ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 9/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 259/2010
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 19 Απριλίου 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 15-4-2010 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
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης

Ι.

Aπόντες
Καλαϊτζίδης

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. Μ. Τρανίδης, Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης. Γ.
Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 257/2010 απόφασης αποχώρησαν οι
κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Γ. Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ.258/2010 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Γ. Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι
κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης, Η. Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 259/2010 απόφασης αποχώρησαν οι
κ.κ. Σ. Μηλιόπουλος, Α. Δελαβερίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Σ.
Διαμαντής.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 267/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Π. Τσαπαρόπουλος.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 273/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Α. Παπαστεργίου.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 282/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.
Παπαστεργίου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενο το 3° θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 15-4-2010 εισηγητικό σημείωμα του αναπληρωτή
Δημάρχου Παύλου Παυλίδη, 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 και
426/08 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
Με την αριθ. 24/10 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 νέας παραγράφου με α/α 20, ως
εξής:
«4. ΣΚΟΠΟΣ :
20. Η δημιουργία Κ.Ε.Κ. με αποκλειστικό αντικείμενο δράσεως του
Κ.Ε.Κ. την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και
συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων (έρευνες μελέτες, ημερίδες,
συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους τους,
συμμετοχή
σε
ολοκληρωμένα
προγράμματα,
Κοινοτικές
Πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της
Απασχόλησης).».
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 268 του ν. 3463/06 (ΚΔΚ) ορίζεται
ότι:
«5. Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που στήνονται από Δήμο ή Κοινότητα και
πιστοποιούνται ως τέτοια κατά την οικεία νομοθεσία, έχουν τη μορφή της κοινωφελούς
δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ.. Οι διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση της απευθείας αναθέσεως
παροχής υπηρεσιών από Δήμο ή Κοινότητα προς ΚΕΚ, το οποίο έχουν συστήσει ή συμμετέχουν
σε αυτό.».

Με τις διατάξεις της με αριθ. Οικ. 110327 (ΦΕΚ 230Β΄/21-2-05) Κ.Υ.Α.
ορίζεται ότι:
«1.2. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) είναι οι δομές που δημιουργούνται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση και έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο
δράσεως όσα αναφέρονται στο αρ. 2 παρ. 2.2. της παρούσης…
1.6. Φορέας του Κ.Ε.Κ. είναι το νομικό πρόσωπο που πιστοποιείται για την λειτουργία του
συγκεκριμένου ΚΕΚ…
2.1. Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) συνιστώνται από νομικό πρόσωπο.
2.2. Το νομικό πρόσωπο της παρ. 2.1. του παρόντος άρθρου πρέπει να έχει κάποια από τις
μορφές που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, με νομική προσωπικότητα, κατόπιν
τηρήσεως των διατυπώσεων δημοσιότητας.
Στο καταστατικό του νομικού προσώπου πρέπει να περιλαμβάνεται στο σκοπό του η
δημιουργία ΚΕΚ με αποκλειστικό αντικείμενο δράσεως του ΚΕΚ την παροχή συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων (έρευνες μελέτες,
ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενος τους, συμμετοχή σε
ολοκληρωμένα προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης
της Απασχόλησης).

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», προσθέτοντας νέα παρ. με α/α 20, ως εξής:
«4. ΣΚΟΠΟΣ :
20. Η δημιουργία Κ.Ε.Κ. με αποκλειστικό αντικείμενο δράσεως του Κ.Ε.Κ.
την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς
αυτήν δραστηριοτήτων (έρευνες μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά
βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους τους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα
προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης
της Απασχόλησης).».
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι με αριθ. 125/08, 317/08 και 426/08 αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την αριθ. 24/2010 απόφαση της
Κ.Ε.Π.Α., με την οποία αυτή εισηγείται την τροποποίηση-συμπλήρωση της
συστατικής πράξης της και ειδικότερα στο σκέλος της που αφορά τους σκοπούς της
με την προσθήκη νέας παραγράφου με α./α 20, ως εξής:
«4. ΣΚΟΠΟΣ:
20. Η δημιουργία Κ.Ε.Κ. με αποκλειστικό αντικείμενο δράσεως του Κ.Ε.Κ.
την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτήν
δραστηριοτήτων (έρευνες, μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για
τους καταρτιζόμενούς τους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, Κοινοτικές
Πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της Απασχόλησης)».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Η αλλαγή της συστατικής πράξης της ΚΕΠΑ έχει στόχο την ίδρυση και τη
λειτουργία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης. Στο ΕΣΠΑ περίοδος 2007-2013,
όπως προκύπτει από σχετικούς πίνακες, προβλέπεται διάθεση πολύ σημαντικών
πιστώσεων για έργα που στοχεύουν στην «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου δυναμικού και
συγκεκριμένα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού»,
υπάρχει ένα συνολικό ποσό δύο δισεκατομμυρίων εκατόν ενενήντα ένα εκατ.
διακοσίων πέντε χιλιάδων, επτακοσίων δώδεκα €, και από το επιχειρησιακό
πρόγραμμα «Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση» ένα δισεκατομμύριο τριακόσια
ενενήντα έξι και κάτι εκατ. Δηλαδή για την κατάρτιση την περίοδο 2007-13 θα
δοθούν συνολικές πιστώσεις πάνω από τριάμιση δισεκατομμύρια € στο σύνολο της
Επικράτειας. Ένα σημαντικό μέρος από τα χρήματα αυτά αντιστοιχεί και στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πιστώσεων θα
δοθεί για καταρτίσεις, επιμορφώσεις κλπ. και θα γίνουν μέσω πιστοποιημένων
φορέων και κυρίως μέσω των Κ.Ε.Κ. Παλιότερα υπήρχε ΚΕΚ στο Δήμο Βέροιας και
με κάποια ατυχή κίνηση καταργήθηκε. Από τη στιγμή που έχουμε τη δυνατότητα να
δημιουργήσουμε στο Δήμο Βέροιας ένα ΚΕΚ, νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε
και πρέπει να το αποφασίσουμε προκειμένου να έχουμε μερίδιο αυτών των
προγραμμάτων και των ποσών που σας ανέφερα πριν. Να μη χάσουμε δηλαδή λεφτά
από το ΕΣΠΑ για κατάρτιση, εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Τώρα
γιατί γίνεται αυτή η τροποποίηση στη συστατική πράξη της ΚΕΠΑ. Η απάντηση είναι
πολύ απλή: γιατί ή πρέπει να γίνει μία καινούργια δημοτική επιχείρηση ή να
ενσωματωθεί μέσα σε μία υπάρχουσα. Το ζήτημα είναι όμως ότι με τον
«Καλλικράτη» που έρχεται, είναι μονόδρομος η ενσωμάτωση. Εφόσον το θέλουμε το
ΚΕΚ θα μπει μέσα στην υπάρχουσα κοινωφελή επιχείρηση.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Διαφωνούμε και τυπικά και ουσιαστικά. Σύμφωνα με το
άρθρο 268 παρ. 5, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορούν να συσταθούν από
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, που είναι ο Δήμος, ως κοινωφελείς
επιχειρήσεις ή ως ανώνυμες εταιρείες. Δεν μπορούν δηλαδή να ενταχθούν σε

κοινωφελή επιχείρηση, που είναι η ΚΕΠΑ. Αυτός είναι ο τυπικός λόγος. Τον
ουσιαστικό τον είπα και άλλη φορά. Διογκώσαμε πάρα πολύ την ΚΕΠΑ και
οριζόντια και κάθετα. Και ενώ την διογκώσαμε οριζόντια και κάθετα και οικονομικά,
την διοικεί 7μελές διοικητικό συμβούλιο. Δύο δημοτικοί σύμβουλοι για μία
επιχείρηση που διαχειρίζεται 3.000.000,00 ευρώ. Η επιχείρηση αυτή έχει αγγίξει τα
όρια της ΔΕΥΑΒ. Αν υποτεθεί ότι θα προχωρήσει ο «Καλλικράτης» και
συγχωνευθούν οι άλλες ομοειδείς δημοτικές επιχειρήσεις, φανταστείτε τι θα γίνει
αυτή η δημοτική επιχείρηση. Την απόφαση αυτή την πήραν ενώ ήταν τρεις απόντες,
και παρόντες ήταν μόνο ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, η Δήμαρχος και δύο
συμπολίτισσες, άξιες στα πολιτιστικά, αλλά ειδικά πάνω στην Αυτοδιοίκηση δεν
είχαν καμία εμπειρία. Εύκολα λοιπόν η υπηρεσία της ΚΕΠΑ, διά των νομίμων
εκπροσώπων της, εισηγήθηκε στην κα Δήμαρχο να την διογκώσουμε ακόμη πιο πολύ,
αν είναι δυνατόν να ξεπεράσουμε και το Δήμο. Δεν θα συμφωνήσουμε. Ο κ. Κάκαρης
είπε ότι ανέβηκε πολύ ο πολιτισμός στη Βέροια, φαίνεται ότι απουσίαζε το τελευταίο
τρίμηνο και δεν ξέρει τι λένε έξω στην πόλη ή δεν έβγαινε έξω να ακούσει τους
πολίτες αυτής της πόλης τι λένε για την επιχείρηση αυτή. Η Δήμαρχος είπε ότι δεν
έδωσε καμία αύξηση στο προσωπικό. Θα εκπλαγεί στην ερχόμενη συνεδρίαση όταν
θα δει με τα μάτια της και θα ακούσει τι έδωσε και ποιος έδωσε και γιατί τα έδωσε.
Δήμαρχος: Πρέπει να απαντήσω γιατί είναι ένα προσφιλές θέμα αυτό της
ΚΕΠΑ, όχι μόνο τώρα αλλά και από παλιά. Διογκώθηκε η επιχείρηση και το ξέρετε
όλοι, όχι γιατί εμείς το επιλέξαμε και γιατί το θέλαμε, αλλά ο καινούριος κώδικας
προέβλεπε κάποια πράγματα. Και τώρα ο «Καλλικράτης» προβλέπει κάποια
πράγματα. Τι να κάνουμε, προβλέπονται κάποια πράγματα από τους νόμους, από τον
κώδικα, από τις αλλαγές που γίνονται. Δεν το επιλέγουμε εμείς. Αυτά τα
υπονοούμενα βέβαια εσείς τα έχετε κάνει μία καραμέλα, τα λέτε συνέχεια και εμείς
τα δεχόμαστε. Όσο για τις δύο κυρίες στις οποίες αναφερθήκατε υποτιμητικά, είναι
και οι δύο οικονομολόγοι.
Σκουμπόπουλος: Δεν έχουν αυτοδιοικητική εμπειρία.
Δήμαρχος: Για το αν χρειάζεται αυτοδιοικητική εμπειρία για να δουν το
συγκεκριμένο θέμα, εγώ βάζω ένα ερωτηματικό. Εσείς μπορεί για όλα να θέλετε
αυτοδιοικητική εμπειρία αλλά και οι δύο κυρίες είναι οικονομολόγοι με εμπειρία.
Δημήτριος Σαββουλίδης (δικηγόρος ΚΕΠΑ): Το άρθρο 268 παρ. 5 του κώδικα
που ανέφερε ο κ. Σκουμπόπουλος, θα πρέπει να αναγνωσθεί σε συνδυασμό με την
110327/2005 Κοινή Υπουργική απόφαση, η οποία ορίζει τι είναι τα ΚΕΚ και πώς
συστήνονται. Στο άρθρο 1 λέει ότι τα ΚΕΚ είναι δομές που δημιουργούνται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. Επίσης στο άρθρο 1 λέει ότι φορέας του
ΚΕΚ είναι το νομικό πρόσωπο που πιστοποιείται για τη λειτουργία του
συγκεκριμένου ΚΕΚ, δηλ. άλλο πράγμα είναι ο φορέας και άλλο πράγμα είναι το
ΚΕΚ. Το ΚΕΚ είναι κάτι σαν το Δημοτικό Ωδείο. Ο φορέας του είναι η δημοτική
επιχείρηση της ΚΕΠΑ και το Δημοτικό Ωδείο είναι μία δομή μέσα στη δημοτική
επιχείρηση. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με το ΚΕΚ. Στο άρθρο 2 μας ξεκαθαρίζει και
λέει ότι το ΚΕΚ δεν είναι νομικό πρόσωπο, είναι απλώς μία δομή η οποία λειτουργεί
στο πλαίσιο ενός νομικού προσώπου και με βάση αυτό θα πρέπει να αναγνώσουμε
και το σχετικό άρθρο του Δημοτικού Κώδικα, το οποίο λέει ότι λειτουργούν ως
δημοτικές επιχειρήσεις, δηλαδή σαν μία δημοτική επιχείρηση, η οποία έχει σκοπό τη
δημιουργία μία δομής ΚΕΚ. Νομίζω ότι, αν το διαβάσουμε κάτω από αυτό το πρίσμα,
η διάταξη είναι σαφής παρά το ότι έχει κάποια ασάφεια η διατύπωση του δημοτικού
κώδικα, αλλά υπό το πρίσμα της Κοινής Υπουργικής απόφασης, νομίζω ότι δεν
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έτσι πρέπει να λειτουργήσει και ότι θα είναι μία νόμιμη
απόφαση.
Σκουμπόπουλος: Μου είναι δυσάρεστο και δύσκολο να αντικρούω
επιχειρήματα νομικών και μάλιστα αγαπητών φίλων. Ο κ. Σαββουλίδης γνωρίζει

καλύτερα από όλους ότι οι υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του
νόμου. Είναι δυνατόν μία υπουργική απόφαση του 2005 να έχει ισχύ για νόμο που
εκδόθηκε μεταγενέστερα; Ο κώδικας εκδόθηκε το 2006, αυτή η υπουργική απόφαση
είχε βγει κατ’ εξουσιοδότηση ενός προηγούμενου νόμου και ήταν προσαρμοσμένη σε
κείνον τον νόμο. Ο νόμος άλλαξε το 2006 και δεν μπορείτε να την επικαλείστε.
Έπρεπε ο νομοθέτης να είχε βγάλει άλλη απόφαση και σίγουρα θα έχει άλλη, την
οποία δεν γνωρίζουμε. Οι υπηρεσίες του Δήμου πρέπει να ψάξουν και να βρουν ότι
εκδόθηκε καινούργια απόφαση. Αυτή την απόφαση δεν μπορείτε να την
επικαλεστείτε για τη λειτουργία αυτή. Αφορά άλλα νομικά πρόσωπα και όχι του
Δήμου τα νομικά πρόσωπα. Επειδή ο «Καλλικράτης» θα μεγαλώσει, και αν όντως
θέλετε να πάρουμε κάποια χρήματα, να το φτιάξουμε κοινωφελή επιχείρηση ή να το
φτιάξουμε ανώνυμη εταιρεία ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά θα γίνει ο Δήμος
επιχειρηματίας; Είδατε που φθάσαμε σήμερα στο χάλι των 6.000 δημοτικών
επιχειρήσεων και φτάσαμε εδώ την Αυτ/ση και την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να
κάνουμε ΚΕΚ μέσα στην κοινωφελή επιχείρηση. Δεν συμφωνούμε.
Σαββουλίδης: Αν υπήρχε τέτοιο ζήτημα που λέτε κε Σκουμπόπουλε, δεν θα
είχαν εγκριθεί πολλές συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων
ήταν και επιχειρήσεις που είχανε δημιουργήσει ΚΕΚ υπό το προγενέστερο καθεστώς.
Έχω εδώ μία απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του
2008, στην οποία συγχωνεύονται αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου
Καλαμάτας. Εάν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα, δεν θα επιτρεπόταν η συγχώνευση αυτών
των επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων και το ΚΕΚ.
Σκουμπόπουλος: Ο κ. Σαββουλίδης ανόμοια πράγματα χρησιμοποίησε ως
επιχείρημα. Τότε ο κώδικας εξουσιοδοτούσε τα Δ.Σ. να συγχωνεύσουν ομοειδείς
δημοτικές επιχειρήσεις αμιγείς και γι’ αυτό και εσείς, παρά τη διαφωνία μας,
συγχωνεύσατε ανομοιογενείς δημοτικές επιχειρήσεις. Ήταν άλλο πράγμα εκείνο και
άλλο αυτό που πάμε να κάνουμε τώρα. Είναι κάθετα αντίθετο. Είναι η διάταξη που
ρητά το ορίζει ότι δεν μπορεί τώρα να τροποποιήσουμε το ιδρυτικό της επιχείρησης
που συνενώσαμε και να κάνουμε μέσα σ’ αυτή την επιχείρηση ΚΕΚ. Δεν μπορούμε
να τροποποιήσουμε το ιδρυτικό της επιχείρησης για να βάλουμε μέσα άλλη μία
επιχείρηση. Ρητή διάταξη του κώδικα λέει ότι μπορεί να φτιάξει ο ίδιος ο Δήμος ΚΕΚ
σαν κοινωφελή επιχείρηση ή σαν ανώνυμη εταιρεία.
Πρόεδρος: Δεν είναι μόνο τυπικό το θέμα. Είναι και ουσιαστικό κε
Σκουμπόπουλε. Το θέμα είναι αν μπορούμε να προχωρήσουμε άσχετα αν η παράταξη
του κ. Σκουμπόπουλου λέει ότι ουσιαστικά δεν συμφωνεί. Το σώμα το ενδιαφέρει αν
μπορούμε να προχωρήσουμε και αν είναι νόμιμο αυτό που πάμε να κάνουμε.
Δήμαρχος: Εγώ θα έλεγα ότι και σε περίπτωση που έχει λάθος ο κ.
Σαββουλίδης και ακυρωθεί η απόφαση και δεν προχωρήσει, να πάρουμε απόφαση.
Να αποτολμήσουμε την προσπάθεια να μπούμε σ’ αυτή τη διαδικασία. Είναι πολλά
τα χρήματα και είναι κρίμα να μείνουμε απ’ έξω. Εποχή μεγάλης ανεργείας είναι,
κάποιοι άνθρωποι θα μπορούν να πάνε σε ένα πρόγραμμα κλπ., γιατί να μην μπει ο
Δήμος σ’ αυτή τη διαδικασία; Δεν μπορεί να γίνει ξεχωριστό γιατί προβλέπεται ρητά
από το σχέδιο του «Καλλικράτη». Δεν γίνεται ξεχωριστά τίποτα. Συγχωνεύονται όλα.
Χατζηαθανασίου: Ο κ. Σαββουλίδης είπε «νομίζω ότι είναι νόμιμο».
Πρόεδρος: Δεν είπε ότι νομίζει.
Χατζηαθανασίου: Σας άκουσα προηγουμένως κ. Σαββουλίδη που είπατε
«νομίζω ότι είναι νόμιμο». Είναι δικό σας το λάθος, εγώ το άκουσα όμως. Γιατί να
μην αναβληθεί για την επόμενη συνεδρίαση το θέμα έτσι ώστε να έχουμε κάτι γραπτό
από το νομικό σύμβουλο και να πάρουμε μία απόφαση νόμιμη, να μην παίζουμε με
την νομιμότητα ή την παρανομία; Την έχουμε τη γραπτή γνωμοδότηση;
Δήμαρχος: Ο νομικός σύμβουλος έχει κάνει γραπτή γνωμοδότηση γιατί αυτό
το θέμα εδώ και πολύ καιρό το έχουμε ψάξει από εκατό μεριές.

Χατζηαθανασίου: Ανακαλώ αν υπάρχει γραπτή γνωμοδότηση.
Δήμαρχος: Υπάρχει. Απλώς δεν την έχουμε σήμερα εδώ. Υπήρχε στο Δ.Σ. της
ΚΕΠΑ .Ο κ. Σαββουλίδης το έψαξε πάρα πολύ, επικοινώνησε με πάρα πολύ κόσμο.
Κάκαρης: Θέλω να αιτιολογήσω την ψήφο μου. Ψήφισα υπέρ. Βασίζομαι στη
γνωμοδότηση που είπε η Δήμαρχος ότι δόθηκε από τον νομικό σύμβουλο, μόνο και
μόνο επειδή υπάρχει ανάγκη αύξησης της εισροής εσόδων. Υπερψηφίζω με την
προϋπόθεση ότι δεν θα πάρει κανένας άλλος περισσότερα χρήματα. Θέλω να είμαι
ξεκάθαρος.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης,
Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Μ. Σακαλής, Μ.
Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 15-4-2010 εισηγητικό σημείωμα του αναπληρωτή Δημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Την αριθ. 125/2008 απόφασή του (όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 317 &
426/2008 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. 24/2010 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.), στο σκέλος που αφορά στους σκοπούς της εν λόγω
επιχείρησης, με την προσθήκη της παρακάτω παραγράφου, με α/α 20:
«4. ΣΚΟΠΟΣ:
20. Η δημιουργία Κ.Ε.Κ. με αποκλειστικό αντικείμενο δράσεως του Κ.Ε.Κ.
την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτήν
δραστηριοτήτων (έρευνες, μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για
τους καταρτιζόμενούς τους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, Κοινοτικές
Πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της Απασχόλησης)».
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθ. 125, 317 & 426/2008 αποφάσεις του.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 259 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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