ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 18/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ.400/2001
Περίληψη
Τροποποίηση προϋπ/σμού Δήμου έτους
2001 και ψήφιση πίστωσης για να διατεθεί
στον Γ.Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑ.
Σήμερα 16 Ιουλίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 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 12-7-2001
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 21 μέλη.
Παρόντες

Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ι.
Δ.
K.
Α.
Δ.
Ε.
Κ.
Γ.
Λ.
Σ.
Ι.
Π.
Α.
Χ.
Χ.
Β.
Ε.
Ι.
Μ.

20. Ε.
21. Γ.

Κουρουζίδης
Ταχματζίδης
Aσλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Ουρσουζίδης
Τάκης
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Πιτούλιας
Ταραλάς
Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής
Μανακούλης

Μ. Ποτουρίδης
Χ. Μουτσιόπουλος
Μ. Γαβρίδης
Κ. Πουλασουχίδης
Κ. Κόλβατζης
Ν. Χαμαλής
Α. Κεσίδης
M. Σουμελίδης
Απόντες Δημαρχιακοί
Σ. Παναγιωτίδης
Πάρεδροι
Λ. Τσαβδαρίδης
-------Θ. Σιδηρόπουλος
Ε. Λευκοπούλου
Π. Αγαθαγγελίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
400/2001 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 407/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Ασλάνογλου.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 408/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης και
επανήλθε
στη συζήτηση της υπ’
αριθ.
409/2001
απόφασης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 420/2001
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος είπε στο συμβούλιο ότι:
Ζήτησε ο κ. Γκαβαϊσές το λόγο, ως πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας
"ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ" για να κάνει μία ενημέρωση στο σώμα.
Γκαβαϊσές: Η ομάδα της Βέροιας κατέληξε μετά από πτώση μερικών ετών, να
είναι πλέον επαγγελματικό σωματείο. Έγιναν 3 συνελεύσεις του ερασιτεχνικού
σωματείου, προκειμένου να γίνει καινούργια διοίκηση, η οποία θα αναλάβει να
συνεχίσει την συμμετοχή αυτής της ομάδας στα πρωταθλήματα. Η κατάργηση της
ΠΑΕ είναι εκ του νόμου.
Πραγματικό ενδιαφέρον από τον επιχειρηματικό κόσμο, που όλα αυτά τα
χρόνια κρατούσε το επαγγελματικό σωματείο, δεν υπήρξε. Έτσι το σωματείο
προκειμένου να αφανιστεί δεν είχε άλλη επιλογή παρά μόνο να αναλάβει μία ομάδα
ανθρώπων από τα ίδια τα σπλάχνα της, δηλαδή άνθρωποι που το μόνο που τους
συνέδεε με το ποδόσφαιρο ήταν η αγάπη γι' αυτό και τίποτα άλλο σε σχέση με αυτά
που γίνονταν όλα αυτά τα χρόνια. Και σ΄ αυτόν τον τομέα υπήρχε πλήρης απροθυμία
λόγω της απογοήτευσης που υπήρχε και λόγω του βάρους της ευθύνης ανάληψης
μίας τέτοιας ομάδας που όλοι ξέρουν ότι κοστίζει τόσα πολλά χρήματα, όπου
άνθρωποι που δεν είναι οικονομικοί παράγοντες δεν είναι σε θέση να το
αντιμετωπίσουν.
Ουσιαστικά εμείς επιστρατευτήκαμε για να εμποδίσουμε τον αφανισμό αυτής
της ομάδας. Ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες και ελπίζοντας ότι όταν οι συνθήκες
ωριμάσουν θα ξαναϋπάρξει ενδιαφέρον ενδεχόμενα από ανθρώπους που θα
βοηθήσουν την ομάδα να πάει πιο ψηλά. Αναλάβαμε να συνεχίσουμε την
προσπάθεια ύπαρξης μίας ομάδας η οποία είναι αυτή που έχει κάνει γνωστό το
όνομα της πόλης μας στο πανελλήνιο.
Βρήκαμε 300 χιλ.δρχ. στο ταμείο από 1εκ που μας δώσατε εσείς. Υπάρχουν 7
παίκτες νεαρής ηλικίας. Ευτυχώς βρήκαμε εγκαταστάσεις, οι οποίες θέλουν
συντήρηση.
Ξεκινήσαμε να εμψυχώσουμε την ομάδα με αθλητές. Μέλημά μας είναι α)Οι
αθλητές να είναι όλοι Βεροιώτες. β)Αφορά τα οικονομικά. Ένας στοιχειώδης
προϋπολογισμός επάνδρωσης και λειτουργικών εξόδων, που έγινε όσο το δυνατόν με
μεγαλύτερη ακρίβεια από στοιχεία τα οποία διασταυρώσαμε με αντίστοιχα σωματεία,
έδειξε ότι χρειάζονται τουλάχιστον 70-80εκ. για να υπάρξει ομάδα. Τα χρήματα
αυτά, θα βρεθούν από τον κόσμο που ενδιαφέρεται γι΄αυτήν την ομάδα. Αυτή
θεωρούμε ότι θα είναι η σπουδαιότερη πηγή χρηματοδότησης. Σ΄ αυτό τον τομέα δεν
φτάνουμε εμείς. Δεν φτάνουμε 9 άνθρωποι για να συνεγείρουμε όλον αυτόν τον
κόσμο που είναι πάρα πολύς. Ακόμη και τώρα στο γήπεδο ερχόντουσαν 500 θεατές.
Είναι πολύ εύκολο να ξαναγυρίσουν, αρκεί αρκετοί συμπολίτες και πρώτοι απ' όλους
οι πρώτοι πολίτες αυτής της πόλης, να θελήσουν να το κάνουν. Ζητάμε τη βοήθεια
του Δ.Σ σ' αυτήν την προσπάθεια. 1) Εκδόσαμε εισιτήρια διαρκείας αξίας 25χιλ δρχ
το ένα. Είναι προσιτό στον καθένα αν περιορίσει λίγο τα ατομικά του έξοδα. 2)
Είχαμε επαφή με τον Νομάρχη. Ήταν θετική η αντιμετώπιση του. Θα έχουμε επαφή
με τον κ. Χρυσοχοϊδη, ο οποίος μας είχε βοηθήσει και στο παρελθόν.
Θα αφήσω στον πρόεδρο εισιτήρια για να πάρετε όλοι από 6.(1 για τον
καθένα σας και 5 για τους φίλους σας).
Ελπίζουμε ότι θα είναι η αρχή της αναγέννησης αυτής της ομάδας.
Πρόεδρος: Εντάξει κ. Γκαβαϊσέ για τα εισιτήρια.
Σκουμπόπουλος: Να βάλω έκτακτο θέμα την οικονομική ενίσχυση του
συλλόγου αυτού. Η ομάδα που δόξασε τη Βέροια επί 4 10ετίες, η ομάδα που έφερε

κόσμο και έδωσε χαρά στην πόλη της Βέροιας. Υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια
τουριστικός και αθλητικός οργασμός, που γκρεμίστηκε. Την ευθύνη να την
αναλάβουν αυτοί που είχαν όλα αυτά τα χρόνια τη διοίκηση της Π.Α.Ε.
Να σταθούμε δίπλα του τώρα. Με εράνους και με πωλήσεις εισιτηρίων δεν
γίνεται τίποτα. Ο Δήμος τώρα πρέπει να δείξει έμπρακτα την αγάπη του.
Να δώσουμε 5εκ. για οικονομική ενίσχυση.
Δήμαρχος: Συμφωνώ να συζητηθεί εκτάκτως το θέμα της οικονομικής
ενίσχυσης της ποδοσφαιρικής ομάδας Βέροιας, χωρίς όμως παζάρια για τις
οικονομικές δυνατότητες του Δήμου.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα για να συζητηθεί εκτάκτως αυτό το θέμα;
Σύμβουλοι: Ναι.
Δήμαρχος: Εισηγούμαι την τροποποίηση του προϋπολογισμού που ήδη το
κονδύλιο αυτό το έχουμε κατά πολύ ξεπεράσει, στο ποσό των 3εκ. με την μεταφορά
τους από το αποθεματικό και ενίσχυση του σχετικού κωδικού. Αυτό το ποσό να
δοθεί για το 2001. Ήδη έχουμε δώσει 1εκ., ως έκτακτη συνδρομή και για τους
λόγους που ανέπτυξε ο κ. Γκαβαϊσές, στην προσπάθεια που ξεκινάει το νέο
διοικητικό συμβούλιο του Γ.Α.Σ Βέροια για την ερασιτεχνική πλέον ομάδα της
Βέροιας. Δεν έχουμε άλλες αντοχές στον προϋπολογισμό.
Ουρσουζίδης: Πώς είναι δυνατόν να δώσουμε περισσότερα χρήματα, αφού
δεν έχουμε; Να μας πει κάποιος από πού θα βρεθούν.
Σκουμπόπουλος: Παίρνει ο Δήμαρχος από το αποθεματικό. Αν πραγματικά
αγαπάμε αυτήν την ομάδα πρέπει να την ενισχύσουμε.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Γεωργιάδης Χρ: Απλόχερα ο Δήμος αλλά και εμείς πρέπει να βοηθήσουμε.
Δήμαρχος: Ανάμεσα στις ανάγκες του Γ.Α.Σ Βέροιας και της έλλειψης νερού
στην Καστανιά, προτιμώ την Καστανιά, και να πάρει ο Γ.Α.Σ Βέροιας όσα
περισσεύουν, όση αγάπη κι αν έχω για την ομάδα.
Μπαίνουν και θέματα προτεραιοτήτων άλλης μορφής. Δεν είπα τυχαία 3εκ.
Θα δείτε ότι στην τροποποίηση του προϋπολογισμού και του τεχνικού
προγράμματος, μία από τις προτάσεις θα είναι να πάρουμε 20εκ. από το αποθεματικό
για να κάνουμε ειδικό κωδικό για να πάμε το νερό στην Καστανιά.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και το από 13-7-2001
εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες της ποδοσφαιρικής
ομάδος του Γ.Α.Σ. «ΒΕΡΟΙΑ», ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου είναι
επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί οικονομικά με το ποσό των 3.000.000 δρχ. (8.804,10
ΕΥΡΩ).
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει την
τροποποίηση ή μη του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2001 ως εξής:
Α.Μεταφέρει από τον Κ.Α. (511.1) «Αποθεματικόν» ποσό 3.000.000 δρχ.
(8.804,10 ΕΥΡΩ) και ενισχύει την πίστωση με Κ.Α 212.5 «Προαιρετικές
Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους- Σωματεία» με το ποσό των 3.000.000 δρχ.
(8.804,10 ΕΥΡΩ).
Β.Ψηφίζει την σχετική πίστωση για να διατεθεί στον Γ.Α.Σ. «ΒΕΡΟΙΑ».
Σκουμπόπουλος: Επιμένω στην πρότασή μου για οικονομική ενίσχυση του
Συλλόγου με 5.000.000 δρχ.
Πρόεδρος: Υπάρχουν 2 προτάσεις. Η αντιπρόταση του δημ. συμβούλου Χ.
Σκουμπόπουλου για ενίσχυση του συλλόγου με 5 εκ. και η πρόταση του Δημάρχου
για 3 εκ.

Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Ι. Κουρουζίδης, Δ. Ταχματζίδης, Κ. Ασλάνογλου, Α. Δελαβερίδης, Δ. Πέτκος, Ε.
Λελεκάκης, Γ. Ουρσουζίδης, Λ. Τάκης, Ν. Ουσουλτζόγλου, Σ. Γεωργιάδης, Ι.
Τριανταφυλλίδης, Π. Πιτούλιας, Α. Ταραλάς, Ε. Κουκουρδής.
Πρόεδρος: Ποιοι με την αντιπρόταση του κ. Σκουμπόπουλου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 7 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Ε. Σοφιανίδης, Ι.
Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή, Γ. Μανακούλης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Τις προτάσεις του Δημάρχου και του δημ. συμβούλου Χ. Σκουμπόπουλου.
2.- Την ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2001 για την
ενίσχυση ανεπαρκούς πίστωσης.
3.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 97, 106, 108, 119 και 262 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) ως
και αυτές του άρθρου 8 του από 17/5-15/6/59 Β.Δ. «περί οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού των Δήμων και κοινοτήτων».
Αποφασίζει
Α) Ομόφωνα: Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω
θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Κατά Πλειοψηφία: Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2001
ως εξής:
Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο (511.1) ποσό δρχ. 3.000.000 (8.804,10
Ευρώ) και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με Κ.Α. 212.5 και τίτλο «Προαιρετικές
επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους - σωματεία».
Γ) Ψηφίζει τη σχετική πίστωση για να διατεθεί στον Γ.Α.Σ. «ΒΕΡΟΙΑ».

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 400/2001
.............................................................................................………............................
.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
I.
Κ.
Α.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Δ.
Ε.
Κ.
Γ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Λ.
Σ.
Ι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ
Π.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Kουρουζίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Ουρσουζίδης
Τάκης
Γεωργιάδης
Τριανταφυλλίδης
Πιτούλιας

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 8-8-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Ε.
Ι.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής
Μανακούλης

