ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 17/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 532/2010
Περίληψη
Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης
του Συλλόγου Οικογένειας και Φίλων του
Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ
«Ιθάκη» και ψήφιση πίστωσης.
Σήμερα 19 Ιουλίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 15-7-2010 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
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γ. Ορφανίδης
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Aπόντες
Μωυσιάδης
Συμεωνίδης
Παναγιωτίδης
Σοφιανίδης
Γουναράς
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
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
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ.501/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 502/2010 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Α. Δελαβερίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 504/2010 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 515/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Ι. Ακριβόπουλος και αποχώρησε ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
6) Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ, 517/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Α. Δελαβερίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 533/2010 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 535/2010 απόφασης προσήλθε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 12-7-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με το υπ αριθ. 201/20-5-2010 έγγραφό ο Σύλλογος Οικογένειας και Φίλων
του Θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ « Ιθάκη» μας ενημερώνει ότι από την
ίδρυση του το 1986 αποσκοπεί στην στήριξη και προβολή της φιλοσοφίας του
ΚΕΘΕΑ και ιδιαίτερα του Θεραπευτικού Προγράμματος «ΙΘΑΚΗ», ενώ μεταξύ των
άλλων στοχεύει στην παροχή υλικής και ηθικής προστασίας ή αρωγής σε άτομα και
ομάδες ατόμων που βρίσκονται μόνιμα ή πρόσκαιρα σε κατάσταση αποδεδειγμένης
ανάγκης, καθώς και στην ενημέρωση της κοινής γνώμης και παντός ενδιαφερόμενου,
σε ενίσχυση του αγώνα για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αιτιών της εξάρτησης.
Επίσης δραστηριοποιείται στον τομέα της πρόσληψης, συνδράμει στην θεραπεία της
απεξάρτησης, συνεργάζεται με μαζικούς φορείς και αναπτύσσει κάθε είδους
μορφωτική, πολιτιστική, ψυχαγωγική δραστηριότητα με οργάνωση διαλέξεων,
σεμιναρίων, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, έκδοση εντύπων κ.τ.λ. Με το παραπάνω
έγγραφο του δε ζητά την οικονομική του ενίσχυση για την επίτευξη των σκοπών του.
Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 202 του N 3463/2006 προβλέπεται ότι
: «Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή
χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων
και των εκκλησιαστικών, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την
έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή της Κοινότητας, σε τοπικά
παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και
πολιτιστική δραστηριότητα, καθώς και σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις
εργαζομένων στους οικείους Δήμους ή Κοινότητες για την πραγματοποίηση κοινωνικών
και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική
πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν, που σε καμιά περίπτωση δεν
μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του. Η
διάταξη του τελευταίου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, εφόσον τα ποσά των χορηγούμενων
ενισχύσεων από τους Δήμους και Κοινότητες προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται
από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. Είναι επίσης δυνατή, υπό τις ανωτέρω
προϋποθέσεις, η επιχορήγηση συλλόγων 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, ανεξαρτήτως υπηκοότητας.
Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού
προγράμματος δράσεως του συλλόγου, για τον αντίστοιχο Δήμο ή Κοινότητα και η
έγκρισή του από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.»
Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους και στον K.A. 00/6735
« Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και σωματεία » υπάρχει γραμμένη
σχετική πίστωση ύψους € 40.000,00 με σημερινό υπόλοιπο € 38.550,00
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για την έγκριση ή μη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Σύλλογος
Οικογένειας και Φίλων του Θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ «ΙΘΑΚΗ»
ψηφίζοντας τις σχετικές πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
τρέχοντος έτους.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Μαυροκεφαλίδης: Προτείνω την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου με το
ποσό των € 500,00.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 12-7-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 201/20-5-2010 έγγραφο Συλλόγου Οικογένειας και Φίλων του
Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ «Ιθάκη» (π. Θες/νίκης).
3.- Την πρόταση του αντιδημάρχου Ν. Μαυροκεφαλίδη.

4.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010 και στον Κ.Α 00/6735
«Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους & Σωματεία» υπάρχει γραμμένη
σχετική πίστωση.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 202 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Οικογένειας και Φίλων
του Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ «Ιθάκη», με το ποσό των € 500,00.
Β) Ψηφίζει ποσό € 500,00 σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α 00/6735
«Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους & Σωματεία» του προϋπολογισμού του
Δήμου έτους 2010 για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 532/ 2010
.............................................................................................……….................................
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
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 2- 8 -2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ορφανίδης

