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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 258/2021
Περίληψη
Έγκριση
οικονομικής
ενίσχυσης
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας.

της

Σήμερα 25 Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση: α) δια ζώσης, στο Δημαρχείο, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46 και β) με τηλεδιάσκεψη (με
χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) ύστερα από την με ημερομηνία
21-10-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους και 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 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 38 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Α.Δέλλας, Χ.Κελεσίδης,
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Σ.Στουγιάννος
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος 11) Θ.
Κορωνάς, 12) Α.Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 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)Ν.Λαζόπουλος, 23) Π.Παυλίδης, 24) Μ.
Σουμελίδης, 25) Γ.Γουλτίδης, 26) Γ.Μιχαηλίδης, 27) Ν.Αγγέλου,
28) Β.Στεφανόπουλος, 29) Α.Μαρκούλης, 30) Κ.Τροχόπουλος,
31) Κ.Θεοδωρίδης, 32) Π.Μουχτάρη, 33) Δ.Τσανακτσίδης, 34)
Δ.Ράλλη, 35) Γ.Δεμερτζίδης, 36) Χ.Τσολακίδης 37)
Γ.Μελιόπουλος, 38) Ι.Τσαναξίδης.

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 την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε η κ. Δ.Ράλλη.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 233/2021 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ Ν.Λαζόπουλος, Μ.Σουμελίδης και προσήλθε ο κ.
Λ.Ακριβόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 236/2021απόφασης αποχώρησε ο κ.Θ.Θεοδωρίδης και η κ.Π.Μουχτάρη.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 238/2021απόφασης αποχώρησε ο κ.ΔΤσανακτσίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 245/2021απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ Χ.Τσολακίδης και Π.Παυλίδης.

ΑΔΑ: ΨΒΠΗΩ9Ο-ΤΧΞ
Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 20-10-2021 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Ο Διευθυντής της «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ», Γεώργιος Αδαμίδης, με
αίτησή του (αρ. πρωτ. 25681/17-09-2021) ζητά εκ μέρους της υπηρεσίας την οικονομική
υποστήριξη του Δήμου Βέροιας προκειμένου να καλυφθεί μέρος των εξόδων που αφορά την
προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα την εγκατάσταση Συστήματος Ψηφιακής
Επικοινωνίας (Digital Mobile Radio) στο τηλεφωνικό κέντρο και στα περιπολικά οχήματα της
Διεύθυνσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 3, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 90)
01/05/2021 «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα», η Ελληνική Αστυνομία συμπεριλαμβάνεται στους φορείς διασφάλισης της
εφαρμογής των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης για την αντιμετώπιση της έκτακτης
κατάστασης της πανδημίας.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 54 «Λοιπά Θέματα», παρ. 5, του Ν.4662/2020,
προβλέπεται η δυνατότητα επιχορήγησης από Ο.Τ.Α. Α’ ΚΑΙ Β’ Βαθμού και των νομικών τους
προσώπων των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που
βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών που αφορούν
συντηρήσεις κτηρίων, προμήθεια υλικών, αναλώσιμων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κρίνεται σκόπιμη η οικονομική ενίσχυση της
«ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ» προκειμένου να καλυφθεί μέρος των εξόδων για
την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα την εγκατάσταση Συστήματος
Ψηφιακής Επικοινωνίας (Digital Mobile Radio) στο τηλεφωνικό κέντρο και στα περιπολικά
οχήματα της Διεύθυνσης στο πλαίσιο των έκτακτων και αυξημένων αναγκών που αντιμετωπίζει η
υπηρεσία λόγω της πανδημίας.
Το συνολικό ύψος της οικονομικής ενίσχυσης του Δήμου Βέροιας για την επιχορήγηση
της «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ» για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών
αναγκών που αντιμετωπίζει η υπηρεσία λόγω της πανδημίας ανέρχεται στο ποσό των 9.000,00€
και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας, οικονομικού έτους 2021, σε βάρος
του Κ.Α.Ε. 02.00.6739.003, με τίτλο «Επιχορήγηση της Ελληνικής Αστυνομίας – Πυροσβεστικής
– Δημοσίων Δομών Υγείας από Δήμο Βέροιας για κάλυψη εκτάκτων ή/και επειγουσών αναγκών
(σύμφωνα με τους ν.4368/2016 & ν.4662/2020)».
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,
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
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ενισχύσεις που προορίζονται για τους ανωτέρω φορείς ή αν οι φορείς που επιχορηγούνται είναι
σχολικές επιτροπές.»
Γ) Σύμφωνα με το άρθρο 54 «Λοιπά Θέματα», παρ. 5, του Ν.4662/2020, με τον οποίο
προβλέπεται η επιχορήγηση από Ο.Τ.Α. Α’ ΚΑΙ Β’ Βαθμού των υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.
Δ) Σύμφωνα με το Άρθρο 88 «Κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών των Δημόσιων
Δομών Υγείας από τους Ο.Τ.Α. Α’ ΚΑΙ Β’ Βαθμού και Νομικών Προσώπων αυτών, παρ. 3, του
Ν. 4368/2016.
Ε) Σύμφωνα με το Άρθρο 44, παρ. 3, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 90)
01/05/2021 «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα».
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
Να εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση της «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ»
προκειμένου να καλυφθεί μέρος των εξόδων για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και
συγκεκριμένα την εγκατάσταση Συστήματος Ψηφιακής Επικοινωνίας (Digital Mobile Radio) στο
τηλεφωνικό κέντρο και στα περιπολικά οχήματα της Διεύθυνσης στο πλαίσιο των έκτακτων και
επειγουσών αναγκών που αντιμετωπίζει η υπηρεσία λόγω της πανδημίας.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μελιόπουλος: Είναι η δεύτερη φορά που έρχεται παρόμοιο θέμα, την πρώτη φορά είχε
υποβληθεί αίτημα για οικονομική ενίσχυση από το συνδικαλιστικό όργανο των αστυνομικών.
Με τις διατάξεις του ν.4662/2020 δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ να χρηματοδοτήσουν
την ΕΛ.ΑΣ. και το Πυροσβεστικό Σώμα. Δεν έχουμε τίποτε άλλο από την παραχώρηση
αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ χωρίς την αναγκαία χρηματοδότηση.
Πόσα άραγε είναι τα έξοδα σε αυτό που ζητά με την αίτησή του ο Δ/ντης της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Ημαθίας; Απευθύνθηκαν στην κυβέρνηση κι αρνήθηκε αν τους τα δώσει; Ο Δήμος
ιεραρχεί τις προτεραιότητες;
Δήμαρχος: Ο Δήμος ήθελε να χρηματοδοτήσει ανάγκες μέσω του σωματείου τους. Αυτό
δεν κατέστη δυνατό λόγω της νομοθεσίας και για αυτόν τον λόγο είπαμε ότι το ποσό που
εγκρίθηκε από το Δ.Σ. να δοθεί για σκοπούς που θα επιλέξει η ΕΛ.ΑΣ. ο σκοπός που επέλεξε
είναι ο αναγραφόμενος στην εισήγηση κι αυτό κάνουμε.
(Αδύνατη η απομαγνητοφώνηση διότι ο δημοτικός σύμβουλος Θ.Κορωνάς μιλά εκτός
μικροφώνου)
Μελιόπουλος: Το αίτημα του συνδικαλιστικού οργάνου των αστυνομικών το στηρίξαμε.
Θεωρούμε ότι οι υπεύθυνοι της ΕΛ.ΑΣ. δεν απευθύνθηκαν στον φορέα που τους
χρηματοδοτεί.
Εμείς κατ’ ουσία τη δωρεά δεν την κάνουμε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας αλλά
στην ΕΛ.ΑΣ., με αποτέλεσμα μελλοντικά οποιοδήποτε όχημα από την Αστυνομική Διεύθυνση
Ημαθίας να καταλήξει σε άλλη πόλη.
Εμείς ως παράταξη θα δώσουμε λευκή ψήφο
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Δημάρχου;
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Κ.Θεοδωρίδης απείχαν από την
ψηφοφορία του παρόντος θέματος
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ι.Τσαναξίδης, Γ.Μελιόπουλος
Υπέρ της εισήγησης του Δημάρχου ψήφισαν είκοσι πέντε (25) δημοτικοί σύμβουλοι, οι:
Η.Τσιφλίδης, Β.Παπαδόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Κ.Ρίζος, Α.Τσαχουρίδης, Σ.Διαμάντης,
Β.Λυκοστράτης, Κ.Γρηγοριάδης, Λ.Ακριβόπουλος Θ.Κορωνάς, Α.Λαζαρίδης, Α.Σιδηρόπουλος,
Λ.Ασλανίδης, Γ.Μπατσαρά, Σ. Τζήμα, Ε.Κελεσίδης, Κ.Βασιλειάδης, Κ.Παλουκίδης, Δ.Πυρινός,
Χ.Τσιούντας, Γ.Γουλτίδης, Γ.Μιχαηλίδης, Ν.Αγγέλου, Β.Στεφανόπουλος, Γ.Δεμερτζίδης
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 20-10-2021 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
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2.- Την με αρ. πρωτ. 25681/17-9-2021 αίτηση του Γ.Αδαμίδη, Διευθυντή της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Ημαθίας.
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021 και στον ΚΑ. 00.6739.003
«Επιχορήγηση της Ελληνικής Αστυνομίας – Πυροσβεστικής – Δημοσίων Δομών Υγείας από
Δήμο Βέροιας για κάλυψη εκτάκτων ή/και επειγουσών αναγκών (σύμφωνα με τους ν.4368/2016
& ν.4662/2020)» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4662/2020, του άρθρου 88 του ν.4368/2016, 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 από το άρθρο 66 του ν.4735/2020.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας με το συνολικό
ποσό των 9.000,00€, για την κάλυψη μέρους των εξόδων για την προμήθεια τεχνολογικού
εξοπλισμού και την εγκατάσταση Συστήματος Ψηφιακής Επικοινωνίας (Digital Mobile Radio)
στο τηλεφωνικό κέντρο και στα περιπολικά οχήματα της Διεύθυνσης, στα πλαίσια των έκτακτων
και επειγουσών αναγκών που αντιμετωπίζει η υπηρεσία λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 258/2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

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

Μιχαήλ Σουμελίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 2-11-2021
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

