ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 5/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 135/2006
Περίληψη
Απόρριψη αιτήματος συλλόγου Δασκιωτών
Βέροιας «Το Παλιόκαστρο» για οικονομική
ενίσχυση.
Σήμερα 13 Μαρτίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 9-3-2006 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 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Πουλασουχίδης
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης
συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Γ.
Τροχόπουλος, Χ. Ντόβας, Κ. Χιονίδης, Ι. Κουρουζίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 134/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Γ. Τροχόπουλος, Σ.
Μηλιόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 135/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Γκαμπέσης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 136/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 137/2006
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κουρουζίδης, Μ.
Γαβρίδης, Α. Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 139/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Γκαμπέσης και αποχώρησε
ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 147/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 17-1-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με την από 13-1-06 Αίτησή του ο Σύλλογος Δασκιωτών Βέροιας ΄΄Το
Παλιόκαστρο΄΄ μας ενημερώνει ότι έχει προχωρήσει στην έκδοση παραδοσιακού
μουσικού λευκώματος με την μορφή οπτικού δίσκου (CD) και ζητά από τον Δήμο
Βέροιας έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσης του
παραπάνω μουσικού λευκώματος.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 262 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) που
αναφέρει ότι ΄΄Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η
παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που
έχουν την έδρα τους στο Δήμο ή την Κοινότητα. Η απόφαση λαμβάνεται εφ’ όσον η
οικονομική κατάσταση του Δήμου ή της Κοινότητας το επιτρέπει και έχει εγγραφή
πίστωση στον προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί
να υπερβαίνει το ένα εκατοστό (1/100) των τακτικών εσόδων του΄΄.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους και στον K.A. 00/6735
΄΄Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία΄΄ υπάρχει γραμμένη
σχετική πίστωση ύψους € 60.000,00, με σημερινό υπόλοιπο € 60.000,00.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για την έγκριση ή μη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου
Δασκιωτών Βέροιας ΄΄Το Παλιόκαστρο΄΄ για την έκδοση παραδοσιακού μουσικού
λευκώματος με την μορφή οπτικού δίσκου (CD), ψηφίζοντας και τις σχετικές
πιστώσεις σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος
έτους.
Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 8-3-2006 εισήγηση της
επιτροπής Αθλητισμού & Νεολαίας του Δ.Σ., με την οποία αυτή εισηγείται ομόφωνα
τη μη έγκριση της οικονομικής ενίσχυσης του συλλόγου Δασκιωτών Βέροιας «Το
Παλιόκαστρο».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Ουσουλτζόγλου: Επειδή διάβασα με προσοχή το εισηγητικό και είδα ότι
πρόκειται για την έκδοση παραδοσιακού μουσικού λευκώματος ενός C.D. θα ήθελα
να ξέρω εάν η επιτροπή το είδε και αν το αξιολόγησε. Είναι σημαντικό όταν
υπάρχουν τέτοιες προτάσεις, να τις βλέπουμε και να τις εξετάζουμε. Το είδε αυτό το
C.D. ή το περιεχόμενο τέλος πάντων του μουσικού λευκώματος η επιτροπή;
Γαβρίδης : Για ποιο λόγο ζητάνε την οικονομική ενίσχυση;
Πρόεδρος Για την έκδοση αυτού του λευκώματος. Παρακαλώ ο κύριος
Σακαλής ν’ απαντήσει γιατί απορρίπτεται το αίτημα και με ποιο σκεπτικό.
Σακαλής: Καταρχήν η αίτηση του πολιτιστικού συλλόγου Δασκιωτών μιλάει
για την έκδοση παραδοσιακού μουσικού λευκώματος με την μορφή του C.D. αυτό
έχει βγει και κυκλοφορεί κανονικά, δεν θα το εκδώσει τώρα . Εν πάση περιπτώσει η
επιτροπή αποφάσισε να επιχορηγηθεί μέσα από τις τακτικές επιχορηγήσεις όταν θα
έρθει το θέμα .
Ουσουλτζόγλου: Ένα δεύτερο ερώτημα μπορώ να κάνω;
Πρόεδρος: Ορίστε.
Ουσουλζτόγλου: Τι χρήματα ζητούν; Γιατί δεν είναι ακριβή η έκδοση C.D.
Αλλά βέβαια δεν μου απαντήσατε αν το είδατε.

Πρόεδρος: Σας απάντησε ότι δεν το είδανε γιατί θα δούνε την οικονομική
ενίσχυση στα πλαίσια της τακτικής μορφής , αυτή είναι η απάντηση. Ζητούν
οικονομική ενίσχυση χωρίς να προσδιορίζουν το ακριβές ποσό.
Σακαλής: Ζητούν οικονομική επιχορήγηση αόριστα. Το C.D. δεν το έχουμε
δει γιατί δεν μας έχουνε φέρει κάτι για να δούμε.
Γαβρίδης: Απ’ ότι ξέρω, ο πολιτιστικός σύλλογος Δασκιωτών «Το
Παλιόκαστρο», πρέπει να έχει έδρα την Βέροια. Γι’ αυτό προτείνω τουλάχιστον 1.000
ευρώ να δοθούν γι’ αυτή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Ουσουλτζόγλου: Κε πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί εισάγετε εσείς ή η επιτροπή τόσο
πρόχειρα το θέμα. Όταν έρχεται ένα τέτοιο θέμα, θα έπρεπε αφού έχει ένα
συγκεκριμένο αντικείμενο, δεν είναι δηλαδή μία επιχορήγηση για κάποιο λόγο
άσχετο ή άγνωστο και υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα, η επιτροπή να ζητάει να δει
το μουσικό λεύκωμα γιατί μπορεί να είναι κάτι καλό, μπορεί να είναι κάτι το οποίο
έχει προέλθει από έρευνα παραδοσιακού υλικού ή λαογραφικού υλικού. Θα ψηφίσω
λευκό εν προκειμένω αλλά θα έπρεπε να το δείτε ποιο σοβαρά το θέμα. Δεν
μπορούμε να το αναβάλλουμε, να το δείτε και να επανέλθει;
Πρόεδρος: Ζητάτε αναβολή δηλαδή.
Ουσουλτζόγλου: Ναι. Προτείνω να αναβληθεί.
Κουρουζίδης: Πριν 3 χρόνια, όταν ξεκίνησε τη θητεία του αυτό το δημοτικό
συμβούλιο, είχα πει ότι θα πρέπει ο δήμος να κάνει πολιτική ξεκάθαρη και θα πρέπει
τις τακτικές και έκτακτες ανά κατηγορία. Δηλαδή ένας σύλλογος ο οποίος κάνει μόνο
το χορό του δεν πρέπει να ενισχυθεί, ένας σύλλογος ο οποίος κάνει μία
δραστηριότητα μέσα στην πόλη να παίρνει 1.000 ευρώ, ένας σύλλογος ο οποίος κάνει
μέσα στο νομό δηλαδή η δραστηριότητά του είναι από όλο τον νομό και μαζεύει
κόσμο να παίρνει 2.000 ευρώ, πανελλήνια 5.000 ευρώ, από όλο τον κόσμο 10.000
ευρώ. Έτσι δεν υπήρχε καμία πίεση πολιτική ή οτιδήποτε από κανέναν και για τίποτε.
Τώρα βρισκόμαστε ενόψει των εκλογών και ανάλογα που θα βάλουμε υποψήφιοι
ποντάρουμε και στους συλλόγους. Αν εγώ βάλω δημοτικός σύμβουλος, οπότε δεν
έχω ανάγκη τους ψήφους από το Δάσκιο, το καταψηφίζω. Αν κάποιος συνάδελφος θα
είναι Νομαρχιακός και περιμένει ψήφους και από το Δάσκιο θα πρέπει να προτείνει
κάποιο ποσό, για να φτάσουμε κάποια στιγμή στο σημείο να μην έχουμε πολιτική
θέση και να είμαστε εξαρτώμενοι από τον κάθε σύλλογο. Αυτά τα τονίζω γιατί και
στο προηγούμενο θέμα ήμουν ξεκάθαρος και σε αυτό το συγκεκριμένο θα είμαι
ξεκάθαρος. Συμφωνώ με την επιτροπή επί του παρόντος και θα δούμε στο μέλλον για
την τακτική ενίσχυση του συλλόγου.
Πρόεδρος: Κε Δήμαρχε συμφωνείτε με την πρόταση αναβολής της κας
Ουσουλτζόγλου; Όχι. Ποιοι συνάδελφοι συμφωνούν;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 8 σύμβουλοι:
Α. Γκαμπέσης, Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Μ. Γαβρίδης, Δ. Δάσκαλος, Α.
Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Α. Παπαστεργίου, Η. Σοφιανίδης.
Κατά της πρότασης ψήφισαν 19 σύμβουλοι:
Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Ν. Κεχαγιόγλου,
Ε. Δημούλα, Ε. Γουναράς, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Θ.
Σιδηρόπουλος, Χ. Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής, Χ. Φουρνιάδης, Χ. Ντόβας, Σ.
Κρομμύδας, Β. Ρήσσου, Κ. Χιονίδης, Ι. Κουρουζίδης, Γ. Ορφανίδης.
Από την ψηφοφορία απουσίαζε ο σύμβουλος Α. Τσιάρας.
Πρόεδρος: Κε Γαβρίδη εμμένετε στην πρότασή σας να δοθούν στο σύλλογο
1.000,00 ευρώ;
Γαβρίδης: Την αποσύρω κε πρόεδρε.

Ουσουλτζόγλου: Κε πρόεδρε θα ήθελα να επισημάνω ότι θα ψηφίσω λευκό
επειδή εισήχθη πολύ πρόχειρα το θέμα.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της επιτροπής Αθλητισμού;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 18 σύμβουλοι:
Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Ν. Κεχαγιόγλου,
Ε. Δημούλα, Ε. Γουναράς, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Θ.
Σιδηρόπουλος, Χ. Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής, Χ. Φουρνιάδης, Χ. Ντόβας, Σ.
Κρομμύδας, Β. Ρήσσου, Κ. Χιονίδης, Γ. Ορφανίδης.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι Α. Γκαμπέσης, Χ. Ουσουλτζόγλου –
Γεωργιάδου, Ι. Κουρουζίδης, Μ. Γαβρίδης, Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ.
Μιχαηλίδης, Α. Παπαστεργίου, Η. Σοφιανίδης.
Ο σύμβουλος Α. Τσιάρας απουσίαζε κατά την ψηφοφορία.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 17-1-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την από 13-1-2006 αίτηση του συλλόγου Δασκιωτών Βέροιας «Το
Παλιόκαστρο».
3.- Την από 8-3-2006 εισήγηση της επιτροπής Αθλητισμού & Νεολαίας του Δ.Σ.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 262 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) .
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Απορρίπτει το από 13-1-2006 αίτημα του Συλλόγου Δασκιωτών «Το
Παλιόκαστρο» για οικονομική ενίσχυση για την έκδοση παραδοσιακού λευκώματος
με τη μορφή οπτικού δίσκου (CD).

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 135 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 30-3-2006
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