ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 7/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 200/2006
Περίληψη
΄Εγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου με το
Μορφωτικό-Αθλητικό Σύλλογο «Η Καλλιθέα» της
εκδήλωσης «ΚΑΛΛΙΘΙΩΤΙΚΑ 2006» και ψήφιση
πίστωσης για κάλυψη μέρους των δαπανών.
Σήμερα 17 Απριλίου 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 13-4-2006 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 26 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
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Τσιάρας
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Χιονίδης
Παπαστεργίου
Πουλασουχίδης
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης
συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Τροχόπουλος, Ι.
Κουρουζίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 201/2006
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Μ.
Γαβρίδης και αποχώρησε ο κ. Ε. Γουναράς.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 203/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 204/2006
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Β.
Ρήσσου και αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 211/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 212/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 218/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 4-4-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με το υπ αριθ. 34/24-3-06 έγγραφό του ο Μορφωτικός – Αθλητικός Σύλλογος
΄΄Η Καλλιθέα΄΄ μας ενημερώνει ότι προτίθεται να διοργανώσει όπως κάθε χρόνο το
Μάιο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ΄΄Καλλιθιώτικα 2006΄΄, πολιτιστικές και
αθλητικές εκδηλώσεις στο συνοικισμό της Καλλιθέας και ζητά από τον Δήμο
Βέροιας τη συνδιοργάνωση των παραπάνω εκδηλώσεων.
Με τις διατάξεις
α) 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΄΄.
β) της παρ. 4 του άρθρο 218 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.), όπως αυτή
αντικαταστάθηκε με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 3202/03 προβλέπεται ότι
΄΄Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του
προϋπολογισμού του Δήμου μπορούν να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών και που αφορούν: α) εθνικές ή τοπικές γιορτές ή
άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές εκδηλώσεις που τις
οργανώνει ο Δήμος εφ όσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται
με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών
και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών του, 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 με οποιοδήποτε τρόπο στην κοινωνική οικονομική και
πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου.΄΄.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους και
Α) 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.
Β) στον K.A. 00/6434 ΄΄ Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΄΄ 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 συνδιοργάνωσης του Δήμου Βέροιας με τον
Μορφωτικό – Αθλητικό Σύλλογο ΄΄ Η Καλλιθέα΄΄ πολιτιστικών - αθλητικών
εκδηλώσεων με τίτλο ΄΄Καλλιθιώτικα 2006΄΄, στο συνοικισμό της Καλλιθέας
ψηφίζοντας και τις σχετικές πιστώσεις σε βάρος του ανωτέρω
Κ.Α. του
προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 13-4-2006
εισήγηση της επιτροπής Αθλητισμού & Νεολαίας του Δ.Σ., με την οποία αυτή
εισηγείται ομόφωνα την έγκριση της συνδιοργάνωσης του Δήμου με το ΜορφωτικόΑθλητικό Σύλλογο «Η Καλλιθέα» πολιτιστικών-αθλητικών εκδηλώσεων με τίτλο
«Καλλιθιώτικα 2006» στο συνοικισμό Καλλιθέας, και την κάλυψη μέρους της
δαπάνης που θ’ απαιτηθεί, μέχρι του ποσού των € 1.500,00.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Δελαβερίδης: Κε πρόεδρε, με αίτησή τους ζητήσανε 3.000 ευρώ. Πώς
προέκυψε το ποσό των 1.500 ευρώ;
Σακαλής: Συγνώμη κε Δελαβερίδη, αλλά στην ερώτηση απαντάω και εγώ με
ερώτηση: όποιος σύλλογος κάνει ένα αίτημα και ζητάει κάποιο ποσό πρέπει η
επιτροπή να δίνει αυτό το ποσό;
Πρόεδρος: Όχι.
Σακαλής: Από ότι μας λένε η εκδήλωση θα στοιχίσει 5.000 ευρώ και ζητάνε
συνδιοργάνωση με τον Δήμο με το ποσό των 3.000 ευρώ. Η επιτροπή έκρινε ότι το
ποσό των 1.500 ευρώ επαρκεί για να κάνουν τις εκδηλώσεις,. με το σκεπτικό ότι ο
μορφωτικός σύλλογος της Καλλιθέας θα επιχορηγηθεί και από την τακτική
επιχορήγηση. Εάν ο κάθε σύλλογος, και το λέω καλοπροαίρετα χωρίς να
παρεξηγηθώ, για μία εκδήλωση ζητάει έκτακτη ενίσχυση τότε αντιλαμβάνεστε ότι
δεν θα πάρει κανένας τακτική επιχορήγηση. Άρα λοιπόν παίρνει την έκτακτη αυτή
στο 50% και θα πάρει και τακτική επιχορήγηση για τις δράσεις του συλλόγου του.
Έτσι έκρινε η επιτροπή.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Δελαβερίδης: Δεν ήθελα κε πρόεδρε να πάρω μέρος στην συζήτηση αλλά με
προκάλεσε ο κος Σακαλής που είπε ότι η επιτροπή νεολαίας και αθλητισμού πήρε την
απόφαση. Ποια απόφαση πήρε για 1.500 ευρώ όταν στην εισήγηση ο κος Δήμαρχος
με μολύβι γράφει το ποσό των 1.500 ευρώ; Κοροϊδευόμαστε; Άρα δόθηκε η εντολή
από πάνω για 1.500 ευρώ λοιπόν από 3.000 που ζητάνε. Ξέρω όμως ότι έγινε
συζήτηση με το διοικητικό συμβούλιο ή αν θέλετε με τον πρόεδρο του μορφωτικού
συλλόγου της Καλλιθέας και δόθηκαν αυτά τα 1.500. Επομένως κε Σακαλή αυτά που
λέτε ότι η απόφαση της επιτροπής πάρθηκε μετά από διαλογική συζήτηση δεν
αληθεύουν. Πρόκειται για εντολή που δόθηκε άνωθεν και η εντολή φαίνεται από το
εισηγητικό σημείωμα όπου, όπως είπα, αναφέρεται το ποσό των 1.500 ευρώ και θα
δούμε και στο επόμενο θέμα το ίδιο πράγμα.
Σακαλής: Κι αν ο Δήμαρχος εισηγείται για 1.500 ευρώ, θα μπορούσε η
επιτροπή να αποφασίσει για 3.000 ή 5.000 ή και 1.000 ευρώ. Δεν είναι υποχρεωτικό
να δεχθεί την εισήγηση του Δημάρχου. Εισήγηση κάνει ο Δήμαρχος όπως και η
επιτροπή, γι’ αυτό και συζητείται στο δημοτικό συμβούλιο.
Πρόεδρος: Δευτερολογίες.
Δελαβερίδης: Προτείνω να εγκρίνουμε τη συνδιοργάνωση και την κάλυψη
μέρους της δαπάνης με το ποσό των 3.000 ευρώ για το μορφωτικό σύλλογο της
Καλλιθέας.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Α. Δελαβερίδη;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 9 σύμβουλοι:
Α. Γκαμπέσης, Γ. Τροχόπουλος, Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Ι. Κουρουζίδης, Δ.
Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Α. Τσιάρας.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, 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.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της επιτροπής Αθλητισμού &
Νεολαίας;

Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, 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.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 9 σύμβουλοι:
Α. Γκαμπέσης, Γ. Τροχόπουλος, Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Ι. Κουρουζίδης, Δ.
Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Σ. Μηλιόπουλος, Α. Τσιάρας.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 4-4-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Το αριθ. πρωτ. 34/24-3-2006 έγγραφο του Μορφωτικού-Αθλητικού Συλλόγου
Βέροιας «Η Καλλιθέα».
3.- Την από 13-4-2006 εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού & Νεολαίας του Δ.Σ.
4.- Την πρόταση του δημ. συμβούλου Α. Δελαβερίδη.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2006 και στον Κ.Α. 00/6434 «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
7.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 218 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τις παρ. 3
και 4 του άρθρου 25 του Ν. 3202/03) του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση του Δήμου Βέροιας με το ΜορφωτικόΑθλητικό Σύλλογο Βέροιας «Η Καλλιθέα», πολιτιστικών-αθλητικών εκδηλώσεων,
στο πλαίσιο της ετήσιας διοργάνωσης των εκδηλώσεων «ΚΑΛΛΙΘΙΩΤΙΚΑ 2006»,
κατά το μήνα Μάϊο 2006.
Β) Καθορίζει το ποσό συμμετοχής του, για την κάλυψη μέρους των εξόδων
της παραπάνω εκδήλωσης, μέχρι του ποσού των € 1.500,00.
Γ) Ψηφίζει ποσό € 1.500,00 € σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 00/6434
«Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2006
για την κάλυψη μέρους των δαπανών που θ’ απαιτηθούν για τον παραπάνω σκοπό.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 200 / 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 26-4-2006
Ο Δήμαρχος
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