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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Επί αιτήματος του «ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ» για οικονομική ενίσχυση

Ο Πρόεδρος του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, Γιώργος

Φύκατας, με αίτησή του (αρ. πρωτ. 27445/09-10-2018) ζητά εκ μέρους του συλλόγου

τη βοήθεια και την οικονομική υποστήριξη του Δήμου Βέροιας, για τη διοργάνωση

του «Τουρνουά Χειροσφαίρισης Αναπτυξιακών Ηλικιών» που θα πραγματοποιηθεί

στο Φιλίππειο Γυμναστήριο το Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018.

Το τουρνουά έχει ως στόχο να προσφέρει στους νέους αθλητές τη δυνατότητα να

επιδείξουν τις ικανότητές τους, να βιώσουν έντονα συναισθήματα και να

αποκομίσουν όλες τις θετικές εμπειρίες από τη συμμετοχή του σε μια υψηλού

επιπέδου αθλητική διοργάνωση.

Στο τουρνουά αναμένεται να συμμετέχουν 8 ομάδες και 130 αθλητές,

συνοδευόμενοι από τους προπονητές, τους συνοδούς και τους γονείς τους, όπου οι

νεαροί αθλητές θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν, να διασκεδάσουν μέσα από τη

χειροσφαίριση, γνωρίζοντας παράλληλα νέους φίλους κατά τη διάρκεια ενός

τουρνουά που σκοπός του συλλόγου είναι να καθιερωθεί ως θεσμός.

Είναι ευρέως γνωστό ότι ο Φίλιππος Βέροιας είναι ένας από τους καλύτερους

«πρεσβευτές» της πόλης όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και διεθνές, με την ομάδα

της χειροσφαίρισης μέχρι σήμερα να έχει κατακτήσει 10 πρωταθλήματα και 6

κύπελλα Ελλάδος ενώ οι διακρίσεις και τα μετάλλια των αναπτυξιακών τμημάτων

του συλλόγου, τον καθιστούν με διαφορά πρώτο σε εθνικό επίπεδο.

Συνολικά, η προσφορά του συλλόγου προς την τοπική κοινωνία είναι αξιοσημείωτη,

έχοντας καθιερώσει μια ισχυρή αθλητική παράδοση σε τοπικό επίπεδο, με τη

Βέροια να αποκαλείται από τους παράγοντες, τους αθλητές και τους φίλους της

χειροσφαίρισης ως «Μητρόπολη του Χάντμπολ στην Ελλάδα» χάρις κυρίως της

τεράστιας αθλητικής παράδοσης και των διακρίσεων του Φιλίππου Βέροιας στο
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άθλημα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κρίνεται σκόπιμη η οικονομική ενίσχυση του

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ για τη διοργάνωση του

«Τουρνουά Χειροσφαίρισης Αναπτυξιακών Ηλικιών» που θα πραγματοποιηθεί στο

Φιλίππειο Γυμναστήριο το Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018, με το σκεπτικό ότι τόσο η

συνολική δραστηριότητα του συλλόγου όσο και το συγκεκριμένο τουρνουά

προβάλλουν τη Βέροια εντός κι εκτός της χώρας, βοηθώντας στην καθιέρωση μιας

ιδιαίτερα θετικής εικόνας για την περιοχή και προάγοντας την τουριστική και

πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης.

Επιπλέον, το «Τουρνουά Χειροσφαίρισης Αναπτυξιακών Ηλικιών» αναμένεται να

συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας αφού ο σημαντικός αριθμός

συμμετεχόντων και επισκεπτών που αναμένεται να προσελκύσει η συγκεκριμένη

αθλητική διοργάνωση θα συμβάλει στην τόνωση της εμπορικής δραστηριότητας

(ξενοδοχεία, εστιατόρια, εμπορικά μαγαζιά κτλ.).

Το συνολικό ύψος της οικονομικής ενίσχυσης του Δήμου Βέροιας για την

πραγματοποίηση της παραπάνω αθλητικής διοργάνωσης ανέρχεται στο ποσό των

5.000,00€ και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας, οικονομικού

έτους 2018, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6736.001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε

πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».

A) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’

87/07-06-2010) «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που

αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα

του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο

μεταβίβασε σε επιτροπή του».

B) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως

τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)

(ΦΕΚ 133/τ. Α΄) περί Διατάκτη στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:

Να εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση του «ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» για τη διοργάνωση του «Τουρνουά Χειροσφαίρισης

Αναπτυξιακών Ηλικιών» που θα πραγματοποιηθεί στο Φιλίππειο Γυμναστήριο το

Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018.
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