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ΑΔΑ: ΩΘΘΩΩ9Ο-ΣΡΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 2/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 29/2021
Περίληψη
Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2021 απόφαση του
Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς επιχείρησης
Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας για την
τροποποίηση της υπ’ αριθ. 69/2013 απόφασής
του
Σήμερα 22 Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00
συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 18-02-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, 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, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ
(ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ.Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 35 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.
Α.Σιδηρόπουλος, Ν.Λαζόπουλος,
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8)
Χ.Κελεσίδης, Σ.Στουγιάννος,
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11)
Γ.Δεμερτζίδης, Α.Συμεωνίδου
Θ. Κορωνάς, 12) Α.Λαζαρίδης, 13) Α.Δέλλας, 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)Π.Παυλίδης, 23) Μ. Σουμελίδης, 24)
Γ.Γουλτίδης, 25)Γ.Μιχαηλίδης, 26)Ν.Αγγέλου, 27)
Β.Στεφανόπουλος, 28) Α.Μαρκούλης, 29) Κ.Τροχόπουλος, 30)
Κ.Θεοδωρίδης, 31) Π.Μουχτάρη, 32) Δ.Τσανακτσίδης, 33)
Δ.Ράλλη, 34) Γ.Μελιόπουλος, 35) 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 αποχώρησε ο κ. Α.Μαρκούλης και προσήλθε ο κ. Γ.Μιχαηλίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 29/2021 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ.Τσανακτσίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 30/2021 απόφασης αποχώρησε η κ. Δ.Ράλλη και ο Δ.Τσανακτσίδης
4) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Β.Στεφανόπουλος
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 2-2-2021 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη,
που έχει ως εξής:
Με το αριθ. πρωτ. 58/29-1-2021 έγγραφό της η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής
Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας μας αποστέλλει την αριθ. 6/2021 απόφαση του Δ/κού της
Συμβουλίου, με την οποία ενέκρινε την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 69/2013 πρότερης απόφασής
του.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 259 του ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 10 του ν.4071/2012, προβλέπεται ότι:
«2. 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 ή κοινοτικού συμβουλίου
που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.».
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την
έγκριση ή μη της με αριθ. 6/2021 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΚΕΠΑ «Τροποποίηση ή
μη της απόφασης 69/2013».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Κορωνάς: Πρόκειται για μια τροποποίηση προηγούμενης απόφασης, με την οποία
παρατείνουμε τον χρόνο καταβολής εφάπαξ των διδάκτρων, εφάπαξ δόσεις του 20% έως 31-1-20
λόγω της πανδημίας και μόνο για φέτος. Επομένως μέχρι και φέτος, μέχρι 31-1-2021 θα
μπορούσε κάποιος να καταβάλει εφάπαξ το ποσό των διδάκτρων και να έχει τη μείωση του 20%.
Από το νέο διδακτικό έτος επανερχόμαστε πάλι στην καταληκτική ημερομηνία της 31-10-2021,
εφόσον βέβαια τα περιοριστικά μέτρα αρθούν.
Παυλίδης: Αυτό το 20% πως προσδιορίστηκε; Πόσους μήνες το χρόνο; Γιατί δεν είναι
30% ή 10%; Έγινε κάποια μελέτη οικονομοτεχνική ή έτσι αποφασίστηκε, έτσι θεωρήθηκε από
την ΚΕΠΑ στον προϋπολογισμό της;
Μιχαηλίδης: Αυτή η απόφαση προφανέστατα είναι διπλά διαδικαστική, γιατί το
Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να ψηφίσει κάτι το οποίο έχει λήξει. Πήρατε την απόφαση για τον
φόβο των Ιουδαίων, για το Ελεγκτικό Συνέδριο; Γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο ότι απόφαση και
να πάρει έχει παρέλθει η ημερομηνία. Γίνεται αυτό επειδή ζητά το Ελεγκτικό Συνέδριο απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου;
Κορωνάς: Ήδη πρόκειται για μια οιωνεί δικαστική απόφαση, υπάρχει η παραίνεση του
Ελεγκτικού Συνέδριου, αυτές οι αποφάσεις ΚΕΠΑ για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, να
εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας που είναι το εποπτεύον όργανο της ΚΕΠΑ.
Για αυτό τον λόγο, για τον φόβο των Ιουδαίων όπως είπε και ο κ. Μιχαηλίδης φέρνουμε το
θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ψηφιστεί και να εγκριθεί. Έχει λήξει η δυνατότητα εφάπαξ
καταβολής των διδάκτρων ήδη από 31-1-2021, αυτό είναι δεδομένο.
Όσον αφορά το ποσοστό του 20%, αυτό αρχικά είχε προσδιοριστεί από το 2013, είναι ένα
κίνητρο στους γονείς οι οποίοι όντως πραγματικά πιστεύουν ότι θα εξαντλήσουν την χρονιά στα
εκπαιδευτικά τμήματα της ΚΕΠΑ να έχουν αυτήν την έκπτωση του 20%. Βασίστηκε στα κριτήρια
εκείνης της εποχής, είναι το 1/5 συνολικά των διδάκτρων, δεν έχει βασιστεί σε κάποια οικονομική
μελέτη από όσο γνωρίζω, νομίζω ότι έτσι το βρήκαμε και το εφαρμόζουμε.
Το θέμα που προέκυψε την δεδομένη στιγμή είναι το εξής: Επειδή τον Οκτώβριο έκλεισαν
τα δια ζώσης μαθήματα των εκπαιδευτικών τμημάτων και ξεκίνησαν τα διαδικτυακά μαθήματα,
υπήρχαν πάρα πολύ γονείς και σπουδαστές, οι οποίοι είχαν κλείσει τα μαθήματα από τον
Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και θεώρησαν δίκαιο κι από μεριά δικιά μας είναι όντως δίκαιο, να δουν
αν μπορούν να συνεχίσουν με τα διαδικτυακά μαθήματα όπως κάνανε και τα δια ζώσης και
θέλανε μια περίοδο προσαρμογής των παιδιών τους, των σπουδαστών σε αυτές τις νέες συνθήκες.
Για αυτόν τον λόγο και δώσαμε τη δυνατότητα να καταβάλλεται το 20% μέχρι 31-1-2021,
προκειμένου να δοκιμαστούν οι νέες συνθήκες από τους σπουδαστές κι αφετέρου από τους
καθηγητές, είναι δηλαδή κι ένα κίνητρο να τονωθούν τα διαδικτυακά μαθήματα που γίνονται
πλέον στη ΚΕΠΑ, μέχρι να αρθούν τα περιοριστικά μέτρα.
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Μελιόπουλος: Μετά από τις διευκρινήσεις που έδωσε ο κ.Κορωνάς και την ερώτηση που
έκανε ο κ. Μιχαηλίδης, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Επειδή τώρα αποφασίζουμε για κάτι το
οποίο έχει λήξει, το γνώριζαν αυτό οι γονείς που έφεραν τα παιδιά τους στην ΚΕΠΑ; Έχουν πάει
να πληρώσουν τοις μετρητοίς και συνολικά το ποσό για να επιτύχουν την έκπτωση; Αν ναι,
πόσοι; Έχουν τέτοια στοιχεία; Πόσοι έχουν κάνει αυτήν τη ρύθμιση με αυτόν τον τρόπο
πληρωμής;
Κορωνάς: Σε επόμενο συμβούλιο θα σας φέρω το ποσοστό των γονέων που έχουν
καταβάλει το ποσό εφάπαξ και τους μήνες, για να δούμε και την δυναμική.
Μελιόπουλος: Θα συμφωνήσω με την απόφαση της ΚΕΠΑ, δεν θα σταθώ καθόλου στα
διαδικαστικά, ας το δει αυτό ο κ.Κορωνάς. Η απόφαση, απευθύνεται σε όσους έχουν καλώς ή
κακώς τα εισοδήματα, αν και των περισσότερων εργαζομένων έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό, θα
πάνε στην ΚΕΠΑ να πληρώσουν όλοι τη συνδρομή που έχουν.
Είναι και ένα μεγάλο μέρος όμως τον γονιών που δεν έχουν να πληρώσουν και με το ζόρι
κάθε μήνα βάζουν κάποια λίγα λεφτά στην άκρη για να πληρώσουν τη δόση που αντιστοιχεί στον
κάθε μήνα για τα μαθήματα που κάνουν τα παιδιά τους στο Δημοτικό ωδείο ή στον χορό.
Νομίζω πρέπει να ληφθεί μια πρόνοια κ.Κορωνά, να δοθεί μια έκπτωση και στους
υπόλοιπους, γιατί τα μαθήματα με την τηλεκπαίδευση δεν συγκρίνονται με τα μαθήματα δια
ζώσης. Γίνεται έργο, παράγεται έργο δεδομένων των συνθηκών, δείτε αν γίνεται μια έκπτωση και
στους υπόλοιπους τους γονείς που δεν μπορούν να πληρώσουν όλο το ποσό εφάπαξ και το
πληρώνουν με δόσεις.
Κ.Θεοδωρίδης: Θα συμφωνήσω με την εισήγησή του Γ.Μελιόπουλου. Βέβαια για το θέμα
η θέση μας είναι γνωστή, ψηφίσαμε θετικά στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΚΕΠΑ , αποδεχόμαστε την εισήγηση του Προέδρου όπως είναι.
Κορωνάς: Σε απάντηση του κ.Μελιόπουλου στην τοποθέτηση του, προφανώς και
ανθρώπους δημότες οι οποίοι στερούνται των αναγκαίων και τα παιδιά τους φοιτούν στα
εκπαιδευτικά τμήματα, εφόσον το γνωρίζουμε αυτό, προφανώς μπορούμε να πράξουμε
εξατομικευμένα σε κάθε περίπτωση. Είναι κάτι που θα πρέπει να έρθει σε γνώση τον υπαλλήλων
οι οποίοι με πάσα εχεμύθεια και διακριτικότητα, θεωρώ ότι θα κάνουν τα αυτονόητα.
Όσον αφορά και ένα άλλο κομμάτι, ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις υποτροφιών
των σπουδαστών στην ΚΕΠΑ, οι οποίες υποτροφίες δίνονται εφόσον γνωμοδοτήσουν θετικά οι
καθηγητές. Είναι και αυτός ένας τρόπος για κάποιες οικογένειες για τις οποίες πραγματικά
λαμβάνουν γνώση αρχικά οι καθηγητές, να μπορέσουν να διευκολυνθούν. Υποτροφίες
παράλληλα δίνονται και στους μαθητές και σπουδαστές που έχουν καλή πρόοδο στα τμήματά
τους.
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να υπάρχει γνώση σε εμάς το Διοικητικό Συμβούλιο, βέβαια χωρίς να
ξέρουμε τα προσωπικά στοιχεία των οικογενειών, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να
αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό ανάλογα

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 2-2-2021 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την υπ’ αριθ. 6/2021 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς επιχείρησης
Πολλαπλής Ανάπτυξης Δ.Βέροιας
3.- 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 259
του ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν.4071/2012.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 6/2021 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς
επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας, για την τροποποίηση της υπ’
αριθ. 69/2013 πρότερης απόφασής του
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 29/2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

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

Μιχαήλ Σουμελίδης
Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 24-02-2021
Ο Δήμαρχος
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