ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 12/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 302/2010
Περίληψη
Έγκριση της αριθ. 14/2010 απόφασης Δ.Σ. της δημοτικής
κοινωφελούς επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας για έγκριση
ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της, έτους 2009.
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
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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 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-5-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό
Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας με την αριθ. 14/10 απόφασή του ενέκρινε τον
ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων έτους 2009.
Με τις διατάξεις του άρθρου 256 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.) προβλέπεται ότι:
«1. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης εγκρίνονται από το
δημοτικό συμβούλιο, αν αυτές αφορούν:
α) Την ψήφιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων.
β) Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών με εμπράγματο δικαίωμα.
γ) Τη διάθεση των καθαρών κερδών ή τη διενέργεια επενδύσεων.
δ) Την αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης.
ε) Τη συγχώνευση ή τη λύση της επιχείρησης.
στ) Τη σύναψη δανείων και
ζ) Την έγκριση των κανονισμών του επομένου άρθρου.
2. Για τη νόμιμη λήψη ή έγκριση των ανωτέρω αποφάσεων απαιτείται η πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του αντίστοιχου συμβουλίου.
3. Η έγκριση παρέχεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στο
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί. ».

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. του άρθρου 260 του ανωτέρω νόμου
(Κ.Δ.Κ.) προβλέπεται ότι:
«4. Έως το τέλος Απριλίου του επόμενου της διαχειριστικής περιόδου έτους το
διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης υποβάλλει στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο τον
ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως μαζί με σχετική έκθεση των ελεγκτών του άρθρου
261, καθώς και έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, ότι τηρήθηκαν οι σχετικές
προβλέψεις της νομοθεσίας και των κανονισμών της επιχείρησης Στις ως άνω εκθέσεις
περιλαμβάνεται ειδική αναφορά σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος δράσης του άρθρου
259 του παρόντος. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, μέσα σε δύο (2) μήνες από την
υποβολή, αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση ή μη του ισολογισμού, διατυπώνοντας
σχετικά και τις παρατηρήσεις του επ’ αυτού.».

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο για την έγκριση ή μη
της με αριθ. 14/2010 απόφασης του δ/κού συμβουλίου καθώς και του ισολογισμού
και της έκθεσης πεπραγμένων της παραπάνω επιχείρησης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Κάκαρης: Ο απολογισμός ψηφίστηκε ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο
του ΔΗΠΕΘΕ.
Σκουμπόπουλος: Επειδή και εδώ υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, τον
απολογισμό εγκρίνουμε και την έκθεση πεπραγμένων και εδώ υπάρχουν αποκλίσεις
μεγάλες στα έσοδα, ειδικά των παραστάσεων. Έχει τρεις κωδικούς, έσοδα από
πωλήσεις παραστάσεων 255.000,00 € και εισπράχθηκαν 50.000,00 €, έσοδα από
πωλήσεις εισιτηρίων 120.000,00 € εισπράχθηκαν 10.000,00 €. Δεν θα έπρεπε να
εγκρίνουμε τον απολογισμό, όταν στα έσοδα από την παραγωγή του έργου υπάρχει
τέτοια μεγάλη απόκλιση, όμως επειδή διαβλέπω κινδύνους, απ’ ό,τι τουλάχιστον λέει
ο κ. Κάκαρης, το Υπουργείο θέλει να μας πετσοκόψει κ.τ.λ, δέχομαι ότι έγινε καλώς
και τον ψηφίζουμε.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 6-5-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Τον ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων έτους 2009 της δημοτικής
κοινωφελούς επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας.
3.- Την από 29-3-2010 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου των ελεγκτών της παραπάνω
επιχείρησης.

4.- Την με αριθ. 14/2010 απόφαση του δ/κού συμβουλίου της παραπάνω δημοτικής
επιχείρησης με την οποία εγκρίθηκαν η έκθεση πεπραγμένων και ο ισολογισμός της
παραπάνω επιχείρησης έτους 2009.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 256 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την αριθ. 14/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)
Βέροιας περί έγκρισης ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της, έτους 2009, ο
οποίος εμφανίζει γενικό σύνολο ενεργητικού € 363.520,41, γενικό σύνολο παθητικού
€ 363.520,41 και ζημίες εις νέο € -98.195,19.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 302 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης
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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
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Τσιαμήτρου-Καραχατζή
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