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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 13/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 228/2021
Περίληψη
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του
Αθλητικού Σωματείου «Αετοί Βέροιας
Καλαθοσφαιρικό Σωματείο».
Σήμερα 22 Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00
συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 16-09-2021 γραπτή πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και
τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ
(ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ.Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 35 μέλη:
Παρόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8)
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ.Γρηγοριάδης, 10) Θ. Κορωνάς, 11) Α.
Λαζαρίδης, 12) Α.Σιδηρόπουλος, 13)Α.Δέλλας, 14)Λ.Ασλανίδης,
15)Γ.Μπατσαρά, 16) Σ.Τζήμα, 17) Ε.Κελεσίδης,
18)Κ.Βασιλειάδης, 19) Κ.Παλουκίδης, 20) Δ.Πυρινός,
21)Χ.Τσιούντας, 22) Π.Παυλίδης, 23) Μ.Σουμελίδης, 24)
Γ.Γουλτίδης, 25) Γ.Μιχαηλίδης, 26) Ν.Αγγέλου, 27)
Β.Στεφανόπουλος, 28) Α.Μαρκούλης, 29) Κ.Τροχόπουλος,
30)Κ.Θεοδωρίδης, 31) Π.Μουχτάρη, 32)Δ.Τσανακτσίδης, 33)
Δ.Ράλλη, 34) Γ.Μελιόπουλος, 35) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες
Λ.Ακριβόπουλος, Ν.Λαζόπουλος,
Χ.Κελεσίδης, Σ.Στουγιάννος,
Α.Συμεωνίδου, Γ.Δεμερτζίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης,
Γ.Λιλιόπουλος, Κ.Τζήμας, Α.Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α.Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος,
Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ.Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας,
Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 211/2021 αποχώρησαν οι κ.κ Κ.Βασιλειάδης, Κ.Ρίζος, Γ.Γουλτίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 214/2021 αποχώρησε ο κ. Γ.Μελιόπουλος.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 17-9-2021 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Ο Πρόεδρος του αθλητικού σωματείου «ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ», Συμεών Γαβριηλίδης, με αίτησή του (αρ. πρωτ. 23456/07-09-2021) ζητά εκ
μέρους του αθλητικού συλλόγου την οικονομική υποστήριξη του Δήμου Βέροιας προκειμένου να
καλυφθεί μέρος των εξόδων που αφορά τη συμμετοχή των αθλητικών ομάδων του συλλόγου σε
Πανελλήνια Πρωταθλήματα.
Τη φετινή αγωνιστική περίοδο, μεταξύ άλλων, το ανδρικό τμήμα πρόκειται να
συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας με στόχο την άνοδο στη Β’ Εθνική
Κατηγορία ενώ η γυναικεία ομάδα θα διεκδικήσει τη συμμετοχή της στην Α2 εθνική κατηγορία
μέσω του τοπικού πρωταθλήματος.
Εν γένει, η λειτουργία και οι δραστηριότητες του συλλόγου προβάλλουν τη Βέροια εντός
κι εκτός της χώρας, βοηθώντας στην καθιέρωση μιας ιδιαίτερα θετικής εικόνας για την περιοχή
και προάγοντας την τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης.
Πιο συγκεκριμένα, για τις ανάγκες συμμετοχής των τμημάτων του συλλόγου στα
παραπάνω πρωταθλήματα απαιτούνται μια σειρά εξόδων όπως:
 Έξοδα ιματισμού και προμήθεια μπαλών όλων των τμημάτων (στολές αγώνα, στολές
αποστολής, φόρμες κτλ), ύψους 5.000 ευρώ
 Έξοδα σίτισης των τμημάτων μετά τους εκτός έδρας αγώνες, ύψους 3.000 ευρώ
 Έξοδα για την πληρωμή των διαιτητών και των κριτών τα οποία πλέον βαραίνουν τη
γηπεδούχο ομάδα στους εντός έδρας αγώνες, ύψους 4.000 ευρώ
 Έξοδα συμμετοχής των προπονητών της ομάδας σε σεμινάρια που διεξάγονται κατά
τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κρίνεται σκόπιμη η οικονομική ενίσχυση του
αθλητικού σωματείου «ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ» προκειμένου να
καλυφθεί μέρος των εξόδων για τη συμμετοχή τμημάτων του συλλόγου σε Πανελλήνια
Πρωταθλήματα στην προσπάθεια προαγωγής του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης στην περιοχή
μας.
Το συνολικό ύψος της οικονομικής ενίσχυσης του Δήμου Βέροιας για την υποστήριξη της
συμμετοχής των αθλητικών τμημάτων του συλλόγου «ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ» για τη συμμετοχή σε Πανελλήνια και τοπικά Πρωταθλήματα ανέρχεται στο ποσό
των 4.000,00€ και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας, οικονομικού έτους
2021, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6735.001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και
σωματεία».
Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07-062010) «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από
εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή
το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».
Β) 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,
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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,
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.
1Β. 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.»
Γ) Σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ 23/20 του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο
VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
Να εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση του αθλητικού σωματείου «ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ» προκειμένου να καλυφθεί μέρος των εξόδων συλλόγου στο
πλαίσιο συμμετοχής των τμημάτων του σε Πανελλήνιους και τοπικούς αγώνες.
Παυλίδης: Ποιο είναι το ποσό;
Δήμαρχος: To ποσό είναι 4.000€.
Παυλίδης: Γιατί δεν είναι 5.000€ το ποσό; Άλλοι αθλητικοί σύλλογοι πηγαίνουν σε
λιγότερα πρωταθλήματα και ο συγκεκριμένος σύλλογος κάθε βδομάδα έχει αγώνες.
Δήμαρχος: Tα λειτουργικά τους έξοδα είναι λιγότερα κ.Παυλίδη.
Παυλίδης: Έχουν περισσότερους παίχτες που αγωνίζονται Δήμαρχε. Συμφωνούμε με το
εισηγητικό.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 17-9-2021 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη.
2.- Την με αρ. πρωτ. 23456/7-9-2021 αίτηση του Σ.Γαβριηλίδη, προέδρου του αθλητικού
συλλόγου «Αετοί Βέροιας καλαθοσφαιρικό σωματείο».
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021 και στον ΚΑ. 00.6735.001 «Επιχορηγήσεις σε
αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018, του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.
4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και του άρθρου 202 του
ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση του αθλητικού σωματείου «Αετοί Βέροιας
καλαθοσφαιρικό σωματείο», με το συνολικό ποσό των 4.000,00€ για την κάλυψη μέρος των
εξόδων του για την συμμετοχή των τμημάτων του σε τοπικά και πανελλήνια πρωταθλήματα.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 228/2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η.
Β.
Σ.
Κ.
Θ.
Α.
Σ.
Β.
Κ.
Θ.
Α.
Α.
Λ.
Γ.
Σ.
Ε.
Κ.
Κ.
Δ.
Χ.
Π.
Μ.
Γ.
Γ.
Ν.
Β.
Α.
Κ.
Κ.
Π.
Δ.
Δ.
Γ.
Ι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Παυλίδης
Σουμελίδης
Γουλτίδης
Μιχαηλίδης
Αγγέλου
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Τσανακτσίδης
Ράλλη
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 6-10-2021
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

