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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 7/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 246/2016
Περίληψη
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης
Φίλιππος Βέροιας.

του

Α.Σ.

Σήμερα 18 Απριλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 14-4-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 35 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Γ.
Κάκαρης,
Ε.Ιακωβίδου,
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος, Κ.Καραπαναγιωτίδης, Ι.Κυρατλίδης,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, Ι.Παπαγιάννης, Σ.Στουγιάννος
10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος,
14)
Β.Λυκοστράτης,
15)Μ.
Παπαϊωάννου,
16)Ι.Χειμώνας,
17)Λ.Ακριβόπουλος,
18)Σ.Ασλάνογλου, 19)Γ.Ορφανίδης, 20) Χ. Γαϊτάνου, 21) Ν.
Μαυροκεφαλίδης, 22)Α.Σιακαβάρας, 23)Θ.Τέτος, 24) Μ.
Σουμελίδης, 25) Ν. Τσιαμήτρος, 26)Ζ.Πατσίκας, 27) Α.
Καγκελίδης,
28)Γ.Γουλτίδης,
29)Η.Τσιφλίδης,
30)Σ.Ελευθεριάδου,
31)Ν.Μπέκης,
32)Π.Παπαδίνα,
33)Α.Αποστολόπουλος, 34)Α.Μαρκούλης, 35)Γ.Μελιόπουλος.

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Ι.Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Ν. Αγγέλου, Ι.Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ.
Μισοκέφαλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ.
Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Η.Τσιφλίδης, Σ.Ελευθεριάδου,
Χ.Κούτρας
2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Ι.Χειμώνας, Χ.Κούτρας,
Σ.Ελευθεριάδου, Λ.Ακριβόπουλος, Χ.Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Σ.Ελευθεριάδου.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 185/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Ν.Τσιαμήτρος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 186/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Β.Παπαδόπουλος
5) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Β.Παπαδόπουλος,
Ζ.Πατσίκας, Ν.Μωυσιάδης και αποχώρησε ο κ.Γ.Μελιόπουλος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 188/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Δ.Κουλουριώτης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 189/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Αποστολόπουλος, Π.Τσαπαρόπουλος,
Γ.Ορφανίδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 190/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ζ.Πατσίκας, Ν.Μωυσιάδης, Ι.Χειμώνας,
Τ.Χατζηαθανασίου.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 194/2016 απόφασης αποχώρησε η κ. Μ.Παπαϊωάννου και προσήλθαν οι κ.κ.
Α.Αποστολόπουλος, Δ.Κουλουριώτης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 201/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ.Πατσίκας
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 215/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Μ.Παπαϊωάννου, Τ.Χατζηαθανασίου
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 224/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μπέκης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 225/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Αποστολόπουλος
14) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 228/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Αποστολόπουλος
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 64ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 13-4-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Ο Πρόεδρος του Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, Γιώργος Φύκατας, με αίτησή του (αρ. πρωτ.
13046/13-04-2016) ζητά εκ μέρους του αθλητικού συλλόγου τη βοήθεια και την οικονομική
υποστήριξη του Δήμου Βέροιας προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες μετακίνησης και
συμμετοχής της ανδρικής ομάδας χειροσφαίρισης στην τελική φάση (play offs), με σκοπό την
κατάκτηση και του πανελληνίου πρωταθλήματος μετά και την πρόσφατη κατάκτηση του
Κυπέλλου Ελλάδος.
Στην αίτηση αναφέρεται ότι για την επιτυχή ολοκλήρωση των φετινών υποχρεώσεων του
ανδρικού τμήματος χειροσφαίρισης του Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ απαιτείται συνολικό κόστος
10.800€ το οποίο αναλύεται ως εξής:
 Εκτός έδρας μετακινήσεις σε Λουτράκι Κορινθίας και Άργος Αργολίδας για αγώνες
κατάταξης καθώς επίσης και δυο (2) ακόμη αγώνες στο Άργος Αργολίδας για συμμετοχή στους
τελικούς του πρωταθλήματος με κόστος για κάθε μετακίνηση ύψους 2.300€, δηλαδή συνολικά
2.300€*4=9.200€.
 Δαπάνες διεξαγωγής τεσσάρων (4) αγώνων εντός έδρας που περιλαμβάνουν αμοιβές
διαιτησίας-παρατηρητή-κριτών και τα οδοιπορικά τους, 400€ για τον καθένα, ήτοι
400€*4=1.600€ συνολικά.
Τα παραπάνω έξοδα όπως σημειώνεται αποτελούν τις άκρως απαραίτητες δαπάνες για τη
λειτουργία της ομάδας προκειμένου να συνεχιστεί η πρωταγωνιστική της παρουσία στο
πανελλήνιο πρωτάθλημα χειροσφαίρισης αλλά και να επιτευχθεί ο στόχος προβολής της πόλης
στο πανελλήνιο.
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 9 πρωταθλήματα και 6 κύπελλα Ελλάδος ενώ
έχει καταγράψει μεγάλες διακρίσεις στην Ευρώπη με σημαντικότερη τη συμμετοχή της στον
τελικό του ευρωπαϊκού κυπέλλου το 2013.
Μόνο κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο, η ομάδα έχει ήδη κατακτήσει το κύπελλο
Ελλάδος και συμμετείχε μέχρι τους 16 της ευρωπαϊκής διοργάνωσης Challenge Cup όπου
αποκλείστηκε από την πανίσχυρη Benfica Πορτογαλίας.
Οι διακρίσεις και τα μετάλλια των αναπτυξιακών τμημάτων του συλλόγου, τον καθιστούν
με διαφορά πρώτο σε εθνικό επίπεδο ενώ αθλητές του συλλόγου μετέχουν στις εθνικές ομάδες
ανδρών και εφήβων σε μόνιμη βάση, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν αγωνιστεί επίσης και σε
ομάδες του εξωτερικού.
Συνολικά, η προσφορά του συλλόγου προς την τοπική κοινωνία είναι αξιοσημείωτη,
καθιερώνοντας μια μοναδική αθλητική παράδοση σε τοπικό επίπεδο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α 93/14-4-2014):
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, η παρ. 1 του άρθρου 202
«Επιχορηγήσεις και βοηθήματα» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1Α. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών
επιχορηγήσεων:
i. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών,
καθώς και σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου,
ii. σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική
και πολιτιστική δραστηριότητα,
iii. σε συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πανελλήνια δράση, οι οποίοι έχουν ως
σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης κάθε μορφής, σε παιδιά που είναι, ιδίως, θύματα
εξάρτησης, κακοποίησης, παραμέλησης, οικονομικής εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης,
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ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση
σχετικού προγράμματος δράσης του συλλόγου, για τον αντίστοιχο Δήμο και η έγκρισή του από τον
Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
iv. σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον οικείο Δήμο για την
πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και
v. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και των σχολικών
επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν.
Β. Η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει εγγραφεί σχετική
πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν. Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του δήμου.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, αν τα ποσά των χορηγούμενων
ενισχύσεων από τους δήμους προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονομικές
ενισχύσεις που προορίζονται για τους ανωτέρω φορείς ή αν οι φορείς που επιχορηγούνται είναι
σχολικές επιτροπές.»
Με την υπ’ αριθ. 150/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία
πραγματοποιήθηκε η αποδοχή της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση
(5η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου Βέροιας έτους 2016,
ενισχύθηκε ο ΚΑ 00.6735.001 «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» με ποσό
10.000,00€, διαθέτοντας σήμερα συνολικό υπόλοιπο ύψους 11.000,00€.
Με την υπ’ αριθ. 366/13-4-2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης δεσμεύεται το ποσό
των 10.200,00€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑ 00.6735.001
«Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» του οικονομικού έτους 2016, για την
οικονομική ενίσχυση τριών αθλητικών σωματείων.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Να εγκρίνει ή μη την αποδοχή του αιτήματος του Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ για
βοήθεια και οικονομική υποστήριξη του αθλητικού συλλόγου από το Δήμο Βέροιας προκειμένου
να καλυφθούν οι ανάγκες μετακίνησης και συμμετοχής της ανδρικής ομάδας χειροσφαίρισης στην
τελική φάση (play offs), με σκοπό την κατάκτηση του πανελληνίου πρωταθλήματος
2. Να ψηφίσει πίστωση ποσού 10.200,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6735.001
«Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» του οικονομικού έτους 2016, για την
οικονομική ενίσχυση τριών αθλητικών σωματείων, καθώς επίσης και να εγκρίνει τη διάθεση
σχετικής πίστωσης ύψους 7.500,00€ για τον παραπάνω σκοπό.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Δημάρχου;
Μέλη: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 13-4-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την από 13-4-2016 αίτηση του Γ.Φύκατα, προέδρου του Α.Σ. Φίλιππος Βέροιας
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 και στον Κ.Α. 02.00.6735.001
«Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
4.-Την με αριθ. 366/13-4-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 96 του
Ν.3463/2006 και του άρθρου 38 του Ν.4257/2014.
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Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση του Α.Σ. Φίλιππος Βέροιας με το ποσό των
7.500,00€, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του εν λόγω συλλόγου (Συμμετοχή της
ανδρικής ομάδας χειροσφαίρισης στην τελική φάση (play offs) του πανελληνίου πρωταθλήματος.
Β) Εγκρίνει:
α) τη δαπάνη συνολικού ποσού 10.200,00€, όπως αυτή βεβαιώθηκε από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου με την με α/α καταχώρησης 366/13-4-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης
και
β) τη διάθεση ποσού 7.500,00€, στον Α.Σ. Φίλιππος Βέροιας, από τον ΚΑ. 02.00.6735.001
«Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» του προϋπολογισμού του Δήμου
έτους 2016 για τον σκοπό που έχει προβλεφθεί.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 246 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Μ.
Ι.
Λ.
Σ.
Γ.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Μ.
Ν.
Ζ.
Α.
Γ.
Σ.
Η.
Ν.
Π.
Α.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Χειμώνας
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Α.
Γ.
Ι.
Η.
Ι.
Ν.

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βοργιαζίδου
Λιλιόπουλος
Σιδηρόπουλος
Μπατσαράς
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 21-4-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

