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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 7/2022 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 65/2022
Περίληψη
Έγκριση των αριθ. 29/2018 και 19/2022 αποφάσεων
Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πολλαπλής Ανάπτυξης Βέροιας, περί δημιουργίας
νέων τμημάτων στο Δημοτικό Ωδείο Βέροιας
Σήμερα 28 Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο 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 24-3-2022 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους και τους Προέδρους Δημοτικών 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. 16506/18-3-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1302/18-3-2022) και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021
εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 33 μέλη:
Παρόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8)
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ.
Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας,
15)Λ.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17) Σ.Τζήμα, 18) Ε.Κελεσίδης,
19)Κ.Βασιλειάδης, 20) Κ.Παλουκίδης, 21) Δ.Πυρινός,
22)Χ.Τσιούντας, 23) Π.Παυλίδης, 24)Γ.Μιχαηλίδης, 25)
Ν.Αγγέλου, 26) Α.Μαρκούλης, 27) Κ.Τροχόπουλος, 28)
Σ.Στουγιάννος, 29)Κ.Θεοδωρίδης, 30) Π.Μουχτάρη, 31)
Δ.Τσανακτσίδης, 32) Γ.Μελιόπουλος, 33) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες
Ν.Λαζόπουλος, Μ. Σουμελίδης,
Β.Στεφανόπουλος, Χ.Κελεσίδης,
Γ.Γουλτίδης, Γ.Δεμερτζίδης,
Δ.Ράλλη, Χ.Τσολακίδης

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 αποχώρησαν οι κ.κ Σ.Στουγιάννος, Θ.Θεοδωρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 65/2022 αποχώρησαν οι κ.κ Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Π.Μουχτάρη, Κ.Θεοδωρίδης,
Ν.Αγγέλου.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 66/2022 αποχώρησαν οι κ.κ Γ.Μιχαηλίδης, Κ.Ρίζος, Ι.Τσαναξίδης και προσήλθε ο κ.
Κ.Παλουκίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 67/2022 αποχώρησε ο κ. Δ.Τσανακτσίδης.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 10-3-2022 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής
Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας» με την αριθ. 19/2022 απόφασή
του ενέκρινε τη δημιουργία νέων τμημάτων στο Δημοτικό Ωδείο Βέροιας
Με τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/06 (114Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με
αυτές της παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/12 (85Α') ορίζεται 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 συμβούλιο να αποφασίσει για την
έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 19/2022 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της παραπάνω
επιχείρησης.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Γιατί απόφαση του 2018 έρχεται για έγκρισης το 2022; Αν λειτουργούσαν
κάποια από αυτά τα τμήματα, πως εισπράττατε τα δίδακτρα;
Ρίζος: Δεν λειτουργούσαν τα τμήματα των παραδοσιακών οργάνων, τώρα πήραμε την
έγκριση του υπουργείου
Κ.Θεοδωρίδης: Αποχωρώ κι εγώ σε ένδειξη διαμαρτυρίας, κρατώ όμως το 18ο θέμα.
Ψηφίζω υπέρ, αλλά έχω να ζητήσω εξηγήσεις γιατί εδώ κι ένα χρόνο δεν εφαρμόζεται εγκύκλιος
διαταγή…
Πρόεδρος: Αφού αποχωρείτε, γιατί μιλάτε για το 18ο θέμα;
Κ.Θεοδωρίδης: Θα το καταθέσω γραπτώς
Πρόεδρος: Αυτό μπορείτε να το κάνετε
Ρίζος: Έχει εγκριθεί από το υπουργείο μια σειρά παραδοσιακών οργάνων για σπουδές σε
ωδεία (ένα από αυτά είναι και το δικό μας) και μπορεί στο τέλος το ωδείο να δίνει το αντίστοιχο
πτυχίο εκμάθησης του συγκεκριμένου οργάνου, κάτι που μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατό, καθώς
αυτά τα όργανα δεν ήταν εγκεκριμένα από το υπουργείο. Τώρα δόθηκε η έγκριση και
διαπιστώνουμε ότι υπάρχει και το ανάλογο ενδιαφέρον.
Μελιόπουλος: Χαίρομαι με τη δημιουργία αυτών των τμημάτων. Ο σχεδιασμός σας είναι
να δημιουργηθούν όλα αυτά τα τμήματα ή μόνο αν προκύψει ενδιαφέρον από σπουδαστές;
Ρίζος: Όταν προκύψει ενδιαφέρον…
Μελιόπουλος: Οι καθηγητές με ποια μορφή εργασίας θα απασχοληθούν; Θα υπάρχουν
δίδακτρα;
Ρίζος: Οι συμβάσεις θα είναι ίδιες με των υπολοίπων καθηγητών του ωδείου και τα
δίδακτρα θα είναι ανάλογα με το όργανο και την απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της ΚΕΠΑ
Δημιουργήθηκε ένα ερώτημα σε σχέση με την Εύξεινο Λέσχη, καθώς εκεί γίνονται
μαθήματα ποντιακής λύρας κι ίσως υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός
Η ΚΕΠΑ δεν έχει καμία πρόθεση ανταγωνισμού με την Εύξεινο Λέσχη, αντίθετα τη
στηρίζει δίνοντας μετά από έναν κύκλο σπουδών το αντίστοιχο πτυχίο για την ποντιακή λύρα,
αφού κάτι τέτοιο δεν μπορεί να το κάνει η Εύξεινος Λέσχη. Όσοι δεν ενδιαφέρονται να
αποκτήσουν πτυχίο, δεν είναι απαραίτητο να παρακολουθήσουν μαθήματα στην ΚΕΠΑ
Μελιόπουλος: Είναι θετική η δημιουργία τόσων τμημάτων παραδοσιακών οργάνων, θα
ψηφίσουμε υπέρ της εισήγησης κι όταν έρθει ο καιρός να συζητήσουμε για τα δίδακτρα εύχομαι
να είναι μηδενικά ή ελάχιστα.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 10-3-2022 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Τις υπ’ αριθ. 29/2018 και 19/2022 αποφάσεις του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Βέροιας
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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 από το άρθρο 10 του ν.4071/2012.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τις υπ’ αριθ. 29/2018 και 19/2022 αποφάσεις Δ/κού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Βέροιας, περί δημιουργίας νέων τμημάτων στο
Δημοτικό Ωδείο Βέροιας.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 65/2022
.............................................................................................……….................................
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 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

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

Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 31-3-2022
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

