ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 19/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 572/2010
Περίληψη
Έγκριση των αριθ. 59 & 61/2010 αποφάσεων Δ.Σ. της
Κ.Ε.Π.Α. περί αναπροσαρμογής (μείωσης) διδάκτρων
τμημάτων της επιχείρησης και τροπ/σης του Κανονισμού
διάθεσης χώρων και προσφοράς υπηρεσιών της προς τρίτους.
Σήμερα 30 Αυγούστου 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 26-8-2010 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 21 μέλη.
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Παρόντες
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης
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Aπόντες
Σουμελίδης
Μηλιόπουλος
Σκουμπόπουλος
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης

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
αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 571/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Χ. Γεωργιάδης και αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου.
3) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Δ.
Δάσκαλος, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Α. Δελαβερίδης,
Γ. Ορφανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 572/2010 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ.
Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Παπαστεργίου.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 573/2010 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Β. Γιαννουλάκης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 575/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 576/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Μ. Σακαλής.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 579/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 20-8-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με το αριθ. πρωτ. 733/5-8-2010 έγγραφό της η δημοτική επιχείρηση με την
επωνυμία <Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας> μας
αποστέλλει τις αποφάσεις της: α) με αριθ. 59/10, περί αναπροσαρμογής των
διδάκτρων τμημάτων της επιχείρησης για το εκπαιδευτικό έτος 2010-2011 και β) με
αριθ. 61/10, περί τροπ/σης της υπ’ αριθ. 15/07 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
που αφορά τους όρους διάθεσης των υποδομών και του εξοπλισμού της επιχείρησης.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 259 του ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.)
προβλέπεται ότι:
«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.».
Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ. 257 του ανωτέρω νόμου
προβλέπεται ότι:
«1. Το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης συντάσσει υποχρεωτικά τους ακόλουθους
κανονισμούς:
α. Εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών, με τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση, η
διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της επιχείρησης, οι θέσεις του προσωπικού
κατά ειδικότητα, καθώς και το ανώτατο όριο αυτού.
β. Κανονισμό προσωπικού, ο οποίος καθορίζει την υπηρεσιακή κατάσταση αυτού, τα
προσόντα πρόσληψης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, καθώς και τις πειθαρχικές του
ευθύνες.
γ. Κανονισμό οικονομικής διαχείρισης.
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης μπορεί να συντάσσονται και άλλοι
κανονισμοί, οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για τη λειτουργία αυτής.».

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Να εγκρίνει την με αριθ. 59/10 απόφαση Δ.Σ. της ΚΕΠΑ περί αναπροσαρμογής
των διδάκτρων τμημάτων της επιχείρησης για το εκπαιδευτικό έτος 2010-2011, για
τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες της.
2. Να εγκρίνει την με αριθ. 61/10 απόφαση της ΚΕΠΑ περί τροποποίησης της με
αριθ. 15/07 απόφασης Δ.Σ. της επιχείρησης που αφορά στον κανονισμό διάθεσης
χώρων και προσφοράς υπηρεσιών προς τρίτους.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος : Πρόκειται για μια απόφαση απ’ την ΚΕΠΑ για αναπροσαρμογή
των διδάκτρων των τμημάτων, μετά από μελέτη της οικονομικής της υπηρεσίας.
Γίνεται μια μείωση των διδάκτρων γιατί είχε δοθεί η κατεύθυνση στη συγκεκριμένη
επιχείρηση, εφόσον γίνονται περικοπές πολύ σημαντικές στους μισθούς, ό,τι
μπορούμε να εξοικονομήσουμε, να αποδοθεί στους πολίτες, να είναι κέρδος για τους
πολίτες. Έτσι λοιπόν γίνεται μείωση των διδάκτρων κατά μέσο όρο 12% και επίσης
γίνεται και μια μείωση της αποζημίωσης που εισπράττεται προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν οι χώροι. Μακάρι να μπορούσαμε να μειώσουμε παραπάνω αλλά
δεν βγαίνει. Τόσο μπορούμε, τόσο κάνουμε. Είναι 12% περίπου μείωση στα δίδακτρα
και στους χώρους όπου ίσχυε η απόφαση του Δ.Σ. της προηγούμενης δημοτικής
αρχής και την συνεχίσαμε και εμείς. Χωρίζεται σε περιόδους, χειμερινή και θερινή, ο
Χώρος Τεχνών από 1.400,00 € που ήτανε, από τότε που έγινε το κτήριο, κατεβαίνει
στα 1.200,00 €. Δηλαδή έχουμε στο Χώρο Τεχνών μια μείωση 14,28%, τη χειμερινή
περίοδο, 21,42% στη θερινή περίοδο, στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών προτείνεται

μια ενιαία τιμή για το θέατρο 270,00 € και το θέατρο Άλσους παραμένει όπως έχει,
διότι στο θέατρο Άλσους συνήθως φιλοξενούμε σχήματα που έρχονται απ’ έξω και
εκεί δεν το μειώνουμε. Μειώνουμε εδώ για να διευκολύνουμε και τους τοπικούς
συλλόγους και όλους τους φορείς της πόλης, για να κάνουν δράσεις εκεί.
Πρόεδρος : Ερωτήσεις;
Καλαϊτζίδης : Η κα. Δήμαρχος αν δεν κάνω λάθος είπε ότι έγινε μελέτη;
Δήμαρχος : Της εκεί οικονομικής υπηρεσίας. Μην θεωρείτε ότι έγινε κανένα
πολύτομο έργο. Εν πάση περιπτώσει μελετήθηκε πώς μπορεί να μειωθούνε αυτά και
κατέβηκε η πρόταση στο Δ.Σ. και βεβαίως συμφωνήσαμε ομόφωνα.
Καλαϊτζίδης : Δηλαδή αυτήν δεν θα μπορούσαμε να την έχουμε δει και εμείς;
Να βλέπαμε πως γίνεται; αφού την αναφέρει η κα. Δήμαρχος να την βλέπαμε και
εμείς.
Δήμαρχος : Κύριε Καλαϊτζίδη μπορείτε ανά πάσα στιγμή να περάσετε από την
ΚΕΠΑ και να πάρετε όλα τα δεδομένα, να σας τα δώσει ο κ. Ταρατσίδης. Η εντολή
ήταν, αφού κερδίζουμε κάποια χρήματα από τις μειώσεις των μισθών, αυτά να
δοθούν στους πελάτες, να δοθούν στους πολίτες και αυτό έγινε.
Πρόεδρος : Τοποθετήσεις.
Σακαλής : Κύριε πρόεδρε, όχι ότι έχουμε αντίρρηση στο να μειωθούν και να
προσαρμοστούν πραγματικά, αλλά το θέμα είναι ότι αυτά που λέει η Δήμαρχος
έρχονται σε αντίθεση. Απ’ τη μια έχουμε μείωση εσόδων και από την άλλη
μειώνουμε και τις υπηρεσίες αυτές. Νομίζω είναι σε αντίθεση. Τώρα όσον αφορά το
ότι ήταν 1.400,00 €, εσείς ήσασταν αυτοί που βάλανε αυτές τις τιμές. Επί των ημερών
μας, αν θυμάστε, για κάποιους λόγους δεν υπήρχαν καθόλου και για κάποιους υπήρχε
ένα μικρό τίμημα. Εσείς το πήγατε στα 1.400,00 € και τώρα ξαφνικά, παρόλο που
έχουμε μείωση εσόδων, μειώνετε και τις προσφορές υπηρεσιών προς τρίτους, όπως
λέτε. Και για ένα άλλο θέμα κα. Δήμαρχος. Πριν καλά καλά πάρει απόφαση το Δ.Σ.,
εσείς δώσατε συνέντευξη τύπου και ΕΊΠΑΤΕ, “μειώνονται τα δίδακτρα, μειώνονται
εκείνα, μειώνονται τα άλλα” κ.τ.λ.. Είναι μια προσφιλή τακτική σας, την οποία έχετε
ακολουθήσει και άλλες φορές. Προκαταλαμβάνετε πάντα το Δ.Σ. και αυτό δεν νομίζω
ότι είναι κάτι σωστό. Δώσατε συνέντευξη τύπου και είπατε μειώνονται τα δίδακτρα.
Γιατί μειώνονται; Αφού δεν πέρασε απ’ το Δ.Σ.. Σήμερα που θα περάσει, να το
ανακοινώσετε και να το κάνετε δελτίο τύπου. Συμφωνούμε εν πάση περιπτώσει.
Καλαϊτζίδης : Το θέμα για μένα έγκειται όχι στη μείωση των διδάκτρων, το
θέμα είναι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών που θα προσφέρονται. Θα πρέπει
να είναι τουλάχιστον οι ίδιες μ’ αυτές που προσφέρονταν, μόνο κάτω απ’ αυτές τις
συνθήκες θα ψηφίσω εγώ τη μείωση των διδάκτρων, να παραμείνει η παροχή
υπηρεσιών στο επίπεδο που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
Κάκαρης : Εγώ απλά θέλω να υπενθυμίσω ότι όταν αναλάβαμε και
προσωπικά όταν ανέλαβα σ’ εκείνο το χώρο σαν πρόεδρος της ΔΕΤΟΠΟΚΑ,
βρήκαμε μια πολύ άσχημη κατάσταση όσο αφορά τις υποδομές και τις υλικοτεχνικές
και τις κτηριακές, κτηριακά προβλήματα, ξηλωμένα πατώματα, σπασμένα μάρμαρα,
πεσμένοι σοβάδες και τα ηλεκτρομηχανολογικά, προβλήματα στις κονσόλες κ.τ.λ..
Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δούλευε το 50% των μηχανημάτων του Χώρου
Τεχνών. Έτσι λοιπόν βρήκαμε έναν κανονισμό λειτουργίας, τον οποίο είχε καταρτίσει
επί προεδρίας του ο κ. Τροχόπουλος, επειδή ακριβώς γινόταν η διαχείριση με τέτοιο
τρόπο ώστε να δίνονται οι χώροι και η Στέγη και ο Χώρος Τεχνών δωρεάν, με
αποτέλεσμα να φτάσει με όλα αυτά τα προβλήματα να είναι πολύ μεγάλο το χρέος.
Είδε λοιπόν τότε ο κ. Τροχόπουλος ότι υπάρχουν προβλήματα, έκανε τον κανονισμό
αλλά για μικροπολιτικές δεν εφαρμόστηκε αυτός ο κανονισμός και αναγκαστήκαμε
να ‘ρθούμε αυτόν τον ίδιο κανονισμό του κ. Τροχόπουλου να τον επικαιροποιήσουμε,
σε κάποιες περιπτώσεις να δώσουμε κάποιες παροχές επιπλέον σε κάποιους
συλλόγους και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις να επικαιροποιήσουμε τις τιμές. Από
τότε όμως, το θυμάμαι και μάλιστα είχα συγκρουστεί γιατί θα ήταν πολύ εύκολο από

πλευράς μου να κάνω και πολιτική όπως κάνανε όλοι όσοι πέρασαν από εκείνο το
χώρο, να κάνω μικροπολιτική λοιπόν και δίνω τους χώρους δωρεάν. Είδα όμως ότι
αυτό δεν μπορεί να γίνει. Από τότε λοιπόν που εφαρμόσαμε αυτά στο χώρο μ’ όλες
τις αντιδράσεις που υπήρχανε, από κάποιους συλλόγους που ίσως είχαν κακομάθει,
είχαμε πει ότι όταν έρθουμε σε μια τέτοια κατάσταση ώστε να μπορούμε να
μεταβάλλουμε, να μειώσουμε τις τιμές ή ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις να μπορεί
να δοθεί και ο χώρος δωρεάν κάποιες παραπάνω φορές, το είχαμε πει από τότε.
Έφτασε λοιπόν αυτή η στιγμή, προφανώς και εγώ συμφωνώ και πιστεύω ότι δεν θα
γίνει κάτι τέτοιο, να παραμείνει η ίδια ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες του
χώρου.
Πρόεδρος : Δευτερομιλίες.
Σακαλής : Όταν λέμε ότι για μικροπολιτικές εμείς κάναμε αυτό που κάναμε
ενώ εσείς δύο μήνες πριν τις εκλογές μειώνετε τα δίδακτρα, δεν είναι μικροπολιτική;
Και άκουσα τον κ. Κάκαρη να λέει ότι έφτασε η στιγμή να μειώσουμε. Τώρα όλΩς
τυχαίο δύο μήνες πριν τις εκλογές μειώνουμε τα δίδακτρα; Είπαμε προηγουμένως ότι
συμφωνούμε. Γιατί έρχεστε και λέτε ότι εμείς για μικροπολιτικές κάναμε ενώ εσείς
τώρα δεν κάνετε τη μείωση για μικροπολιτική;
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 20-8-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Τις αριθ. 59 & 61/2010 αποφάσεις του δ/κού συμβουλίου της Κ.Ε.Π.Α..
3.- Τις διατάξεις των άρθρων 257 (παρ. 1) & 259 (παρ. 3) του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τις αριθ. 59 & 61/2010 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας, περί
αναπροσαρμογής (μείωσης) διδάκτρων τμημάτων της επιχείρησης και τροπ/σης του
Κανονισμού διάθεσης χώρων και προσφοράς υπηρεσιών της προς τρίτους,
αντίστοιχα.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 572 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης
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ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 15-9-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

