ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 4/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 94/2010
Περίληψη
Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Φιλαθλητικού
Ομίλου Ράχης και ψήφιση πίστωσης.
Σήμερα 8 Φεβρουαρίου του έτους 2010 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 4-2-2010 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 25 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης

Γ.
Ι.

Aπόντες
Κάκαρης
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 προσήλθαν οι
κ.κ. Μ. Τρανίδης, Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης και αποχώρησε ο κ. Χ.
Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 81/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε.
Σοφιανίδης, Ε. Γουναράς.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 82/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ.
Δάσκαλος, Π. Παυλίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 83/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Δ.
Δάσκαλος, Π. Παυλίδης, Ε. Γουναράς.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 85/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 86/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Παναγιωτίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 87/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Παναγιωτίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 90/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Β.
Γιαννουλάκης.
9) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 94/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Β.
Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Μιχαηλίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 98/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.
Μιχαηλίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 99/2010 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.
Μηλιόπουλος, , Ε. Γουναράς, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
12) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 104/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Ε.
Γουναράς.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 3-2-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με το υπ αριθ. 99/8-1-10 έγγραφό του ο Πολιτιστικός Φιλαθλητικός
Όμιλος Ράχης ζητά από το Δήμο μας έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους € 3.000,00
για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης καρναβαλικών εκδηλώσεων που
διοργανώνει στις 14 και 15 Φεβρουαρίου 2010 .
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….»
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 € 40.000,00
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για την έγκριση ή μη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του
Πολιτιστικού Φιλαθλητικού Ομίλου Ράχης, ψηφίζοντας τις σχετικές πιστώσεις σε
βάρος του Κ.Α. 00/6735 « Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και
σωματεία» του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους.
Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 3-2-2010 εισήγηση της
επιτροπής Αθλητισμού & Νεολαίας του Δ.Σ., με την οποία αυτή εισηγείται ομόφωνα
την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Φιλαθλητικού Ομίλου Ράχης με το ποσό των €
1.500,00.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Σκουμπόπουλος: Προτείνω την κάλυψη μέρους της δαπάνης μέχρι του ποσού
των 3.000,00 Ευρώ.
Ακριβόπουλος: Συμφωνώ με την πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου γιατί το
σύνολο των δαπανών θα ξεπεράσει τις 7.500,00 Ευρώ και είναι μια εκδήλωση η
οποία καλύπτει την απουσία εκδηλώσεων της πόλης της Βέροιας. Θα παρελάσει όλος
ο Νομός από εκεί και νομίζω ότι πρέπει να ενισχυθεί αυτή η προσπάθεια
πραγματικά..
Δήμαρχος: Εγώ κε πρόεδρε δεν διαφωνώ ότι πρέπει να ενισχυθεί η
προσπάθεια της Ράχης, διότι πράγματι καταβάλλεται αυτή η προσπάθεια εδώ και
αρκετά χρόνια, είναι σημαντική, συγκεντρώνει πολύ κόσμο και μακάρι να είναι καλός
και ο καιρός και να πάνε όλα καλά. Βέβαια, υπενθυμίζω ότι γίνεται παράλληλα στη
Βέροια και η «Εβδομάδα Παράδοσης». Εάν τα χρήματα πληρώνονται από την ΚΕΠΑ
και όχι απ’ το δήμο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι απ’ τον ίδιο κορβανά τα χρήματα
που δίνονται και εκεί και εδώ, άρα δεν είναι οι μοναδικές εκδηλώσεις που γίνονται.
Εξάλλου είναι και της Κουμαριάς που είχαμε πριν, είναι και της Ράχης, είναι και
όλων των συλλόγων της πόλης υπό την αιγίδα της ΚΕΠΑ.
Ακριβόπουλος: Καταρχήν τα παλιότερα χρόνια ήταν και τα Ασωμάτων, ήταν
και της Αγ. Βαρβάρας, ήταν και άλλων πολιτιστικών συλλόγων.
Δήμαρχος: Είμαστε υπέρ του αυθόρμητου, της αυθόρμητης διοργάνωσης.
Χατζηαθανασίου: Οι εκδηλώσεις στην Ραχιά, τείνουν να γίνουν τόσο
σημαντικές και μεγάλες που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των εκδηλώσεων του
δήμου μας και σαν τέτοιες πρέπει τις κοιτάξουμε, όχι επειδή δημιουργείται αυτόνομα

σε κάθε χωριό, είναι μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στην Ραχιά και
καταξιώνεται και καθιερώνεται.
Τρανίδης: Προτείνω να δοθούν όσα ζητάνε, δηλαδή € 7.500,00.
Παυλίδης: Κε πρόεδρε, επειδή ξεκινάει η χρονιά και έρχονται θέματα
οικονομικής ενίσχυσης ή συνδιοργανώσεων, ο νόμος είναι σαφής ότι πρέπει να
περιγράφονται, για να σταματήσει και αυτό το φαινόμενο εδώ πέρα να λέμε ο ένας €
3.000, ο άλλος € 7.000, άλλος € 17.000. Ο νόμος είναι σαφής και λέει ότι θα πρέπει
αυτός που ζητάει να περιγράφει ποια εκδήλωση θα κάνει, τι θα κάνει σ’ αυτές τις
εκδηλώσεις και πόσο είναι το κάθε έξοδο. Εδώ δεν περιγράφεται τίποτε. Ζητούν
3.000,00 Ευρώ για να κάνουν εκδηλώσεις. Αυτά τα πράγματα πρέπει να
σταματήσουν, για να σταματήσει αυτό το παζάρι που γίνεται στο δημοτικό
συμβούλιο. Θα πρέπει να ζητάνε συγκεκριμένα για να ψηφίζουμε και συγκεκριμένα,
τι θα γίνει στην κάθε εκδήλωση.
Ακριβόπουλος: Δεν ξέρω αν έχει έρθει ο κ. Παυλίδης σ’ αυτές τις εκδηλώσεις
και αν έχει δει πόσος κόσμος προσέρχεται, τι προϋπολογισμό έχουν, θα το αντιληφθεί
και δεν χρειάζεται να βάζει αυτό το θέμα, θα μπορούσε βέβαια, σε συνεργασία με την
επιτροπή, δεν ξέρω ποια επιτροπή το εισηγείται το θέμα, με τον πρόεδρο του
μορφωτικού συλλόγου να ζητήσει και αναλυτικότερο προϋπολογισμό του έργου.
Έτσι και αλλιώς δεν θα πάρουν αυτοί χρήματα στα χέρια τους αλλά θα καλυφθούν
δαπάνες μέχρι 3.000,00 Ευρώ. Ο δήμος θα πληρώσει. Δεν θα τους δώσουμε 3.000,00
Ευρώ στα χέρια για να τα διαχειριστούν. Κε Τρανίδη, 3.000,00 Ευρώ ζήτησαν και
εγώ προτείνω αυτό το ποσό. Είπα ότι όλη η εκδήλωση θα κοστίσει 7.500,00 Ευρώ, η
αίτηση όμως είναι για 3.000,00 Ευρώ. Εμμένω στην πρότασή μου για 3.000,00 Ευρώ.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου,
όπως υποστηρίχθηκε και από τον κ. Ι. Ακριβόπουλο;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 10 σύμβουλοι:
Τ. Χατζηαθανασίου, Σ. Μηλιόπουλος, Μ. Τρανίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Β.
Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Σακαλής, Μ. ΤσιαμήτρουΚαραχατζή, Ε. Γουναράς.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της επιτροπής Αθλητισμού &
Νεολαίας;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 9 σύμβουλοι:
Δ. Δάσκαλος, Π. Παυλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν.
Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Α. Παπαστεργίου.
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Μ. Σουμελίδης.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 3-2-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Το αριθ. 99/8-1-2010 έγγραφο του Φιλαθλητικού Ομίλου Ράχης.
3.- Την από 3-2-2010 εισήγηση της επιτροπής Αθλητισμού & Νεολαίας του Δ.Σ.
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 προτάσεις της Δημάρχου και του δημοτικού συμβούλου Χ. Σκουμπόπουλου.
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
7.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 202 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει
Α) Ομόφωνα: Εγκρίνει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού
Φιλαθλητικού Ομίλου Ράχης για τη διοργάνωση καρναβαλικών εκδηλώσεων, Κατά
Πλειοψηφία: με το ποσό των € 3.000,00.
Β) Κατά Πλειοψηφία: Ψηφίζει ποσό € 3.000,00 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 94/ 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
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Σ.
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ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.

Σ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 8-3-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
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Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
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Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

