ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 8/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 179/2001
Περίληψη

Έγκριση
οικονομικής
ενίσχυσης
του
Πολιτιστικού
–
Γυμναστικού
Συλλόγου
Συν/σμού Προμηθέα «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».
Σήμερα 26 Μαρτίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 22-3-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.
Παρόντες
Aπόντες
Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
1. Μ. Ποτουρίδης
Δ. Πέτκος
Χ. Μουτσιόπουλος
2. Ι. Κουρουζίδης
Π. Πιτούλιας
3. Δ. Ταχματζίδης
M. Σουμελίδης
4. Μ. Γαβρίδης
Α. Ταραλάς
5. Κ. Πουλασουχίδης
Β. Γιαννουλάκης
6. K. Aσλάνογλου
Σ. Παναγιωτίδης
Απόντες Δημαρχιακοί
7. Α. Δελαβερίδης
Ε. Σοφιανίδης
Πάρεδροι
8. Κ. Κόλβατζης
Ε. Λευκοπούλου
-------9. Ε. Λελεκάκης
Γ. Μανακούλης
10. Κ. Γκαβαϊσές
Π. Αγαθαγγελίδης
11. Γ. Ουρσουζίδης
12. Ν. Χαμαλής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 159/2001
13. Λ. Τάκης
απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Κεσίδης.
14. Σ. Γεωργιάδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 176/2001 απόφασης
15. Ι. Τριανταφυλλίδης
αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Πουλασουχίδης, Ν. Χαμαλής, Λ.
16. Α. Κεσίδης
Τσαβδαρίδης, Θ. Σιδηρόπουλος.
17. Χ. Σκουμπόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 179/2001 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Μ. Ποτουρίδης.
18. Χ. Γεωργιάδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 182/2001 απόφασης
19. Λ. Τσαβδαρίδης
αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
20. Θ. Σιδηρόπουλος
21. Ι. Ακριβόπουλος
22. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
23. Ε. Κουκουρδής

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 19-2-2001 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου κ. Κυριαζή Κόλβατζη, που έχει ως εξής:
Με το αρ. πρωτ. 13/23-1-2001 έγγραφό της η πρόεδρος του Ειδικού
Δημοτικού Σχολείου Βέροιας μας γνωρίζει ότι ο Σύλλογος Γονέων θα ανεβάσει δύο
θεατρικές παραστάσεις του έργου «Τσιγγάνικο Όνειρο» του θίασου της Μαίρης
Ραζή ,σε μουσική Αλέξανδρου Χατζή .Η πρώτη θα ανέβει πριν το Πάσχα στην
Αθήνα στο θέατρο «ΗΒΗ» και η δεύτερη μετά το Πάσχα στο Συνεδριακό Κέντρο
Βέροιας η οποία θα είναι ανοιχτή προς το κοινό. Το συνολικό κόστος των
παραστάσεων ανέρχεται στα 7.000.000 δρχ. και ζητά από το Δήμο μας:
Α) να είναι συνδιοργανωτής της προσπάθειας και
Β) οικονομική ενίσχυση ποσού 3.500.000δρχ.
(τα 2.000.000 δρχ. θα
καλύψουν τα έξοδα του θιάσου της κα Ραζή και το 1.500.000 δρχ. τα έξοδα
εκτυπώσεως εισιτηρίων, αφισών και προγραμμάτων).
Σύμφωνα με το άρθρο 218 παρ. 4 του Δ.Κ.Κ 410/95 «Πιστώσεις που είναι
γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου
μπορούν να διατεθούν , με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την πληρωμή
δαπανών που αφορούν :α) εθνικές ή τοπικές εορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές,
μορφωτικές ,ψυχαγωγικές ,αθλητικές εκδηλώσεις που τις οργανώνει ο δήμος,
β)όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο δήμος
γ)απονομή τιμητικών διακρίσεων, αναμνηστικών δώρων και φιλοξενία
προσωπικοτήτων και αντιπροσωπειών εσωτερικού ή εξωτερικού δ)τιμητικές
διακρίσεις , αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία φυσικών προσώπων, τα οποία
συνέβαλαν ιδιαίτερα στην κοινωνική ή πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου».
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 12-3-2001
εισήγηση της επιτροπής Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Δ.Σ. με την οποία αυτή
εισηγείται στο συμβούλιο τη συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή σε
πολιτιστική εκδήλωση (θεατρική παράσταση) μαθητών Ειδικού Δημοτικού Σχολείου
Βέροιας και κάλυψη μέρους της δαπάνης εκ δρχ. 3.500.000.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος :Η εισήγηση της επιτροπής αναφέρει 3,5 εκ.
Δήμαρχος :Εισηγούμαι να δοθούν τα αιτούμενα από το Δήμο 2 εκ. και τεχνική
βοήθεια, όσο μπορεί, από πλευράς δημοτικής επιχείρησης.
Σκουμπόπουλος :Να δοθούν 3,5 εκ, όσο εισηγείται η επιτροπή.
Κουκουρδής : Από ποια πίστωση θα δοθούν τα 2 εκ.;
Δήμαρχος :Από την πίστωση που αφορά την ενίσχυση των πολιτιστικών και
αθλητικών συλλόγων, την οποία στην επόμενη τροποποίηση θα την ενισχύσουμε με 2
εκ., για να μη μειωθούν αυτά τα οποία θα δοθούν στους συλλόγους. Η επιχορήγηση
θα είναι προς τον σύλλογο Προμηθέα.
Σκουμπόπουλος :Η επιτροπή έχει ήδη εισηγηθεί και έχει αποφασίσει το
Συμβούλιο για το μοίρασμα των χρημάτων που προβλέπονται για τα αθλητικά και τα
πολιτιστικά σωματεία. Άρα πρέπει από άλλον κωδικό αριθμό, από τις δαπάνες
δημοσίων σχέσεων, να δοθούν. Διαφορετικά υπερβαίνουμε τον προϋπολογισμό των
εσόδων.
Δήμαρχος :Δεν έχει συζητηθεί στην επιτροπή διότι ακόμα συλλέγει
προτάσεις.
Ουρσουζίδης :Για τα 2 εκ., θα ήθελα, κε πρόεδρε, να διευκολύνετε τις
διαδικασίες.

Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση να δοθούν 2 εκ.;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 10 σύμβουλοι:
Ι. Κουρουζίδης, Μ. Γαβρίδης, Κ. Ασλάνογλου, Α. Δελαβερίδης, Κ. Κόλβατζης, Ε.
Λελεκάκης, Γ. Ουρσουζίδης, Λ. Τάκης, Σ. Γεωργιάδης, Ι. Τριανταφυλλίδης.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Σκουμπόπουλου να
δοθούν 3,5 εκ.;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Δ. Ταχματζίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ.
Τσαμήτρου – Καραχατζή, Ε. Κουκουρδής.
Ο κ. Ν. Ουσουλτζόγλου δήλωσε απών.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την από 19-2-2001 εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Κ. Κόλβατζη.
2.- Το με αριθ. πρωτ. 13/23-1-2001 έγγραφο της προέδρου του Ειδικού Δημοτικού
Σχολείου Βέροιας.
3.- Τις προτάσεις του Δημάρχου και των δημ. συμβούλων όπως αυτές αναπτύχθηκαν
στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
4.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2001 και στον Κ.Α 212.5
«Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε αθλητικούς οργανισμούς και σωματεία» υπάρχει
γραμμένη σχετική πίστωση για τον παραπάνω σκοπό.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 97, 106, 108, 119 και 262 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού – Γυμναστικού
Συλλόγου Συν/σμού Προμηθέα «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» με ποσό 2.000.000 δρχ. για
κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών.
Γ) Ψηφίζει ποσό 2.000.000 δρχ. σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α 212.5
«Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε αθλητικούς οργανισμούς και σωματεία» του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2001 για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 179/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ.
I.
Μ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Κ.
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Γ.
Ν.
Λ.
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Ι.
Α.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ποτουρίδης
Kουρουζίδης
Γαβρίδης
Πουλασουχίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Τάκης
Ουσουλτζόγλου
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Κεσίδης

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 2-5-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής

