ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 12/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 317/2009
Περίληψη
Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών και πολιτιστικών
συλλόγων που έχουν την έδρα τους στο Δήμο Βέροιας.
Σήμερα 11 Μαϊου του έτους 2009 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 7-5-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη.
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Παρόντες
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης

Μ.
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Κ.
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Χ.
Ι.

Aπόντες
Σουμελίδης
Μηλιόπουλος
Συμεωνίδης
Κάκαρης
Γεωργιάδης
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Κρομμύδας
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Ι. Καπετανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 311/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.
Χατζηαθανασίου, Ε. Σοφιανίδης, Σ. Διαμαντής.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 313/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Ι. Καπερανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 315/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Ν. Μωυσιάδης, Α.
Δελαβερίδης, Μ. Τρανίδης, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 316/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Μ. Τρανίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Γουναράς.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 317/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Σ. Παναγιωτίδης, Ε.
Γουναράς, Γ. Ορφανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 6-5-2009 εισήγηση της επιτροπής Αθλητισμού
& Νεολαίας-Νέων Τεχνολογιών του Δ.Σ., με την οποία αυτή εισηγείται κατά
πλειοψηφία την επιχορήγηση για το έτος 2009 των αθλητικών και πολιτιστικών
συλλόγων που έχουν την έδρα τους στο Δήμο Βέροιας, βάσει των δραστηριοτήτων,
πρωτοβουλιών και έργων που παρουσίασε ο κάθε σύλλογος για το έτος 2008, και τον
προγραμματισμό των δραστηριοτήτων τους για το έτος 2009, ως εξής:
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
1.200,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ»
1.200,00
Α.Σ. «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ»
800,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «Ο ΗΜΑΘΙΩΝ»
800,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΝΗΡΕΑΣ»
1.000,00
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
1.500,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
500,00
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ (Α.Ε.Π. ΒΕΡΟΙΑΣ)
800,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
800,00
«ΑΙΓΕΣ»
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
1.200,00
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
1.200,00
«ΠΥΓΜΗ»
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
600,00
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
5.000,00
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
800,00
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 2000
600,00
Γ.Α.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ
500,00
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ
800,00
«ΕΡΜΗΣ»
Α.Σ. ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
800,00
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «ΒΙΚΕΛΑ» ΒΕΡΟΙΑΣ
800,00
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
800,00
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
500,00
ΠΑΝΗΜΑΘΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΚΙΝΑΟΥΑ
1.200,00
ΤΕ ΤΑΙ ΚΑΡΑΤΕ ΝΤΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
800,00
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Σ.Α.Σ.
500,00
ΒΕΡΟΙΑΣ)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ Γ.Α.Σ. &
500,00
Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
2.000,00
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.
500,00
ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ε. Σ. ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Μ. ΣΑΝΤΑΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «Η
ΚΑΛΛΙΘΕΑ»
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ»
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΑΧΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Κ. ΒΕΡΜΙΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
«ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ»
ΕΘΝΙΚΟΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΒΩΤΙΑΝΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΙΝΩΝ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ «ΕΥΑΓΟΡΑΣ»
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
800,00
1.500,00
2.000,00
800,00
1.500,00
1.000,00
800,00
1.500,00
800,00
1.500,00
600,00
ΠΟΣΟ ΣΕ €
2.000,00
1.200,00
500,00
800,00
500,00
ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

500,00

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

800,00

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ «Γ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ
ΔΥΣΛΕΞΙΑ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

500,00

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

500,00

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

800,00

VERMOUNT ADVENTURE CLUB ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

800,00

500,00
500,00
500,00

1.000,00

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά..
Μιχαηλίδης: Προφανώς έχετε πάρει την εισήγηση της Επιτροπής Αθλητισμού
και Νεολαίας. Όπως γνωρίζετε έχουμε προϋπολογίσει € 40.000 για τους αθλητικούς
συλλόγους και € 40.000 για τους πολιτιστικούς συλλόγους. Έτσι λοιπόν στα πλαίσια
μίας επιχορήγησης, η οποία συνηθίζεται να δίνεται από το Δήμο στα σωματεία τα
αθλητικά, πολιτιστικά, τους εθνοτοπιστικούς και τους λοιπούς συλλόγους, κάναμε
ένα κάλεσμα διά του τύπου σε όλα τα σωματεία να προσέλθουν και να καταθέσουν
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου η αρμόδια επιτροπή να εισηγηθεί στο
Δ.Σ. και αυτό να αποφασίσει. Επίσης έχουμε στείλει προσωπική ειδοποίηση σε κάθε
«εμπλεκόμενο» για επιχορήγηση σύλλογο, και ανταποκρίθηκαν μόνο αυτοί οι οποίοι
φαίνονται στην εισήγηση που έχετε μπροστά σας. Η επιτροπή, σε ό,τι αφορά τους
αθλητικούς συλλόγους, έχει κάνει έναν διαχωρισμό στα μεγάλα σωματεία και στα
μεσαίας τάξης σωματεία. Τα ποσά τα οποία δίνουμε είναι € 1.000,00 με € 1.200,00
για τα σωματεία που έχουν μία πλούσια δραστηριότητα και σε όλα τα άλλα σωματεία
η επιχορήγηση κυμαίνεται στα € 800,00, ποσό το οποίο μπορούσαμε να καλύψουμε
και πάντοτε υπολογίζοντας ότι πρέπει να αφήσουμε ένα 20% ως υπόλοιπο στον
αντίστοιχο κωδικό αριθμό. Αντίστοιχα έγινε μία δουλειά στα πολιτιστικά σωματεία,
όπου τα μεγάλα σωματεία, και αναφέρομαι στα πλούσια σε δραστηριότητα σωματεία
όπως είναι οι Μικρασιάτες, η Εύξεινος Λέσχη, η Θρακική Εστία, το Λύκειο των
Ελληνίδων, καλύπτονται με το ποσό των € 2.000,00 και τα υπόλοιπα σωματεία
ανάλογα με την δραστηριότητα που έχουν παρουσιάσει κυμαίνονται από € 1.500,00
μέχρι € 800,00 και € 600,00. Διαχειριζόμαστε τη φτώχεια μας, λίγα είναι τα χρήματα
που μπορούμε να δώσουμε στους συλλόγους, μακάρι να μπορούσε ο Δήμος να
επιχορηγήσει με όλο το ποσό, το οποίο έχουν προϋπολογίσει τα σωματεία για να
φέρουν έργο στην πόλη, αλλά εκ των πραγμάτων είναι δύσκολοι καιροί, είναι
δύσκολα τα οικονομικά, είναι μικρές οι δυνατότητες. Η επιτροπή κατά πλειοψηφία
κατέληξε στην εισήγηση την οποία καταθέτουμε απλά ο κ. Σακαλής είχε ψηφίσει
λευκό διότι ήθελε να τοποθετηθεί σήμερα στο Δ.Σ. και δεν πρόλαβε να μελετήσει
την πρόταση. Νομίζω ότι δεν αδικούμε κανένα σωματείο, ακόμα και τα σωματεία
που έχουνε πολύ φτωχή δραστηριότητα ο Δήμος τα βοηθάει προκειμένου να κάνουν
αυτό το οποίο κάνουν ή και να βοηθήσει στο αναπτυχθεί πιο πολύ αυτή η
δραστηριότητα. Μία μόνο αίτηση έχουμε απορρίψει αυτή των
Φίλων της
Φωτογραφίας, οι οποίοι δεν καταθέσανε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δεν έχουν
εγκριθεί και ως σωματείο από το δικαστήριο. Είχαν καταθέσει αίτηση κανονικά,
οφείλω να ενημερώσω το σώμα, όπως ενημέρωσα την επιτροπή και η επιτροπή
δέχθηκε αυτό ακριβώς το οποίο σας λέω. Έτσι συνολικά και για τις δύο κατηγορίες
είναι € 58.000,00 αυτά τα οποία προτείνουμε να πάρουν τα σωματεία, έχοντας στο
πίσω μέρος του μυαλού μας ότι η χρονιά είναι περίπου στη μέση, και έχουμε και
άλλα σωματεία, τα οποία δεν ήρθαν ακόμη να καταθέσουν αιτήσεις. Πιο
συγκεκριμένα € 22.500,00 είναι η συνολική πρόταση για τα αθλητικά σωματεία και
συνολικά γύρω στα € 30.000,00 για τα πολιτιστικά σωματεία, πολιτιστικούς
συλλόγους, εθνικοτοπικούς και τους διάφορους άλλους συλλόγους.
Ακριβόπουλος: Τα χρήματα πέρσι δεν δόθηκαν. Για ποιο λόγο δεν δόθηκαν;
Προϋπολογίζεται ότι θα δοθούν τα φετινά. Θα δοθούν ή μόνο παίρνουμε αποφάσεις
για να μένουνε στην ιστορία;
Μιχαηλίδης: Πέρσι δεν μπορέσαμε να δώσουμε τα χρήματα σε κανένα
σύλλογο. Δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα. Φέτος όμως και με διαβούλευση που
κάναμε και με τον κ. Παυλίδη αντιδήμαρχο οικονομικών, έχουμε τη διαβεβαίωση ότι

θα μπορέσουμε μέσα στο καλοκαίρι κιόλας να δώσουμε αυτά τα χρήματα στα
σωματεία.
Δήμαρχος: Πέρσι μπορεί να μην πήρανε τα σωματεία χρήματα, έγιναν όμως
πάρα πολλές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχε το 90% από αυτά τα σωματεία, και
καλύφθηκαν με την ευκαιρία του Έτους Αθλητισμού πολλές εκδηλώσεις τους
ουσιαστικά.
Ορφανίδης: Εγώ δεν θα αναφερθώ στον καταμερισμό, γιατί πιστεύω ότι
ύπαρχει μία κατανομή σύμφωνα με τις δραστηριότητες των συλλόγων της πόλης.
Πήρα το λόγο για ένα και μόνο ηθικό λόγο. Τον κ. αντιδήμαρχο τον ρώτησα η
ΠΕΑΕΑ γιατί δεν υπάρχει έστω και σ’ αυτούς που απορρίφθηκαν και μου λέει δεν
έγινε αίτηση. Πριν από λίγο μου φέρανε μία αίτηση με αριθμό πρωτ. 6661/11-7-08, η
οποία έγινε στο Δήμο της Βέροιας για μία οικονομική ενίσχυση του συλλόγου αυτού
και την καταθέτω και στο προεδρείο. Αυτή η αίτηση δεν απαντήθηκε ποτέ. Άρα είναι
σε ισχύ διότι δεν απορρίφθηκε για να κάνουν καινούρια αίτηση. Γνωρίζετε αν
απορρίφθηκε; Εγώ γνωρίζω ότι δεν απορρίφθηκε και δεν απαντήθηκε ποτέ. Η ουσία
είναι μία. Γιατί δεν αναφέρετε στους συλλόγους που κάνανε τις αιτήσεις έστω και ότι
απορρίφθηκε, όταν υπάρχει μία αίτηση πρωτοκολλημένη;
Δήμαρχος: Με επισκέφθηκαν εμένα εκπρόσωποι της ΠΕΑΕΑ, τους ζήτησα
να καταθέσουν μία αίτηση και βεβαίως και καταστατικό, γιατί θα πρέπει η επιτροπή
να είναι σύννομη. Ας κατατεθεί μία καινούρια αίτηση. Εγώ εκείνη τη στιγμή που
ήρθαν τους έστειλα να καταθέσουν αίτηση. Μου λέγανε όχι. Ήταν λίγο δύσκολη η
συνεννόηση. Φροντίστε κε Ορφανίδη να κατατεθεί μία αίτηση και το καταστατικό
τους.
Σακαλής: Κατ’ αρχήν να δικαιολογήσω την ψήφο μου στην Επιτροπή
Αθλητισμού και Νεολαίας. Έδωσα λευκή ψήφο. Είχα κάνει συγκεκριμένη πρόταση,
τώρα προ ολίγου ακούσαμε ότι δεν δόθηκαν οι περσινές επιχορηγήσεις σε κανένα
σωματείο, είχα προτείνει να δοθεί το περσινό ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε σωματείο
συν τουλάχιστον είχα πει το 50% για φέτος. Γι’ αυτό το λόγο έδωσα λευκή ψήφο.
Εγώ δεν θα πω αν είναι ισομερής η κατανομή μεταξύ των σωματείων, αν
υπάρχουν ανισότητες και παραλήψεις. Ξέρω ότι υπάρχουν και κάποιες παραλήψεις
είτε από την πλευρά της υπηρεσίας είτε από αμέλεια των σωματείων. Τα έτη 2004,
2005, 2006 εμείς μοιράζαμε € 60.000 στους πολιτιστικούς και € 60.000 στους
αθλητικούς συλλόγους. Το έτος 2007 το ποσό αυτό κατέβηκε στις € 40.000 για τους
πολιτιστικούς και στις € 40.000 για τους αθλητικούς. Επομένως έχουμε μείωση. Η
δικαιολογία τότε ήτανε ότι βρήκατε πολλά χρέη και δεν μπορούσατε να
ανταποκριθείτε σε ποσό το μεγαλύτερο των € 40.000. Να υπενθυμίσω στο σώμα ότι
σύμφωνα με τον κώδικα μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. να επιχορηγούνται σωματεία
αθλητικά και πολιτιστικά μέχρι του ποσού του 1% των τακτικών εσόδων του
προϋπολογισμού του κάθε Δήμου. Το ποσό αυτό των € 40.000 είναι πάρα πάρα πολύ
μικρό. Δεν καλύπτει ούτε το 1%. Τότε κατηγορηθήκαμε εμείς ότι δεν δώσαμε σε
σωματεία κάποια χρήματα, το 2006 συγκεκριμένα, ενώ αυτό έγινε είτε από αμέλεια,
διότι το τελευταίο τρίμηνο δεν ήρθαν να πάρουν τα χρήματά τους, είτε γιατί είχαν
πρόβλημα με τον τραπεζικό τους λογαριασμό. Σήμερα ακούσαμε το πρωτάκουστο,
ολόκληρη χρονιά να μην δοθεί σε κανένα σωματείο ούτε ένα ευρώ. Αυτό είναι
παγκόσμια πρωτοτυπία για την Τοπική Αυτοδιοίκη. Η δικαιολογία που είπε η κα
Δήμαρχος, ότι δηλαδή καλύφθηκαν οι εκδηλώσεις σε πολλά σωματεία και συλλόγους
το έτος 2008, δεν νομίζω ότι είναι σωστό, διότι όταν ψηφίζαμε στις 7 Μαίου 2007 τις
επιχορηγήσεις γνωρίζαμε ότι το έτος 2008 θα ήταν έτος Βικέλα. Γιατί κοροϊδέψαμε
τα σωματεία; Αυτά τα σωματεία κάνανε τον προγραμματισμό τους, υπολόγισαν ότι
θα πάρουν κάποιο ποσό από το Δήμο Βέροιας, και κινήθηκαν μέσα σ’ αυτά τα

πλαίσια είτε κάνοντας κάποιες εκδηλώσεις, είτε προγραμματίζοντας κάποιες
εκδηλώσεις. Δεν θα μπω στην ουσία για το αν είναι πολλά ή λίγα τα λεφτά σε κάθε
σωματείο, αν είναι ισομερής ή όχι η κατανομή, η πρότασή μου είναι συγκεκριμένη,
επειδή δεν δόθηκαν τα περσινά λεφτά, επειδή κοροϊδέψαμε τα σωματεία, και κάναμε
την πολιτική και λέγαμε αποφασίσαμε, επειδή δεν τηρούνται οι αποφάσεις του Δ.Σ., η
πρότασή μου είναι να διπλασιαστούν τα χρήματα.
Τσαμήτρου: Δεν μπορώ να δεχθώ ένα τόσο μεγάλο Τοπικό Διαμέρισμα σαν
το Κ. Βέρμιο να παίρνει μόνο € 800,00. Προτείνω για τους πολιτιστικούς συλλόγους
όλων των Τ.Δ. και των Συνοικισμών να πάρουν € 2.000,00, όπως έχουν κάποιοι
πολιτιστικοί σύλλογοι.
Παυλίδης: Ο προϋπολογισμός είναι για € 80.000,00 και όπως βλέπετε από
την σημερινή απόφαση διατίθενται τα € 58.000,00. Όταν ψηφίζουμε
προϋπολογισμούς ξέρετε πάντα ότι ο προϋπολογισμός είναι διπλάσιος από αυτόν που
πραγματικά μπορεί να διατεθεί. Εδώ τώρα γίνεται μία υπέρβαση, η οποία προφανώς
ακολουθεί τις απαιτήσεις των σωματείων. Τελικά όμως μήπως πρέπει να γίνονται
ομαδοποιημένες εκδηλώσεις για όλους τους συλλόγους και όλα τα σωματεία κάτω
από τη σκέπη του Δήμου και να μην εφαρμόζει ο κάθε σύλλογος ή σωματείο εκτός
από την δική του πολιτική αλλά να εφαρμόζουμε κάτι που θα έχει στην πόλη
γενικότερα ένα ενδιαφέρον; Κάποιους στήνει ένα σύλλογο ή ένα σωματείο για κάποιο
σκοπό, ο οποίος προφανώς περιγράφεται στο καταστατικό του. Το όφελος της πόλης
είναι να ομαδοποιήσει όλα αυτά τα ενδιαφέροντα και να κάνει εκδηλώσεις. Μπορεί
πέρσι να ήτανε χρονιά αθλητισμού, ίσως η επόμενη να είναι χρονιά για το
κυκλοφοριακό κ.λ.π. Θέλω να πω ότι όλες οι δράσεις μπορούν να συνταχθούν κάτω
από μία σκέπη και να μην γίνονται επιπρόσθετα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στα
οικονομικά, στα εντάλματα. Ο σύλλογος θα πάρει € 2.000,00. Πρέπει να αποδείξει
ότι κάνει πολιτική και κοινωνική δραστηριότητα. Αυτό πρέπει ο σύλλογος να το
αποδείξει αλλιώς κινδυνεύει να μην πάρει τα € 2.000,00. Εφιστώ την προσοχή σ’
αυτά τα θέματα για να μην υπάρχει ευρύτερο πρόβλημα. Το θέμα δεν είναι πόσα
λεφτά θα πάρει ο σύλλογος αλλά αν θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για τους
σκοπούς που επικαλείται για να μην υπάρξει πρόβλημα.
Δάσκαλος: Για την Αθλητική Ένωση Καλλιθέας θα πρότεινα να ενισχυθεί
λιγάκι το ποσό, να πάει € 1.200,00€ ή αν γίνεται € 1.500,00. Επίσης για τους
Κιβωτιανούς πιστεύω ότι το ποσό των 800,00€ είναι μικρό, θα πρότεινα να πάρουν €
1.000,00 ή € 1.200,00. Ό,τι μπορεί και σηκώνει ο προϋπολογισμός.
Μιχαηλίδης: Θα συμφωνήσω για την Αθλητική Ένωση Καλλιθέας. Ας πούμε
ότι ήτανε παράλειψη της επιτροπής. Η Καλλιθέα έχει πάρει τη δεύτερη θέση στις
κορασίδες οπότε συμφωνώ με τον κ. Δάσκαλο και προτείνω να δοθούν € 1.500,00
στην Αθλητική Ένωση Καλλιθέας και στους Κιβωτιανούς € 1.200,00.
Η αίτηση που έχετε καταθέσει στο προεδρείο κ. Ορφανίδη αφορά τις αιτήσεις
που κάνανε όλα τα σωματεία το 2008, από τα οποία κανένα σωματείο δεν πήρε
χρήματα. Το Δ.Σ. πήρε απόφαση για να πάρει κάποιο ποσό η ΠΕΑΕΑ. Απλά όπως
εξήγησα ο Δήμος δεν είχε τη δυνατότητα να τα δώσει τα χρήματα αυτά. Φέτος όμως
πήρε ειδοποίηση η ΠΕΑΕΑ και διά του τύπου αλλά και στη διεύθυνση που έχουν
δηλώσει και δεν ήρθε να καταθέσει αίτηση. Και αν θα έρθει να καταθέσει αίτηση
μέχρι το τέλος του έτους, και εύχομαι να έχουν μείνει χρήματα, θα πάρει και αυτή
τακτική επιχορήγηση.
Κε Σακαλή, θεωρώ ότι είναι ανέφικτη η πρότασή σας. Ανέφικτη γιατί αφενός
πρέπει να γίνει τροποποίηση προϋπολογισμού, και δεν μπορεί να γίνει τώρα, και
αφετέρου το συνολικό ποσό που θα προκύψει θα είναι υπέρογκο και θα αδυνατούμε
να το πληρώσουμε. Εσείς πολύ σωστά λέτε ότι δώσατε € 60.000. Συμφωνούμε, αυτά

προϋπολογίσατε. Αυτός ήταν ο προϋπολογισμός και αυτόν καλύψατε. Εμείς αν
θέλουμε να είμαστε σωστοί, έπρεπε όταν μιλούσαμε για προϋπολογισμό τότε να
πούμε τότε ότι το ποσό είναι μικρό, να το κάνουμε 60.000, 80.000 ή 100.000 ευρώ
ώστε να μπορούμε να δώσουμε παραπάνω χρήματα. Εφόσον δεν έγινε τότε αυτό, δεν
μπορούμε σήμερα να προτείνουμε να δοθεί επιχορήγηση με διπλάσιο ποσό συν το
μισό. Και βέβαια δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση προϋπολογισμού σήμερα. Είπατε
επίσης ότι τα σωματεία πέρσι τα κοροϊδέψαμε. Εγώ σας προκαλώ να μου βρείτε ένα
αθλητικό ή πολιτιστικό σωματείο, το οποίο να έχει παράπονο από τη συνεργασία του
με το Δήμο κατά το έτος 2008 που δεν πήραν χρήματα, γιατί όλα τα αιτήματά τους
ικανοποιήθηκαν είτε σε αθλητικούς είτε σε πολιτιστικούς σκοπούς.
Για το Κάτω Βέρμιο κα Τσαμήτρου, η επιχορήγηση ήταν μικρότερη από τα
άλλα Τ.Δ. όπως βλέπετε, γιατί πολύ απλά ο Τουριστικός Όμιλος έχει μόνο τρεις
εκδηλώσεις, τα καλλιστεία αλόγων, έναν ποδηλατικό αγώνα και ένα φιλικό παιχνίδι
Μαρουσιάνοι-Ναπαρτιάνοι. Αυτές οι 3 εκδηλώσεις καλύπτονται εξ ολοκλήρου με
συνδιοργάνωση από το Δήμο και από τη Νομαρχία. Για ποιο λόγο να δώσουμε
παραπάνω χρήματα όταν δεν υπάρχει άλλη δραστηριότητα; Αυτό το έχει εκτιμήσει η
επιτροπή αφού έχει δει τις δραστηριότητες που έχουν καταθέσει τα σωματεία.
Νομίζω λοιπόν ότι είναι σε καλό δρόμο η πρόταση της επιτροπής και σας καλώ να
την ψηφίσουμε όλοι, με τα ποσά που προτείναμε σήμερα για την Α.Ε. Καλλιθέας και
τους Κιβωτιανούς.
Ορφανίδης: Η εξήγηση είναι ότι το 2008 δεν πήρε κανείς επιχορήγηση.
Επαναλαμβάνω ότι η ημερομηνία της αίτησης είναι 11-7-08. Πότε πήρατε απόφαση
ότι δεν θα δώσετε επιχορηγήσεις; Όταν δεν απαντάτε σε μια αίτηση, σημαίνει ότι
είναι σε ισχύ και επιμένω σ’ αυτό. Τώρα θα τους πάμε ένα χρόνο πίσω. Βάλτε ένα
ποσό στον προϋπολογισμό και για τους ανθρώπους αυτούς που πηγαινοερχόταν γιατί
νομίζω ότι το αξίζουν. Τώρα δίνουμε σε συλλόγους που δεν ξέρουμε αν υπάρχουν, αν
συνεδριάζουν και αν έχουν προσφέρει. Ο κ. Σκουμπόπουλος παρανόμως έδινε τότε,
εσείς υποτίθεται ότι είστε από την αριστερή πλευρά.
Σακαλής: Επιμένω στην πρόταση μου και θέλω να θυμίσω στους δύο
συναδέλφους κ.κ. Παυλίδη και Μιχαηλίδη, τι λέγανε το 2007. Άκουσα τώρα τον κ.
Παυλίδη και δεν κατάλαβα αν είναι υπέρ των συνδιοργανώσεων ή όχι. Διότι το 2007
λέτε «πήρα το λόγο για να καταθέσω ένα προβληματισμό, γιατί εδώ είναι μία μικρή
βοήθεια εκ μέρους του Δήμου προς όλους τους συλλόγους και τελικά έρχονται εδώ
διάφορα αιτήματα με συνδιοργανώνεις και εγώ όταν ακούω κάτι τέτοιο γιατί ο Δήμος
πρέπει να είναι αρωγός σε όλες τις συνδιοργανώσεις; Κάποιος ζητά μία
συνδιοργάνωση όταν ζητάει να πάρει κάποια βοήθεια. Ποιο άραγε κοινωνικό
φαινόμενο αναγκάζει αυτούς τους ανθρώπους μετά από μία φιλοδοξία να
προσφέρουν να καταφεύγουν σε μία ανάγκη να ζητήσουν μία χρηματική
συμπαράσταση;». Τα λέτε αυτά το 2007. Και ο κ. Μιχαηλίδης έλεγε τότε «πώς
εξηγείτε το γεγονός ότι σωματεία που έχουν ψηφιστεί μέσα σ’ αυτή την αίθουσα να
πάρουν τακτική επιχορήγηση, να μη την πάρουν ποτέ ενώ έχουν τα δικαιολογητικά
και να παίρνουν άλλα σωματεία τις έκτακτες;».Είναι το πρακτικό του 2007. Εσείς
αυτά λέγατε τότε για κάποια σωματεία που δεν πρόλαβαν να πάρουν είτε από
αμέλεια, είτε από λάθος τραπεζικού του λογαριασμού. Μας ψεγάζατε τότε ότι ενώ
έχουν ψηφιστεί αποφάσεις δεν πήραν χρήματα και εμείς λέμε ψηφίστηκε από όλους
και δεν εφαρμόστηκε. Δεν είναι λογικό και δίκαιο να μεταφερθεί το ποσό; Προτείνω
διπλασιασμό των επιχορηγήσεων για να είμαστε δίκαιοι και σύμφωνοι με τις
αποφάσεις.
Τσαμήτρου: Σε ό,τι αφορά το Κάτω Βέρμιο, εάν έχουν χρήματα θα κάνουν
και περισσότερες εκδηλώσεις. Εγώ μίλησα για όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους

που υπάρχουν στα Τ.Δ. Θα πρέπει να τα βοηθήσουμε τα Τ.Δ. να κάνουν κάποιες
εκδηλώσεις. Δεν μπορούμε να μην ψηφίσουμε αυτά που προτείνετε αλλά το λέω και
σαν πρόταση ότι μπορεί στη συνέχεια, εφόσον υπάρξουν χρήματα, να δοθούν σε
αυτούς τους πολιτιστικούς συλλόγους.
Δήμαρχος: Για όλες τις εκδηλώσεις των Τ.Δ. και των οικισμών καταθέτονται
αιτήσεις προς το Δ.Σ. για συνδιοργανώσεις.
Μιχαηλίδης: Να εξηγήσω στον κ. Ορφανίδη, και το ξέρει γιατί είναι έμπειρος
δημοτικός σύμβουλος, ότι οι αιτήσεις των σωματείων έρχονται κατά κύματα στο
Δήμο. Δεν κατατίθενται όλες εντός της προθεσμίας, την οποία ορίζει στην
πρόσκλησή της η Δημοτική Αρχή. Θα έρθουν και άλλες τώρα. Και τον Αύγουστο και
τον Σεπτέμβριο θα έρθουν για τακτική επιχορήγηση. Την ξεχνάνε, αυτή είναι η
εξήγηση που ήρθε η αίτηση στις 11-8-08. Και βέβαια να κάνει αίτηση η ΠΕΑΕΑ να
εκτιμηθεί από το Δ.Σ. και από την επιτροπή και να δοθούνε τα χρήματα.
Διαφωνώ με αυτή την φιλοσοφία σας κε Σακαλή. Είναι πολύ πιο τίμιο κατ’
εμέ να μην πάρει κανένα σωματείο χρήματα εφόσον δεν μπορεί ο Δήμος, παρά να
πάρουν κάποιοι και κάποιοι άλλοι να μην πάρουν.
Σε όλα τα Τ.Δ. έχει δώσει αύξηση η επιτροπή κα Τσαμήτρου. Και στη Ραχιά
και στην Αγ.Βαρβάρα, παντού έχει δώσει αύξηση. Σε όλα τα Τ.Δ. έχει αυξήσει το
ποσό.
Ορφανίδης: Θυμάμαι πολύ καλά τα ποσά που πρότεινε ο κ. Μιχαηλίδης όταν
ήταν αντιπολίτευση. Καμία σχέση με την πραγματικότητα και με όσα προτείνει
σήμερα.
Σακαλής: Είπε ο κ.Παυλίδης ότι δεν μπορούν να δοθούν τώρα παραπάνω
χρήματα. Μπορεί όμως να γίνει τροποποίηση με την πάροδο του τριμήνου. Άρα
μπορούμε να πάρουμε την απόφαση τώρα και με την πάροδο του τριμήνου να γίνει
τροποποίηση. Ο κ. Μιχαηλίδης έλεγε τότε «όλοι οι υπόλοιποι σύλλογοι δεν πήραν
χρήματα. Γιατί δεν τους δώσατε κε Σκουμπόπουλε;». Και ρωτώ εγώ κε Μιχαηλίδη
ολόκληρη τη χρονιά γιατί δεν τους δώσατε τα χρήματα;
Μιχαηλίδης: Είπα κάτι που δεν θέλει να το ακούσει ο κ. Σακαλής. Είπα ότι
είναι πιο τίμιο να μην πάρει κανένας χρήματα παρά να πάρουν μόνο κάποια σωματεία
και κάποια άλλα να αδικηθούν. Βρείτε ποια είναι αυτά τα σωματεία.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Μ. Σακαλή;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 7 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ.
Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της επιτροπής, όπως
συμπληρώθηκε με την πρόταση του κ. Γ. Μιχαηλίδη;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 9 σύμβουλοι:
Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Α. Τσιάρας, Ν.
Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Ν. Μωυσιάδης.
Από την ψηφοφορία απουσίαζε ο σύμβουλος Γ. Ορφανίδης.
Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την από 6-5-2009 εισήγηση της επιτροπής Αθλητισμού & Νεολαίας-Νέων
Τεχνολογιών του Δ.Σ..
2.- Ότι σκόπιμο είναι να ενισχυθούν οι αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι που
έχουν έδρα τη Βέροια, γιατί συμβάλλουν στην αθλητική - πολιτιστική ανάπτυξη της
πόλης και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009 και στους Κ.Α. 00/6734
«Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία» και 00/6735

«Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία» υπάρχουν γραμμένες οι
σχετικές πιστώσεις για τον παραπάνω σκοπό.
4.- Τις απόψεις και προτάσεις της Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων, όπως
αυτές αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την επιχορήγηση των Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων,
που έχουν την έδρα τους στο Δήμο Βέροιας, με το συνολικό ποσό των € 59.100,00
για το έτος 2009.
Β) Ψηφίζει σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 00/6734 «Επιχορηγήσεις σε
Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2009
ποσό € 27.700,00 για να διατεθεί στους παρακάτω Αθλητικούς Συλλόγους και
Σωματεία, ως εξής:
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ»
Α.Σ. «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ»
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «Ο ΗΜΑΘΙΩΝ»
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΝΗΡΕΑΣ»
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ (Α.Ε.Π. ΒΕΡΟΙΑΣ)
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
«ΑΙΓΕΣ»
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
«ΠΥΓΜΗ»
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 2000
Γ.Α.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΤΕ
«ΕΡΜΗΣ»
Α. Σ. ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «ΒΙΚΕΛΑ» ΒΕΡΟΙΑΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΝΗΜΑΘΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΚΙΝΑΟΥΑ
ΤΕ ΤΑΙ ΚΑΡΑΤΕ ΝΤΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Σ.Α.Σ.
ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΠΟΣΟ ΣΕ €
1.200,00
1.200,00
800,00
800,00
1.000,00
1.500,00
500,00
800,00
800,00
1.200,00
1.200,00
600,00
5.000,00
800,00
600,00
500,00
800,00
800,00
800,00
800,00
500,00
1.200,00
800,00
500,00

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ Γ.Α.Σ. &
Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

500,00
2.000,00
500,00
27.700,00

Γ) Ψηφίζει σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 00/6735 «Επιχορηγήσεις σε
Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2009
ποσό € 32.200,00 για να διατεθεί στους παρακάτω Συλλόγους και Σωματεία, ως εξής:
1.- Ποσό € 20.800,00 ευρώ στους Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία, ως
εξής:
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Ν.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ε. Σ. ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Μ. ΣΑΝΤΑΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «Η
ΚΑΛΛΙΘΕΑ»
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ «Η ΝΤΟΛΙΑΝΗ»
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΑΧΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Κ. ΒΕΡΜΙΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
«ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ»
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
800,00
1.500,00
2.000,00
800,00
1.500,00
1.000,00
800,00
1.500,00
800,00
1.500,00
600,00
20.800,00

2.- Ποσό € 5.000,00 στους Εθνικοτοπικούς συλλόγους, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΒΩΤΙΑΝΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΙΝΩΝ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ «ΕΥΑΓΟΡΑΣ»
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
2.000,00
1.200,00
500,00
800,00
500,00
5.000,00

3.- Ποσό € 6.400,00 σε διάφορους συλλόγους, ως εξής:
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

500,00

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

800,00

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ «Γ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ
ΔΥΣΛΕΞΙΑ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

500,00

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

500,00

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

800,00

VERMOUNT ADVENTURE CLUB ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

800,00

ΣΥΝΟΛΟ

500,00
500,00
500,00

1.000,00
6.400,00

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 317 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Μ.

Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Τρανίδης

Σ.
Ι.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Καπετανίδης
Σοφιανίδης

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 16/6/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

