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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 235/2021
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 635/2019
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασης του Δ.Σ., για
την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου
της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης
«Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολλαπλής
Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας».
Σήμερα 25 Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση: α) δια ζώσης, στο Δημαρχείο, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46 και β) με τηλεδιάσκεψη (με
χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) ύστερα από την με ημερομηνία
21-10-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους και τους
Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε
από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 38 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Α.Δέλλας, Χ.Κελεσίδης,
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Σ.Στουγιάννος
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος 11) Θ.
Κορωνάς, 12) Α.Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)
Λ.Ασλανίδης, 15) Γ.Μπατσαρά, 16) Σ. Τζήμα, 17) Ε.Κελεσίδης,
18)Κ.Βασιλειάδης, 19) Κ.Παλουκίδης, 20) Δ.Πυρινός, 21)
Χ.Τσιούντας, 22)Ν.Λαζόπουλος, 23) Π.Παυλίδης, 24) Μ.
Σουμελίδης, 25) Γ.Γουλτίδης, 26) Γ.Μιχαηλίδης, 27) Ν.Αγγέλου,
28) Β.Στεφανόπουλος, 29) Α.Μαρκούλης, 30) Κ.Τροχόπουλος,
31) Κ.Θεοδωρίδης, 32) Π.Μουχτάρη, 33) Δ.Τσανακτσίδης, 34)
Δ.Ράλλη, 35) Γ.Δεμερτζίδης, 36) Χ.Τσολακίδης 37)
Γ.Μελιόπουλος, 38) Ι.Τσαναξίδης.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης,
Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος,
Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας,
Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε η κ. Δ.Ράλλη.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 233/2021 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ Ν.Λαζόπουλος, Μ.Σουμελίδης και
προσήλθε ο κ. Λ.Ακριβόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 236/2021απόφασης αποχώρησε ο κ.Θ.Θεοδωρίδης και η κ.Π.Μουχτάρη.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 238/2021απόφασης αποχώρησε ο κ.ΔΤσανακτσίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 245/2021απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ Χ.Τσολακίδης και Π.Παυλίδης
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 18-10-2021 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
(Με την αριθ. 108/2011 (ΦΕΚ 1574Β΄/27-6-11) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας, που βρέθηκε νόμιμη με την αριθ. 3903/18-5-11 όμοια του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.-Θ.,
αποφασίσθηκε η συγχώνευση δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Βέροιας και η
σύσταση νέας με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.)
Δήμου Βέροιας».
Στη συστατική πράξη της ανωτέρω επιχείρησης και ειδικότερα στην παράγραφο 6 αυτής
προβλέπεται ότι:
«6. Διοίκηση : Η επιχείρηση διοικείται από ενδεκαμελές (11) διοικητικό συμβούλιο, το
οποίο μαζί με τους αναπληρωτές του ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από:
 Επτά (7) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, από τους οποίους δύο (2) ορίζονται από το
σύνολο της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Έναν (1) εκπρόσωπο της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας.
 Δύο (2) δημότες ή κάτοικους, που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο
της επιχείρησης.
 Ένα (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων, εφόσον η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους
από είκοσι (20) εργαζομένους και ο οποίος υποδεικνύεται από τη γενική συνέλευση των
εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή ο εκπρόσωπος των εργαζομένων καταλαμβάνει τη θέση ενός
δημότη.
 Έναν (1) εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα της περιοχής.».
Mε την αριθ. 635/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
ορίστηκαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της παραπάνω επιχείρησης.
Με την με αρ. πρωτ. 31110/14-10-2021 αίτησή του, ο δημοτικός σύμβουλος Θεόφιλος
Κορωνάς ζητά να παραιτηθεί από τακτικό μέλος και πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου
Βέροιας» για προσωπικούς λόγους.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 255 του ν.3463/2016 (ΚΔΚ) ορίζεται ότι: «Μέλη
του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας
τους, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που τα όρισε, η οποία
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Για την
αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων και του κοινωνικού φορέα της περιοχής
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους πρότεινε».
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την
τροποποίηση ή μη της υπ’ αριθ. 635/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασής του.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου Θεόφιλου
Κορωνά, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσφορά του, γιατί πραγματικά σε μια πολύ
δύσκολη περίοδο κατάφερε να κρατήσει ψηλά τον πήχη της λειτουργίας της ΚΕΠΑ, προτείνω ως
πρόεδρο του Δ/κού Συμβουλίου τον δημοτικό σύμβουλο Κωνσταντίνο Ρίζο και τακτικό μέλος κι
αντιπρόεδρο του Δ/κού Συμβουλίου αντί του κ.Κ.Ρίζου, τον δημοτικό σύμβουλο Στέργιο
Διαμάντη
Κορωνάς: Αναφέρεται στο έγγραφο ότι οι λόγοι της παραίτησής μου είναι προσωπικοί
και το προσωπικό προφανώς επειδή το σώμα πρέπει να γνωρίζει, διότι αυτό με τίμησε με την
ψήφο του ως Πρόεδρο της ΚΕΠΑ Βέροιας κατόπιν βέβαια της πρότασης του Δημάρχου είναι το
γεγονός, όπως γνωρίζουμε όλοι και ειπώθηκε το 2019, ότι η θητεία του προέδρου και του
Συμβουλίου της ΚΕΠΑ ακολουθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, άρα είναι τετραετής ή όσο αυτή
παραταθεί.
Παρ’ όλα αυτά είχε ειπωθεί δημόσια και έγινε αποδεκτή η συνθήκη ότι ο πρόεδρος της
ΚΕΠΑ εφόσον του ζητηθεί ή δεν του ζητηθεί στην διετία θα αντικατασταθεί.
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Έχοντας υπόψιν αυτό, την οποία συνθήκη και αποδέχθηκα όπως όλοι οι πρόεδροι των
Κοινωφελών Επιχειρήσεων της παράταξης «ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΗ» έχοντας γνώση αυτό και σε
μια κουβέντα που κάναμε με τον Δήμαρχο, μου ανακοινώθηκε ότι δεν θα είμαι εγώ πρόταση για
Πρόεδρος της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας για την επόμενη διετία.
Επειδή εγώ δεν έχω μάθει να λειτουργώ έστω ένα δυο μήνες όντας πρόεδρος σε
αποδρομή, ξέρετε πολύ καλύτερα ο πρόεδρος παίρνει την δύναμη από την εντολή του Δ.Σ. και
αυτή η εντολή πρέπει να είναι νωπή και ανανεώσιμη.
Από την στιγμή που δεν θα είμαι η πρόταση του Δημάρχου για την επόμενη διετία θεωρώ
ότι δεν αισθάνομαι δυνατός ως Πρόεδρος στην ΚΕΠΑ διότι υπάρχει και μία ιδιαιτερότητα στο
Συμβούλιο, τίποτε δεν θεωρείται δεδομένο όταν έρχεται ένα θέμα στον συμβούλιο της ΚΕΠΑ.
Αυτό δεν είναι κακό, ίσα-ίσα είναι πολύ καλό, απόλυτα δημοκρατικό και προοδευτικό.
Κατά συνέπεια ο λόγος ο δικός μου είναι ότι δεν μπορώ να λειτουργώ ως πρόεδρος σε
αποδρομή, ούτε βέβαια να τα παρατήσω και να τείνω να είμαι αργόμισθος, για τον λόγο αυτόν
ζητώ από εσάς να ψηφίσετε γιατί θέλει και αυξημένη πλειοψηφία το συγκεκριμένο θέμα. Όπως
με τιμήσατε με την ψήφο σας να σεβαστείτε και αυτήν την επιθυμία μου, διότι είναι προσωπικός
ο λόγος.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους για την τιμή που μου
κάνατε και με τιμήσατε ως Πρόεδρο της επιχείρησης με την ψήφο σας, τον Δήμαρχο που με
πρότεινε, το προσωπικό και τους εργαζόμενους όλης της επιχείρησης. Η συνεργασία που είχαμε
αυτά τα δύο χρόνια και πραγματικά αυτά τα χρόνια η θέση για μένα ήταν κάτι πολύ σημαντικό,
γνώρισα πράγματα και καταστάσεις που δεν τις είχα βιώσει και δεν τις είχα ζήσει τα
προηγούμενα χρόνια από τα προηγούμενα πόστα που είχα εργαστεί στο Δήμο και δεν ήταν και
λίγα αυτά.
Για μένα ήταν ένα σημαντικό μάθημα και το κρατώ, τους ευχαριστώ όλους και θα πάω να
τους αποχαιρετίσω. Θα ήθελα πάρα πολύ να ψηφίσετε όλοι υπέρ της πρότασης του Δημάρχου.
Μπατσαρά: Εφόσον ο κ. Κορωνάς έχει υποβάλει την παραίτησή του, εγώ να του ευχηθώ
καλή συνέχεια, να τον ευχαριστήσουμε ως παράταξη για την μέχρι τώρα προσφορά του στην
ΚΕΠΑ και την συνεργασία που είχε με τα μέλη της παράταξής μας που συμμετείχαν στο
συμβούλιο της ΚΕΠΑ.
Αυτά τα δύο χρόνια παρά τις δυσκολίες με τον κορωνοϊό η ΚΕΠΑ έχει παρουσιάσει ένα
αξιόλογο πολιτιστικό-πολιτισμικό έργο.
Θερμά συγχαρητήρια κ. Κορωνά, καλή πορεία, δεν ξέρω τι θέση θα έχετε στο μέλλον,
εύχομαι τα καλύτερα, το καλύτερο (δημοτικός σύμβουλος) για αυτό μας επιλέγει ο λαός, τα
αξιώματα μας τα δίνει ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο.
Παυλίδης: Από αυτά που ακούστηκαν προκύπτουν και μερικά ερωτηματικά κι ας
απαντήσει όποιος θέλει να απαντήσει.
Ακούσαμε ότι ο κ. Κορωνάς παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Σεβόμαστε την
επιθυμία του, ακούστηκε ότι κάθε δύο χρόνια θα παραιτείται, θα αλλάζει ο πρόεδρος άρα
υπάρχουν προσωπικοί λόγοι με πολιτική βούληση να συμβεί αυτό, πρέπει να περιμένουμε
συμπεράσματα και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Αλλάζουν δύο άτομα, το πρόβλημα είναι
μόνο της ΚΕΠΑ ή θα συμβεί σε όλες τις επιχειρήσεις;
Εκτιμώ ότι κ. Κορωνάς προσέφερε αυτό που προσέφερε και άσχετα με τις διαφωνίες του
δίνω συγχαρητήρια για αυτό που προσέφερε με τον τρόπο που το προσέφερε, όπως μπορούμε
όλοι βάζουμε ένα λιθαράκι σε αυτόν τον Δήμο.
Μαρκούλης: Για καθαρά πολιτικούς λόγους και εξαιτίας του γεγονότος ότι ο ορισμός
των μελών των επιτροπών ποιότητας ζωής και της οικονομικής επιτροπής και των διοικήσεων
των νομικών προσώπων επήλθε ως αποτέλεσμα του ΔΟΚ 4623/19 νόμου που εμείς το
βαφτίσαμε ως «Ισαγόρα», οποίος κατήργησε τον «Κλεισθένη» και εναντίον αυτού του νόμου
έχουμε βάλλει στο ΣτΕ και έχει συζητηθεί η αίτηση ακύρωσης από το Σεπτέμβριο 2020 και δεν
έχει εκδοθεί απόφαση.
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Διαφωνούμε με το περιεχόμενο των ρυθμίσεων, δεδομένου ότι καταστρατηγείται και
νοθεύεται πλήρως η λαϊκή βούληση γιατί ενώ υπάρχει η αναλογική εκπροσώπηση, υπάρχει και
καθιερώθηκε με τον «Κλεισθένη» στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αντιστρατευόμενοι αυτήν τη
λογική, η καινούρια κυβέρνηση την 7η Ιουλίου 2019 στα άμεσα νομοθετικά προτάγματά της
ήταν η κατάργηση αυτού του νόμου με συνέπεια να προκύψουν οι νέες διοικήσεις των
προσώπων.
Δεν συμμετείχαμε σε εκείνη την ψηφοφορία με το σκεπτικό ότι εφόσον εισάγεται
αντισυνταγματική διάταξη δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτό το έγκλημα και σε αυτήν την
περίπτωση θα κάνουμε το ίδιο, θα απέχουμε από την ψηφοφορία, εξάλλου είναι ένα
ενδοδημοτικό ενδοοικογενειακό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το λύσει η παράταξη της
πλειοψηφίας της διοίκησης
Μελιόπουλος: Δύο λόγια θα πω, δεν έχει να κάνει ούτε με το πρόσωπο του κ. Κορωνά
του απερχόμενου προέδρου, ούτε με το πρόσωπο του κ. Ρίζου, του επερχόμενου προέδρου.
Εμείς τηρώντας την ίδια στάση που τηρήσαμε στις σχετικές ψηφοφορίες για τον ορισμό
των Διοικητικών Συμβουλίων των επιχειρήσεων του Δήμου της ΚΕΠΑ εν προκειμένου και όχι
για το νομικό πρόσωπο ΚΑΠΑ, για το έχουμε διαφορετική θέση και άποψη, θα απέχουμε από
την ψηφοφορία για τον λόγο που έχουμε πει και οφείλουμε να το ξαναπούμε.
Oι επιχειρήσεις έχουν στο DNA τους, δεν έχει να κάνει με τον ένα ή τον άλλο πρόεδρο,
την επιβολή της ανταποδοτικότητας, να μην το πω χαρατσιών, την επιβολή διδάκτρων στους
δημότες. Σε μια τέτοια επιχείρηση εμείς δεν θα συμμετέχουμε για να αποφασίσουμε για το
Διοικητικό Συμβούλιο, παρ’ όλα αυτά στις ερωτήσεις στην αναζήτηση στοιχείων νομίζω ο
απερχόμενος πρόεδρος ανταποκρίθηκε και ελπίζουμε να πράξει το ίδιο κι ο επερχόμενος
πρόεδρος.
Κ.Θεοδωρίδης: Η πολιτική μας θέση εκφράστηκε από τον Αντώνη Μαρκούλη, θα
απέχουμε. Συναισθηματικά μου είναι δύσκολο που συμμετέχω σε αυτήν τη διαδικασία, επειδή
συνεργάστηκα με τον κ.Κορωνά και με τον κ.Κώστα Ρίζο υπήρξε αρμονική συνεργασία.
Παρότι η Ν.Δ. με νόμο τροποποίησε προς το αντιδημοκρατικό την διαδικασία της
εκπροσώπησης στα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων, εμείς
συνεργαστήκαμε μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο δίχως να λάβουμε υπ’ όψιν παρατάξεις, αυτή
είναι η αλήθεια.
Νομίζω ότι η προσπάθεια του κ. Θεόφιλου Κορωνά ήταν εξαιρετική, πιστεύω και ο κ.
Ρίζος θα δώσει το δικό του στίγμα, θα δούμε και το θέμα της εκπροσώπησής μας σε αυτό το
νομικό πρόσωπο, γιατί το θέμα του πολιτισμού πέρα όλων των άλλων μας απασχολεί ιδιαίτερα
σε ότι αφορά τον Δήμο μας.
Ρίζος: Με την σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο κ. Βοργιαζίδη για την τιμή
που μου κάνει να μου αναθέσει την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΠΑ, ενός
ευαίσθητου φορέα που έχει να κάνει με τον πολιτισμό.
Θέλω να συγχαρώ τον απερχόμενο πρόεδρο κ. Κορωνά, που παρά τις αντιπαραθέσεις που
διαδραματίστηκαν μεταξύ μας είχαν σίγουρα θετικό αποτέλεσμα όπως και όλες οι
αντιπαραθέσεις άλλωστε. Θεωρώ ότι έχει να επιδείξει θετικότατο έργο σε συνεργασία με τις
υπηρεσίες της επιχείρησης κι αυτό ήταν αποτέλεσμα της σοβαρότητας, της υπευθυνότητας και
της ηθικής που τον διακρίνει.
Η τοπική αυτοδιοίκηση εκφράζει κι αντιπροσωπεύει μια δημοκρατική λαϊκή εξουσία και
εξυπηρετεί όλους τους πολίτες ισότιμα σε όλες τις ανάγκες τους, επομένως είναι ο
καταλληλότερος φορέας άσκησης πολιτιστικής πολιτικής. Η πολιτιστική δράση για μένα είναι
αποτέλεσμα της ενεργοποίησης και συμμετοχής του πολίτη. Ενισχύω και στηρίζω από μεριάς
μου αυτό κι αυτό θα γίνει σε όλη την διάρκεια της θητείας μου στην Προεδρία του Διοικητικού
Συμβουλίου, να στηρίξουμε την δράση του πολίτη μέσα σε αυτήν την προσπάθεια του Δήμου.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση και την πρόταση του Δημάρχου;
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Κ.Θεοδωρίδης, Π.Μουχτάρη,
Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης απείχαν από την ψηφοφορία του παρόντος θέματος
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Υπέρ της εισήγησης και της πρότασης του Δημάρχου ψήφισαν είκοσι εννιά (29) δημοτικοί
σύμβουλοι, οι: Η.Τσιφλίδης, Β.Παπαδόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Κ.Ρίζος, Θ.Θεοδωρίδης,
Α.Τσαχουρίδης, Σ.Διαμάντης, Β.Λυκοστράτης, Κ.Γρηγοριάδης, Λ.Ακριβόπουλος Θ.Κορωνάς,
Α.Λαζαρίδης, Α.Σιδηρόπουλος, Λ.Ασλανίδης, Γ.Μπατσαρά, Σ.Τζήμα, Ε.Κελεσίδης,
Κ.Βασιλειάδης, Κ.Παλουκίδης, Δ.Πυρινός, Χ.Τσιούντας, Π.Παυλίδης, Γ.Γουλτίδης,
Γ.Μιχαηλίδης, Ν.Αγγέλου, Β.Στεφανόπουλος, Δ.Τσανακτσίδης, Γ.Δεμερτζίδης, Χ.Τσολακίδης
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 18-10-2021 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την υπ’ αριθ. 635/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Δ.Σ.
3.- Την με αρ. πρωτ. 31110/14-10-2021 αίτηση παραίτησης του δημοτικού συμβούλου Θ.Κορωνά
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018, του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.
4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και του άρθρου 255
του ν.3463/2006.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 635/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασής
του, για την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου της της Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης
(Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας» και ειδικότερα την αντικατάσταση των παραγράφων Ι.Α.1, Ι.Α.2, ΙΙΙ,
IV.1 και IV.2, ως εξής:
«Ι. Ορίζει ως τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης «Κοινωφελής
Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας (Κ.Ε.Π.Α.)»:
Α) Τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου Βέροιας:
1.- Κωνσταντίνο Ρίζο (Υποδεικνυόμενο από Δήμαρχο)
2.- Στέργιο Διαμάντη (Υποδεικνυόμενο από Δήμαρχο)
ΙΙΙ. Ορίζει πρόεδρο του Δ.Σ. της επιχείρησης τον δημοτικό σύμβουλο Κωνσταντίνο Ρίζο
και αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της επιχείρησης τον δημοτικό σύμβουλο Στέργιο Διαμάντη
IV. Συγκροτεί το Δ.Σ. της δημοτικής επιχείρησης «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής
Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας (Κ.Ε.Π.Α.)» ως εξής:
1) Κωνσταντίνος Ρίζος, δημοτικός σύμβουλος, ως Πρόεδρος.
2) Στέργιος Διαμάντης, δημοτικός σύμβουλος, ως Αντιπρόεδρος».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 635/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Δ.Σ.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 235/2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η.
Β.
Σ.
Κ.
Θ.
Α.
Σ.
Β.
Λ.
Κ.
Θ.
Α.
Λ.
Γ.
Σ.
Ε.
Κ.
Κ.
Δ.
Χ.
Ν.
Π.
Γ.
Γ.
Ν.
Β.
Α.
Κ.
Κ.
Π.
Δ.
Δ.
Γ.
Χ.
Γ.
Ι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Ακριβόπουλος
Γρηγοριάδης
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Γουλτίδης
Μιχαηλίδης
Αγγέλου
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Τσανακτσίδης
Ράλλη
Δεμερτζίδης
Τσολακίδης
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Μιχαήλ Σουμελίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 17-11-2021
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

