ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 22/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 687/2010
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης της αριθ. 125/2008
απόφασης Δ.Σ. περί συγχώνευσης δημ. επιχειρήσεων και
σύσταση νέας δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης στο Δήμο
Βέροιας Ν. Ημαθίας.
Σήμερα 4 Οκτωβρίου 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 30-9-2010 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
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης

Α.
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Γ.

Aπόντες
Δελαβερίδης
Συμεωνίδης
Γεωργιάδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
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. Τ. Χατζηαθανασίου, Σ. Μηλιόπουλος, Α.
Παπαστεργίου, Η. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 682/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ.
Τρανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 686/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ.
Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Β.
Γιαννουλάκης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 689/2010 απόφασης προσήλθε ο κ.
Α. Παπαστεργίου.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 695/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Α. Παπαστεργίου.
6) Κατά τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 698/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Β.
Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 699/2010 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Ν. Μωυσιάδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ.
Σκουμπόπουλος, Μ. Τρανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενο το 3° θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 15-7-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου, που
έχει ως εξής:
Με την αριθ. 2190/17-3-08 (ΦΕΚ608/Β/9-4-2008) απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (διόρθωση σφάλματος και
συμπλήρωση με την αριθ. 3262/16-4-08 σχετική-ΦΕΚ 670Β΄/16-4-08), όπως
τροποποιήθηκε με τις αριθ. 5378/30-6-08 (ΦΕΚ1447Β΄/23-7-08) και 8021/29-9-08
(ΦΕΚ2247Β΄/4-11-08) όμοιες, αποφασίσθηκε 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>» ύστερα από τις αριθ. 125/08, 317/08,
426/08 και 259/10 (εκκρεμεί η έγκριση-δημοσίευση) αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας.
Με την αριθ. 40/10 απόφασή της η παραπάνω δημοτική επιχείρηση εισηγείται
την τροποποίηση-συμπλήρωση της συστατικής πράξης της και ειδικότερα στο σκέλος
της που αφορά τους σκοπούς της με την προσθήκη στο τέλος νέων επόμενων
παραγράφων, ως εξής:
«4. ΣΚΟΠΟΣ :
- Η ίδρυση και λειτουργία λαογραφικού- ιστορικού μουσείου. Το μουσείο αυτό
σκοπό έχει τη συγκέντρωση, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα,
έκθεση και προβολή συλλογών ιστορικού -λαογραφικού υλικού, με σκοπό τη μελέτη, την
εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.
Την ευθύνη οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας του μουσείου έχει
πενταμελής επιτροπή που συγκροτείται από:
Ένα (1) μέλος του ΔΣ της ΚΕΠΑ, ως πρόεδρο της επιτροπής που ορίζεται από
το ΔΣ,
Δύο (2) επιστήμονες συναφούς με το αντικείμενο του μουσείου ειδικότητας.
Ειδικότερα η μία θέση θα καλυφθεί από την μέχρι τώρα επιστημονική υπεύθυνη του
μουσείου και της συλλογής.
Ένα (1) δημότη στο χώρο της λαογραφίας με αξιόλογη δραστηριότητα.
Ένα (1) εκπρόσωπο υπηρεσίας της ΚΕΠΑ που ορίζεται από το ΔΣ.
Η λειτουργία της ανωτέρω επιτροπής και του Μουσείου διέπεται από εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
της ΚΕΠΑ.
- Η ίδρυση και λειτουργία μουσείου εθνικής αντίστασης και σύγχρονης ιστορίας.
Το μουσείο αυτό σκοπό έχει τη συγκέντρωση, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή,
τεκμηρίωση, έρευνα, έκθεση και προβολή συλλογών ιστορικού υλικού, που αφορά τόσο
την τοπική ιστορία όσο και την ιστορική μνήμη γενικότερα, με σκοπό τη μελέτη,
εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.
Την ευθύνη οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας του μουσείου έχει
πενταμελής επιτροπή που συγκροτείται από:
Ένα (1) μέλος του ΔΣ της ΚΕΠΑ, ως πρόεδρο της επιτροπής που ορίζεται από
το ΔΣ,
Δύο (2) επιστήμονες συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο του μουσείου.
Ένα (1) δημότη που έχει αξιόλογη δραστηριότητα στο χώρο της ιστορίας

Ένα (1) εκπρόσωπο υπηρεσίας της ΚΕΠΑ που ορίζεται από το ΔΣ.
Η λειτουργία της ανωτέρω επιτροπής και του μουσείου διέπεται από εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
της ΚΕΠΑ.
- Η ίδρυση και λειτουργία μουσείου ήχου και εικόνας. Το μουσείο αυτό σκοπό
έχει τη συγκέντρωση, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, έκθεση και
προβολή συλλογών που έχουν σχέση με τον ήχο και την εικόνα, με σκοπό τη μελέτη,
εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.
Την ευθύνη οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας του μουσείου έχει
πενταμελής επιτροπή που συγκροτείται από:
Ένα (1) μέλος του ΔΣ της ΚΕΠΑ, ως πρόεδρο της επιτροπής που ορίζεται από
το ΔΣ,
Δύο (2) επιστήμονες συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο του μουσείου.
Ένα (1) δημότη που έχει αξιόλογη δραστηριότητα στο χώρο του ήχου και της
εικόνας
Ένα (1) εκπρόσωπο υπηρεσίας της ΚΕΠΑ που ορίζεται από το ΔΣ.
Η λειτουργία της ανωτέρω επιτροπής διέπεται από εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της
ΚΕΠΑ.».
Με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3463/06 (ΚΔΚ) ορίζεται ότι:
«1. Δήμος ή Κοινότητα μπορεί να συστήσει δημοτική ή κοινοτική κοινωφελή
επιχείρηση με σκοπό την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών
συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότητες τους, που αναφέρονται στους τομείς της
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και του
περιβάλλοντος, με εξαίρεση την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την αποκομιδή των
απορριμμάτων, τη δημιουργία και συντήρηση πρασίνου και τη λειτουργία κοιμητηρίων και
κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.
Σκοπός των ανωτέρω επιχειρήσεων μπορεί να είναι επίσης η οργάνωση δημοτικής
συγκοινωνίας, καθώς και η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας
για την ανάπτυξη της περιοχής τους.
2. Είναι δυνατή από την κοινωφελή επιχείρηση η παράλληλη επιδίωξη περισσότερων
σκοπών, κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν
έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή κοινωφελούς
επιχείρησης σε άλλες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α..
3. Αντικείμενο δραστηριότητας της κοινωφελούς επιχείρησης δεν μπορούν να
αποτελέσουν, καθ' οιανδήποτε μορφή, οι παραχωρηθείσες στους Ο.Τ.Α. κρατικές αρμοδιότητες,
όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ. II του παρόντος.
4. Η σύσταση κοινωφελούς επιχείρησης γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και
αποτελεί το καταστατικό της επιχείρησης και σε περίπτωση σύστασης εμπραγμάτων
δικαιωμάτων, μεταγραπτέο τίτλο στο υποθηκοφυλακείο.».

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να τροποποιήσεισυμπληρώσει ή μη την με αριθ. 125/2008 απόφασή του και ειδικότερα στο σκέλος
της που αφορά τους σκοπούς της δημοτικής επιχείρησης «Κοινωφελής Επιχείρηση
Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας», με την προσθήκη στο τέλος νέων επόμενων
παραγράφων, ως εξής:

«4. ΣΚΟΠΟΣ :
- Η ίδρυση και λειτουργία λαογραφικού- ιστορικού μουσείου. Το μουσείο αυτό
σκοπό έχει τη συγκέντρωση, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα,
έκθεση και προβολή συλλογών ιστορικού -λαογραφικού υλικού, με σκοπό τη μελέτη,
την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.
Την ευθύνη οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας του μουσείου έχει πενταμελής
επιτροπή που συγκροτείται από:
Ένα (1) μέλος του ΔΣ της ΚΕΠΑ, ως πρόεδρο της επιτροπής που ορίζεται από το ΔΣ,
Δύο (2) επιστήμονες συναφούς με το αντικείμενο του μουσείου ειδικότητας.
Ειδικότερα η μία θέση θα καλυφθεί από την μέχρι τώρα επιστημονική υπεύθυνη του
μουσείου και της συλλογής.
Ένα (1) δημότη στο χώρο της λαογραφίας με αξιόλογη δραστηριότητα.
Ένα (1) εκπρόσωπο υπηρεσίας της ΚΕΠΑ που ορίζεται από το ΔΣ.
Η λειτουργία της ανωτέρω επιτροπής και του Μουσείου διέπεται από εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
της ΚΕΠΑ.
- Η ίδρυση και λειτουργία μουσείου εθνικής αντίστασης και σύγχρονης ιστορίας. Το
μουσείο αυτό σκοπό έχει τη συγκέντρωση, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή,
τεκμηρίωση, έρευνα, έκθεση και προβολή συλλογών ιστορικού υλικού, που αφορά
τόσο την τοπική ιστορία όσο και την ιστορική μνήμη γενικότερα, με σκοπό τη
μελέτη, εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.
Την ευθύνη οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας του μουσείου έχει πενταμελής
επιτροπή που συγκροτείται από:
Ένα (1) μέλος του ΔΣ της ΚΕΠΑ, ως πρόεδρο της επιτροπής που ορίζεται από το ΔΣ,
Δύο (2) επιστήμονες συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο του μουσείου.
Ένα (1) δημότη που έχει αξιόλογη δραστηριότητα στο χώρο της ιστορίας
Ένα (1) εκπρόσωπο υπηρεσίας της ΚΕΠΑ που ορίζεται από το ΔΣ.
Η λειτουργία της ανωτέρω επιτροπής και του μουσείου διέπεται από εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
της ΚΕΠΑ.
- Η ίδρυση και λειτουργία μουσείου ήχου και εικόνας. Το μουσείο αυτό σκοπό έχει τη
συγκέντρωση, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, έκθεση και
προβολή συλλογών που έχουν σχέση με τον ήχο και την εικόνα, με σκοπό τη μελέτη,
εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.
Την ευθύνη οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας του μουσείου έχει πενταμελής
επιτροπή που συγκροτείται από:
Ένα (1) μέλος του ΔΣ της ΚΕΠΑ, ως πρόεδρο της επιτροπής που ορίζεται από το ΔΣ,
Δύο (2) επιστήμονες συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο του μουσείου.
Ένα (1) δημότη που έχει αξιόλογη δραστηριότητα στο χώρο του ήχου και της εικόνας
Ένα (1) εκπρόσωπο υπηρεσίας της ΚΕΠΑ που ορίζεται από το ΔΣ.
Η λειτουργία της ανωτέρω επιτροπής διέπεται από εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας,
ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΠΑ.».
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι με αριθ. 125/08, 317/08, 426/08 και 259/10
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την αριθ. 40/2010 απόφαση της
Κ.Ε.Π.Α., με την οποία αυτή εισηγείται την τροποποίηση-συμπλήρωση της
συστατικής πράξης της και ειδικότερα στο σκέλος που αφορά τους σκοπούς της, με
την προσθήκη των παρακάτω νέων παραγράφων, ως εξής:
«4. ΣΚΟΠΟΣ :

- Η ίδρυση και λειτουργία λαογραφικού- ιστορικού μουσείου. Το μουσείο αυτό
σκοπό έχει τη συγκέντρωση, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα,
έκθεση και προβολή συλλογών ιστορικού -λαογραφικού υλικού, με σκοπό τη μελέτη,
την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.
Την ευθύνη οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας του μουσείου έχει πενταμελής
επιτροπή που συγκροτείται από:
Ένα (1) μέλος του ΔΣ της ΚΕΠΑ, ως πρόεδρο της επιτροπής που ορίζεται από το ΔΣ,
Δύο (2) επιστήμονες συναφούς με το αντικείμενο του μουσείου ειδικότητας.
Ειδικότερα η μία θέση θα καλυφθεί από την μέχρι τώρα επιστημονική υπεύθυνη του
μουσείου και της συλλογής.
Ένα (1) δημότη στο χώρο της λαογραφίας με αξιόλογη δραστηριότητα.
Ένα (1) εκπρόσωπο υπηρεσίας της ΚΕΠΑ που ορίζεται από το ΔΣ.
Η λειτουργία της ανωτέρω επιτροπής και του Μουσείου διέπεται από εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
της ΚΕΠΑ.
- Η ίδρυση και λειτουργία μουσείου εθνικής αντίστασης και σύγχρονης ιστορίας. Το
μουσείο αυτό σκοπό έχει τη συγκέντρωση, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή,
τεκμηρίωση, έρευνα, έκθεση και προβολή συλλογών ιστορικού υλικού, που αφορά
τόσο την τοπική ιστορία όσο και την ιστορική μνήμη γενικότερα, με σκοπό τη
μελέτη, εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.
Την ευθύνη οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας του μουσείου έχει πενταμελής
επιτροπή που συγκροτείται από:
Ένα (1) μέλος του ΔΣ της ΚΕΠΑ, ως πρόεδρο της επιτροπής που ορίζεται από το ΔΣ,
Δύο (2) επιστήμονες συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο του μουσείου.
Ένα (1) δημότη που έχει αξιόλογη δραστηριότητα στο χώρο της ιστορίας
Ένα (1) εκπρόσωπο υπηρεσίας της ΚΕΠΑ που ορίζεται από το ΔΣ.
Η λειτουργία της ανωτέρω επιτροπής και του μουσείου διέπεται από εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
της ΚΕΠΑ.
- Η ίδρυση και λειτουργία μουσείου ήχου και εικόνας. Το μουσείο αυτό σκοπό έχει τη
συγκέντρωση, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, έκθεση και
προβολή συλλογών που έχουν σχέση με τον ήχο και την εικόνα, με σκοπό τη μελέτη,
εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.
Την ευθύνη οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας του μουσείου έχει πενταμελής
επιτροπή που συγκροτείται από:
Ένα (1) μέλος του ΔΣ της ΚΕΠΑ, ως πρόεδρο της επιτροπής που ορίζεται από το ΔΣ,
Δύο (2) επιστήμονες συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο του μουσείου.
Ένα (1) δημότη που έχει αξιόλογη δραστηριότητα στο χώρο του ήχου και της εικόνας
Ένα (1) εκπρόσωπο υπηρεσίας της ΚΕΠΑ που ορίζεται από το ΔΣ.
Η λειτουργία της ανωτέρω επιτροπής διέπεται από εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας,
ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΠΑ.».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Κύριε πρόεδρε, έχει έρθει επανειλημμένως εδώ το θέμα, επειδή
δεν συγκέντρωνε την απαιτούμενη πλειοψηφία στην ψηφοφορία τις προηγούμενες
φορές. Αφορά την κατάθεση πρότασης για το Λαογραφικό Μουσείο. Εγώ
αιτιολόγησα την πρόταση σε προηγούμενα Δ.Σ. και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να την
αιτιολογήσω και πάλι. Θέλαμε να καταθέσουμε πρόταση στο πρόγραμμα
«Πολιτισμός» για το Λαογραφικό Μουσείο, πιστεύω όμως ότι, τώρα που πέρασε
τόσος καιρός, αμφιβάλω αν θα έχουν μείνει χρήματα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Αλλά με την ελπίδα ότι θα ξαναανοίξει το πρόγραμμα εισάγουμε και πάλιο το θέμα.

Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την τροποποίηση-συμπλήρωση της
συστατικής πράξης της ΚΕΠΑ;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Μ. Τρανίδης, Γ. Κάκαρης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Καλαϊτζίδης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 3 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Μ. Σακαλής, Ε. Γουναράς.
Λευκή ψήφο έδωσε η σύμβουλος Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 15-7-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 125/2008 απόφασή του (όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 317 &
426/2008 και 259/2010 όμοιες), με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση δημ.
επιχειρήσεων και σύσταση στο Δήμο νέας δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης
(Κ.Ε.Π.Α.).
3.- Την αριθ. 2190/17-3-08 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ 608/Β΄/9-4-08), όπως
αυτή διορθώθηκε με την αριθ. 3262/16-4-08 απόφαση της Δ/νσης Τ.Α. & Διοίκησης
Ν. Ημαθίας Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ 670/Β΄/16-4-08), με την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω
απόφαση του Δ.Σ..
4.- Την αριθ. 40/2010 απόφαση της Κ.Ε.Π.Α..
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 & 254 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 125/2008 απόφασής του,
περί συγχώνευσης δημοτικών επιχειρήσεων και σύσταση στο Δήμο νέας δημοτικής
κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής
Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.), με την προσθήκη υποπαραγράφου (20) στην παράγραφο (4)
αυτής, που αφορά τους σκοπούς της εν λόγω επιχείρησης, ως εξής:
«20.- Η ίδρυση και λειτουργία των παρακάτω μουσείων, ως εξής:
α) Η ίδρυση και λειτουργία λαογραφικού- ιστορικού μουσείου. Το μουσείο αυτό
σκοπό έχει τη συγκέντρωση, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα,
έκθεση και προβολή συλλογών ιστορικού -λαογραφικού υλικού, με σκοπό τη μελέτη,
την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.
Την ευθύνη οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας του μουσείου έχει πενταμελής
επιτροπή που συγκροτείται από:
Ένα (1) μέλος του ΔΣ της ΚΕΠΑ, ως πρόεδρο της επιτροπής που ορίζεται από το ΔΣ,
Δύο (2) επιστήμονες συναφούς με το αντικείμενο του μουσείου ειδικότητας.
Ειδικότερα η μία θέση θα καλυφθεί από την μέχρι τώρα επιστημονική υπεύθυνη του
μουσείου και της συλλογής.
Ένα (1) δημότη στο χώρο της λαογραφίας με αξιόλογη δραστηριότητα.
Ένα (1) εκπρόσωπο υπηρεσίας της ΚΕΠΑ που ορίζεται από το ΔΣ.
Η λειτουργία της ανωτέρω επιτροπής και του Μουσείου διέπεται από εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
της ΚΕΠΑ.
β) Η ίδρυση και λειτουργία μουσείου εθνικής αντίστασης και σύγχρονης ιστορίας. Το
μουσείο αυτό σκοπό έχει τη συγκέντρωση, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή,
τεκμηρίωση, έρευνα, έκθεση και προβολή συλλογών ιστορικού υλικού, που αφορά

τόσο την τοπική ιστορία όσο και την ιστορική μνήμη γενικότερα, με σκοπό τη
μελέτη, εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.
Την ευθύνη οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας του μουσείου έχει πενταμελής
επιτροπή που συγκροτείται από:
Ένα (1) μέλος του ΔΣ της ΚΕΠΑ, ως πρόεδρο της επιτροπής που ορίζεται από το ΔΣ,
Δύο (2) επιστήμονες συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο του μουσείου.
Ένα (1) δημότη που έχει αξιόλογη δραστηριότητα στο χώρο της ιστορίας
Ένα (1) εκπρόσωπο υπηρεσίας της ΚΕΠΑ που ορίζεται από το ΔΣ.
Η λειτουργία της ανωτέρω επιτροπής και του μουσείου διέπεται από εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
της ΚΕΠΑ.
γ) Η ίδρυση και λειτουργία μουσείου ήχου και εικόνας. Το μουσείο αυτό σκοπό έχει
τη συγκέντρωση, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, έκθεση και
προβολή συλλογών που έχουν σχέση με τον ήχο και την εικόνα, με σκοπό τη μελέτη,
εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.
Την ευθύνη οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας του μουσείου έχει πενταμελής
επιτροπή που συγκροτείται από:
Ένα (1) μέλος του ΔΣ της ΚΕΠΑ, ως πρόεδρο της επιτροπής που ορίζεται από το ΔΣ,
Δύο (2) επιστήμονες συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο του μουσείου.
Ένα (1) δημότη που έχει αξιόλογη δραστηριότητα στο χώρο του ήχου και της εικόνας
Ένα (1) εκπρόσωπο υπηρεσίας της ΚΕΠΑ που ορίζεται από το ΔΣ.
Η λειτουργία της ανωτέρω επιτροπής διέπεται από εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας,
ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΠΑ.».
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθ. 125, 317 & 426/2008 και 259/2010 αποφάσεις
του.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 687/ 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

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Ν.
Ν.
Μ.
Γ.

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

Σ.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 12-11-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Σ.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης

