
Υπολείπεται σειρά εργασιών που αφορούν κυρίως την έκθεση του
λαογραφικού υλικού, και τμήμα των ηλεκτρομηχανολογικών που αφορούν
κυρίως τον κλιματισμό του κτιρίου.
Για τις εκκρεμότητες αυτές έχει συνταχθεί σχετική μελέτη που θα προωθηθεί
μέσω του δήμου για χρηματοδότηση από σχετικό πρόγραμμα και είναι ρεαλιστικό
να εκτιμάται ότι το έργο θα παραδοθεί ολοκληρωμένο και θα λειτουργήσει εντός
του 2010.
2α8 Οργάνωση λειτουργία μουσείου σύγχρονης ιστορίας και εθνικής αντίστασης
και μουσείου ήχου και φωτός – πολυμουσείο.
Τα μουσεία αυτά βρίσκόνται στο στάδιο του σχεδιασμού και η όλη
προσπάθεια και αποτελεί μια νέα δραστηριότητα της κοινωφελούς επιχείρησης.
Ειδικότερα το μουσείο ιστορίας και εθνικής αντίστασης έγινε με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου και στη συνέχεια το έργο ανάλαβε η ΚΕΠΑ στα πλαίσια
του προηγούμενου διετούς προγράμματος δράσης. Ήδη και στα πλαίσια του
εορτασμού του δήμου για τα 90 χρόνια από την ίδρυση και λειτουργία του ως
αυτοτελούς νομικού προσώπου, συγκροτήθηκε και λειτουργεί στο χώρο τεχνών
μια διαρκής έκθεση, που αποτελεί τον πρώτο πυρήνα του μουσείου. Τα εκθέματα
αποτελούν δωρεές συμπολιτών μας.
Ακόμη στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Βέροια – Εύηχη πόλη», που έγιναν το
καλοκαίρι, η ΚΕΠΑ προχώρησε στη συγκέντρωση σειράς μηχανημάτων ήχου και
μουσικών οργάνων, που πλαισιωμένα από αντίστοιχο υλικό συμπολιτών που το
εμπιστεύτηκαν στην ΚΕΠΑ, στήθηκε και λειτούργησε μια αναλόγου
περιεχομένου έκθεση. Ήδη σημαντικό μέρος του υλικού αυτού βρίσκεται στην
κατοχή της ΚΕΠΑ και μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ένα μουσείο ήχου. Το
μουσείο αυτό μπορεί να εμπλουτιστεί με υλικό που αφορά το φως, ώστε η όλη
προσπάθεια να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη μορφή και να καλύπτει τις βασικές
αισθήσεις που αποτελούν την πύλη υποδοχής των μηνυμάτων της τέχνης στο
άνθρωπο.
Η δημιουργία όμως και λειτουργία ενός τόσο σημαντικού αριθμού μουσείων
στην πόλη προϋποθέτει τη διάθεση σημαντικών πιστώσεων όχι μόνο για την
δημιουργία τους αλλά και για τη λειτουργία τους. Προτείνεται λοιπόν η ΚΕΠΑ να
προχωρήσει στη μελέτη της δημιουργίας ενός πολυμουσείου που εκτός από τα
προαναφερόμενα μουσεία θα υπάρχει πρόβλεψη να φιλοξενήσει και το μουσείο
εκπαίδευσης, και τυχόν άλλες αναλόγου περιεχομένου προσπάθειες, με δεδομένο
ότι μια τέτοια δομή θα έχει μικρότερο αναλογικά κόστος σε όλα τα στάδια
δημιουργίας και λειτουργίας της.
2α9 Οργάνωση εκθέσεων
Η οργάνωση εικαστικών αλλά και κάθε άλλου είδους εκθέσεων αποτελεί μια
σημαντική δραστηριότητα της ΚΕΠΑ. Οι εκθέσεις αυτές ποικίλουν σε ότι αφορά
το περιεχόμενο και τους σκοπούς τους.
Για το σκοπό οφείλει να έχει οργανωμένους εκθεσιακούς χώρους τους
οποίους είτε να διαθέτει σε ενδιαφερόμενους καλλιτέχνες για την οργάνωση εκεί
δικών τους εκθέσεων, είτε η ίδια να μεριμνά για την οργάνωση εκθέσεων με
διάφορα θεματικά αντικείμενα και περιεχόμενα.

Αποτελεί σημαντική έλλειψη κυρίως για την εικαστική ζωή της πόλης ένας
εκθεσιακός χώρος σύγχρονων προδιαγραφών ικανός να φιλοξενήσει σημαντικά
εικαστικά γεγονότα.
2α10 Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
Η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με ευθύνη της ΚΕΠΑ σε όλη τη
διάρκεια του έτους αποτελούν μια από τις πλέον βασικές της ευθύνες. Οι
εκδηλώσεις αυτές είτε είναι δικές της παραγωγές είτε είναι συμπαραγωγές, είτε
πρόκειται για εκδηλώσεις που φιλοξενούνται στους χώρους της, μετά από ειδικές
συμφωνίες το πλαίσιο των οποίων υπακούει σε ένα πλαίσιο αρχών που τίθεται
από το διοικητικό συμβούλιο της και εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο.
Οι εκδηλώσεις αυτές είτε είναι μεμονωμένες είτε είναι ενότητες, όπως οι
καλοκαιρινές εκδηλώσεις είτε με τη μορφή φεστιβάλ, όπως το διεθνές φεστιβάλ
κιθάρας, το φεστιβάλ ελεύθερου χρόνου, η «Βέροια – εύηχη πόλη» κλπ.
Σε κάθε περίπτωση η ΚΕΠΑ πρέπει να επιμεληθεί για ένα ετήσιο πρόγραμμα
εκδηλώσεων ικανό να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις του κοινού της
πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, ενώ θα καθιερώνει τη Βέροια στην
πρωτοκαθεδρία των σημαντικότερων πολιτιστικά ενεργών περιφερειακών
πόλεων.
2α11 Οργάνωση κατασκευή λειτουργία και συντήρηση πολιτιστικών υποδομών
Για καλή οργάνωση και εκτέλεση του πολιτιστικού έργου της ΚΕΠΑ, αλλά
και τη συνολική ανάπτυξή της πόλης είναι αναγκαία η οργάνωση, κατασκευή
λειτουργία και συντήρηση πολιτιστικών υποδομών, που θα περιλαμβάνουν
αίθουσες εκδηλώσεων, ενημέρωσης, εκθεσιακούς χώρους, μουσειακούς χώρους,
χώρους εκπαίδευσης κλπ.
Το έργο αυτό ανήκει στην κοινωφελή επιχείρηση που πέρα από τους χώρους
που ήδη έχει στη διάθεσή της με βάση τη συστατική της πράξη, μπορεί να
σχεδιάσει να μελετήσει και να υλοποιήσει ενέργειες είτε για τη βελτίωση
υφιστάμενων υποδομών ή για τη δημιουργία νέων.
Ως έργο άμεσης προτεραιότητας κρίνεται η έναρξη των διαδικασιών μελέτης
κατασκευής ενός νέου θεάτρου στην περιοχή του Προμηθέα, ικανού να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης θεατρικής παραγωγής και όχι μόνο.
2α12 Οργάνωση κοινωνικών υπηρεσιών για την υποστήριξη ευπαθών
κοινωνικών ομάδων.
Για την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων κυρίως ατόμων της τρίτης
ηλικίας η ΚΕΠΑ ήδη δραστηριοποιείται με το σχεδιασμό και υλοποίηση
αντιστοίχων προγραμμάτων, στη διάρκεια του παρόντος διετούς προγράμματος
και στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.
Επίσης δραστηριοποιείται και στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών
υποστηρικτικών υπηρεσιών κυρίως σε ανέργους μέσω του προγράμματος «Υγεία
– Πρόνοια».
Το σύνολο των προγραμμάτων αυτών διοικητικά, διαχειριστικά αλλά και
οικονομικά υποστηρίζεται από την ΚΕΠΑ
2α13 Οργάνωση προβολής του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος της
περιοχής.
Η οργάνωση της προβολής του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος της
περιοχής αποτελεί έργο της κοινωφελούς αν και μέχρι τώρα δεν ενεργοποιηθεί
προς αυτή τη κατεύθυνση. Με το δεδομένο ότι στην πορεία και στα πλαίσια του
«Καποδίστρια νο2» στο δήμο θα ενταχθούν σημαντικές περιοχές με ιδιαίτερο
τουριστικό ενδιαφέρον θα πρέπει η ΚΕΠΑ να ενεργοποιηθεί άμεσα προς αυτή τη
κατεύθυνση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να μεριμνήσει για τη στελέχωση της με

ανάλογο προσωπικό, αλλά και να εξετάσει το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί
αυτοτελής τομέας προβολής που εκτός της προβολής των δραστηριοτήτων της
ΚΕΠΑ να προβάλλει το αστικό, φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής.
Ήδη από το 2010 πρέπει να αναληφθούν σημαντικές πρωτοβουλίες δράσεων προβολής.

2α14 Δημιουργία λειτουργία από την ΚΕΠΑ Κέντρου Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΚΕΚ).
Η οργάνωση και λειτουργία ΚΕΚ ανήκει στις αρμοδιότητες μιας κοινωφελούς
επιχείρησης και με δεδομένη την εμπειρία της ΚΕΠΑ στον τομέα της εκπαίδευσης
κρίνεται ότι η δημιουργία ενός ΚΕΚ από την ΚΕΠΑ αποτελεί μια πραγματική
δυνατότητα, ενώ θα προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης
σε συμπολίτες μας.
Σημείωση. Το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει η ΚΕΠΑ είναι σύμφωνες με τις
αρμοδιότητες που μπορεί να ασκήσει μια κοινωφελής επιχείρηση ΟΤΑ, όπως αυτές
περιγράφονται στο άρθρο 254 παρ. 1 του ν. 356/2006, αλλά και στη συστατική της
πράξη.
Άρθρο 3. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ
ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΞΟΔΩΝ) – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΠΑ
Η κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών του διετούς όπως και ο
υπολογισμός των εσόδων (7ος του 2010 έως και 6ος του 2012) προγράμματος δράσης
της ΚΕΠΑ περιλαμβάνει τρεις περιόδους αφού επεκτείνεται σε τρεις διαχειριστικές
περιόδους, δηλαδή.
1η περίοδος 1.07.2010 έως 31.12.2010
2η περίοδος 1.01.2011 έως 31.12.2011
3η περίοδος 1.01.2012 έως 31.06.2012
Με βάση τις προβλεπόμενες από το παρόν διετές διατιθέμενες πιστώσεις αλλά
και την περιγραφή των δραστηριοτήτων θα συνταχθούν οι επιμέρους προϋπολογισμοί
της ΚΕΠΑ και θα γίνει ο προγραμματισμός των δράσεων της. Για τον προσδιορισμό
των απαιτούμενων πιστώσεων το λειτουργικό κόστος της ΚΕΠΑ την αντίστοιχη
περίοδο διαμορφώνεται όπως στον παρακάτω πίνακα.
Σημείωση. Στους παρακάτω πίνακες δεν περιλαμβάνεται το κόστος των επενδύσεων
που αναφέρεται σε αυτοτελή πίνακα.
3α. προσδιορισμός λειτουργικού κόστους και εσόδων της ΚΕΠΑ την περίοδο ισχύος του
διετούς προγράμματος δράσης.

 1η περίοδος, 1.07.2010 έως 31.12.2010
Εκτιμώμενες δαπάνες 1ης περιόδου
Κωδικός

Περιγραφή κωδικού

13
14
54
60
61
62
64
65
81

Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (1)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Συνολική
ετήσια
δαπάνη ανά κωδικό
15.000,00
58.000,00
71.564,71
1.256.768,35
92.851,54
169.394,00
120.790,00
924,00
363.224,57
2.148.517,17

Δαπάνες 1ης περιόδου
διετούς (2)
10.000,00
25.000,00
500.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00
695.000,00

(1) στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται αποθεματικό 354.000,00 € που αφορά οφειλές
πρώην δημοτικών επιχειρήσεων.
(2) Αφορά το 2ο εξάμηνο του 2010.
Εκτιμώμενα έσοδα 1ης περιόδου
Κωδικός

Περιγραφή κωδικού

33
54
73
74
75
76

Χρεώστες διάφοροι
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
Πωλήσεις υπηρεσιών
Χρηματοδότηση διετούς
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
Έσοδα κεφαλαίων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

Συνολικά
ετήσια
έσοδα ανά κωδικό
354.000,00
21.002,87
333.079,30
1.380.000,00
59.435,00
1.000,00
2.148.517,17

Συνολικά 1ης περιόδου
διετούς.
10.000,00
113.380,00
551.620,00
19.500,00
500,00
695.000,00

Συνολική
ετήσια
δαπάνη ανά κωδικό
15.000,00
60.000,00
70.000,00
(3)
1.800.000,00
(2)
128.993,00
(2)
192.923,00
(2)
174.079,00
1.000,00
100.000,00
2.541.995,00

Δαπάνη 2ης περιόδου
διετούς
15.000,00
60.000,00
70.000,00
(3)
1.800.000,00
(2)
128.993,00
(2)
192.923,00
(2)
174.079,00
1.000,00
100.000,00
2.541.995,00

 2η περίοδος, 1.01.2011 έως 31.12.2011
Εκτιμώμενες δαπάνες 2ης περιόδου (1)
Κωδικός

Περιγραφή κωδικού

13
14
54
60
61
62
64
65
81

Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

(1) την περίοδο αυτή οι συνολικές ετήσιες δαπάνες συμπίπτουν με τις συνολικές
δαπάνες της 2ης περιόδου.
(2) Στις δαπάνες αυτές υπολογίζεται μία αύξηση 5%
(3) Στο προσωπικό υπολογίζονται επιπλέον η πλήρης μισθοδοσία των 5 ατόμων η
προκήρυξη των οποίων εκκρεμεί για έγκριση στον ΑΣΕΠ, αλλά και η
μισθοδοσία άλλων τριών, που θα προκύψουν από μια νέα προκήρυξη που θα
αφορά, ενός μουσειολόγο (ΠΕ) για το λαογραφικό μουσείο, ένα εργαζόμενο
(ΠΕ ή ΤΕ) για τον τουρισμό, και ενός γραφίστα (ΤΕ). Δεν υπολογίζονται οι
αναπληρώσεις σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης εργαζομένων.
Εκτιμώμενα έσοδα 2ης περιόδου
Κωδικός

Περιγραφή κωδικού

54
73
74

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
Πωλήσεις υπηρεσιών
Χρηματοδότηση διετούς
Έσοδα από ΕΣΠΑ (προγράμματα κοινωνικής πολιτικής)

75
76

Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
Έσοδα κεφαλαίων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

Συνολικά
ετήσια
έσοδα ανά κωδικό
21.000,00
350.000,00
1.706.995,00
300.000,00
2.006.995,00
63.000,00
1.000,00
2.541.995,00

Συνολικά
έσοδα

ετήσια
21.000,00
410.000,00
1.706.995,00
300.000,00
2.006.995,00
103.000,00
1.000,00
2.541.995,00

 3η περίοδος 1.01.2012 έως 30.07.2012
Εκτιμώμενες δαπάνες 3ης περιόδου
Κωδικός

Περιγραφή κωδικού

13
14
54
60
61
62
64
65
81

Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (*)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Συνολική
ετήσια
δαπάνη ανά κωδικό
15.000,00
60.000,00
70.000,00
(2)
1.850.000,00
(1)
135.500,00
(1)
202.000,00
(1)
185.000,00
1.000,00
110.000,00
2.628.500,00

Δαπάνη 3ης περιόδου
διετούς (3)
15.000,00
30.000,00
35.000,00
1.000.000,00
80.000,00
130.000,00
105.000,00
500,00
55.000,00
1.450.500,00

(1) Στις δαπάνες αυτές υπολογίζεται μία αύξηση 5%
(2) Δεν υπολογίζεται καμία νέα πρόσληψη ενώ συνυπολογίζεται μια συνολική
αύξηση της δαπάνης μισθοδοσίας της τάξης του 3%
(3) Αφορά το πρώτο εξάμηνο του 2012.
Εκτιμώμενα έσοδα 3ης περιόδου
Κωδικός

Περιγραφή κωδικού

54
73
74

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
Πωλήσεις υπηρεσιών
Χρηματοδότηση διετούς
Έσοδα από ΕΣΠΑ (προγράμματα κοινωνικής πολιτικής)

75
76

Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
Έσοδα κεφαλαίων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

Συνολικά
ετήσια
έσοδα ανά κωδικό
23.000,00
360.000,00
1.779.500,00
300.000,00
2.079.500,00
65.000,00
1.000,00
2.628.500,00

Συνολικά έσοδα 3ης
περιόδου διετούς
13.000,00
180.000,00
1.066.500,00
130.000,00
1.196.500,00
60.500,00
500,00
1.450.500,00

3 β. προσδιορισμός κόστους επενδύσεων.
1
2

Συμπλήρωση εξοπλισμού ΧΤ και Στέγης
Εξοπλισμός δημοτικής βιβλιοθήκης
ΣΥΝΟΛΟ

100.000 €
100.000 €
200.000 €

3γ. προσδιορισμός του συνολικού κόστους λειτουργίας της ΚΕΠΑ την περιόδου του
διετούς προγράμματος δράσης.

1η περίοδος
2η περίοδος
3η περίοδος
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Λειτουργικό
κόστος
περιόδων
695.000,00 €
2.541.995,00 €
1.450.500,00 €
4.687.495,00 €

Συνολικό κόστος
695.000,00 €
2.541.995,00 €
1.450.500,00 €
4.687.495,00 €

Άρθρο 4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ.
Περίοδος
1η περίοδος
2η περίοδος
3η περίοδος
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Σύνολο κόστος
λειτουργίας (Α)
695.000,00 €
2.541.995,00 €
1.450.500,00 €
4.687.495,00 €

Σύνολο προσδοκόμενων
ιδίων εσόδων (Β)
143.380,00 €
835.000,00 €
384.000,00 €
1.362.380,00 €

Επιχορήγηση δήμου προς την
κοινωφελή (διαφορά (Α) – (Β))
551.620,00 €
1.706.995,00 €
1.066.500,00 €
3.325.115,00 €

Άρθρο 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
(ΕΙΣΡΟΕΣ – ΕΚΡΟΕΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ.
Το ταμιακό πρόγραμμα της επιχείρησης και το αντίστοιχο πρόγραμμα
χρηματοδότησης του δήμου περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.
Στον πίνακα αυτό το ύψος της επιχορήγησης του δήμου είναι ταυτόσημο με το
διαφορά που προκύπτει από τις προβλεπόμενες εισροές και τις αντίστοιχες εκροές της
κοινωφελούς.
Περίοδος

Εισροές
κοινωφελούς

Εκροές
κοινωφελούς

Διαφορά

1η περίοδος
2η περίοδος
3η περίοδος

143.380,00 €
835.000,00 €
384.000,00 €
1.362.380,00 €

695.000,00 €
2.541.995,00 €
1.450.500,00 €
4.687.495,00 €

551.620,00 €
1.706.995,00 €
1.066.500,00 €
3.325.115,00 €

Χρηματοδότηση
Διετούς
προγράμματος της
ΚΕΠΑ από το
Δήμο Βέροιας.
551.620,00 €
1.706.995,00 €
1.066.500,00 €
3.325.115,00 €

Άρθρο 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ / ΟΡΓΑΝΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ / ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟ.
Για την καλή εκτέλεση του διετούς προγράμματος δράσης της ΚΕΠΑ, τη
διασφάλιση της ομαλής ροής χρηματοδότησης και γενικότερα για την
παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης που αφορά το παρόν διετές πρόγραμμα
δράσης συγκροτείται κοινή επιτροπή.
Η κοινή επιτροπή είναι τριμελής και απαρτίζεται από τους κάτωθι.
1. Τον εκάστοτε δήμαρχο.
2. Ένα εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας.
3. Ένα εκπρόσωπο της ΚΕΠΑ.
Η κοινή επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά διαστήματα και με αποκλειστικό θέμα
την πορεία υλοποίησης του διετούς προγράμματος δράσης.
Συντάσσει για το σκοπό αυτό πρακτικό το οποίο και η ΚΕΠΑ πρέπει να
συνυποβάλλει στο Δήμο, για την εκταμίευση των ποσών που ο Δήμος χορηγεί προς
αυτήν με τη μορφή χρηματοδότησης κατά το άρθρο 259 του ν.3463/2006. Στο
πρακτικό αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητά το ποσό που συμφωνείται να εκταμιευτεί
και ότι η επιτροπή είναι σύμφωνη με την εκταμίευση του συγκεκριμένου ποσού.
Άρθρο 7. ΡΗΤΡΕΣ
Ο δήμος μπορεί να προβεί σε περικοπή ή αναστολή της χρηματοδότησης της
ΚΕΠΑ, σε περίπτωση που εκτιμήσει ότι η ΚΕΠΑ δεν είναι συνεπής προς τις
υποχρεώσείς της απέναντι σε δράσεις που έχει αναλάβει να υλοποιήσει στα πλαίσια
του διετούς προγράμματος δράσης.
Η ΚΕΠΑ σε περίπτωση που ο δήμος δεν ανταποκριθεί στις οικονομικές
υποχρεώσεις που προβλέπονται στα πλαίσια της χρηματοδότησής από το δήμο,
μπορεί να προβεί σε περικοπή δραστηριοτήτων ανάλογης δαπάνης.
Και στις δύο περιπτώσεις ενημερώνονται τόσο το δημοτικό συμβούλιο
Βέροιας, όσο και το ΔΣ της ΚΕΠΑ.
Άρθρο 8 ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα από τους νόμιμους
εκπροσώπους των συμβαλλομένων Φορέων από τα οποία τα ένα (1) δίνεται στο Δήμο
Βέροιας και τα δύο (2) στην Κ.Ε.Π.Α
(Ακολουθούν υπογραφές)

Δ) Κατά Πλειοψηφία: Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010,
ως εξής:
Στο σκέλος των εξόδων:
Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο (Κ.Α. 9111) ποσό € 552.000,00 και
ενισχύει ισόποσα την πίστωση με Κ.Α. 00/6737.001 και τίτλο «Επιχορήγηση ΚΕΠΑ
για υλοποίηση διετούς προγράμματος δράσης».
Ε) Κατά Πλειοψηφία: Ψηφίζει τη σχετική πίστωση.
ΣΤ) Ομόφωνα: Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή του
άρθρου 7 της παραπάνω σύμβασης τον Πέτρο Δαούλα, Διευθυντή των Οικονομικών
Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 300 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

Σ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 9-6-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

