ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 15/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 263/2021
Περίληψη
Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για τη
διακοπή χρηματοδότησης του Προγράμματος
Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.)
Σήμερα 15 Νοεμβρίου 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
11-11-2021 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 36 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Ν.Αγγέλου, Χ.Κελεσίδης
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Σ.Στουγιάννος, Π.Μουχτάρη,
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ. Γ.Δεμερτζίδης
Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας,
15)Λ.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17) Σ. Τζήμα, 18)
Ε.Κελεσίδης, 19)Κ.Βασιλειάδης, 20) Κ.Παλουκίδης, 21)
Δ.Πυρινός, 22)Χ.Τσιούντας, 23)Ν.Λαζόπουλος, 24) Π.Παυλίδης,
25) Μ. Σουμελίδης, 26) Γ.Γουλτίδης, 27) Γ.Μιχαηλίδης, 28)
Β.Στεφανόπουλος, 29) Α.Μαρκούλης, 30) Κ.Τροχόπουλος,
31)Κ.Θεοδωρίδης,
32)Δ.Τσανακτσίδης,
33)
Δ.Ράλλη,
34)Χ.Τσολακίδης, 35) Γ.Μελιόπουλος, 36) 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 αποχώρησαν οι κ.κ Π.Παυλίδης, Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 264/2021 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ Μ.Σουμελίδης, Β.Στεφανόπουλος και προσήλθε ο
κ. Λ.Ασλανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 267/2021 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Σιδηρόπουλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 278/2021 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Σιδηρόπουλος.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 279/2021 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ.Τσανακτσίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της
έκδοσης ψηφίσματος διαμαρτυρίας για τη διακοπή χρηματοδότησης του Προγράμματος Άθλησης
για Όλους (Π.Α.γ.Ο.). Το σχέδιο ψηφίσματος κατέθεσε στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. ο
δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης, το επεξεργάστηκαν τα μέλη της επιτροπής που το Δ.Σ.
σύστησε για τον σκοπό αυτό και κατατίθεται προς ψήφιση στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε για τη συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Στη συνέχεια, αφού δέχθηκε ομόφωνα το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το
παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως
κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου σχέδιο ψηφίσματος
διαμαρτυρίας για τη διακοπή χρηματοδότησης του Προγράμματος Άθλησης για Όλους
(Π.Α.γ.Ο.), που έχει ως εξής:
«Με την παρούσα επιστολή εκφράζουμε την ανησυχία μας για την απόφαση διακοπής της
χρηματοδότησης των προγραμμάτων Άθλησης για όλους Π.Α.γ.Ο που χρόνια τώρα αποτελούν
βασικό πυλώνα αθλητισμού στη χώρα μας. Ενός προγράμματος που ξεκίνησε από τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού το έτος 1983.
Ζητούμε λοιπόν να εισαχθεί προς συζήτηση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
το θέμα αυτό και να εκφραστεί δημόσια η αντίθεση μας στη δρομολογούμενη απόφαση.
Υπερασπιζόμαστε την ανάγκη της συνεχούς απρόσκοπτης και ενισχυμένης εφαρμογής του
Προγράμματος Άθληση για Όλους και ζητούμε από το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού όπως και από τη Γ.Γ.Α. να επανεξετάσει άμεσα το θέμα και να ακυρώσει την
απόφαση που κοινοποιήθηκε στους Δήμους της χώρας στην οποία αναφέρεται ότι δεν θα
συμμετέχει οικονομικά την περίοδο 2021-20022 στα Προγράμματα Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο)
που χρόνια τώρα αποτελούν βασικό πυλώνα μαζικού αθλητισμού και προσφέρουν εργασία σε
πτυχιούχους φυσικής αγωγής.
Στο δήμο μας ειδικότερα λειτουργούσαν αρκετά τμήματα μαζικού αθλητισμού και
τμήματα αθλητισμού ΑΜΕΑ όπου αθλούνταν μεγάλος αριθμός δημοτών όπως και
απασχολούνταν ικανός αριθμός πτυχιούχων φυσικής αγωγής από την περιοχή μας.
Κατόπιν τούτων εκφράζουμε με την παρούσα την αντίθεση και την ανησυχία μας και
διεκδικούμε από τους αρμόδιους φορείς την επαναχρηματοδότηση των προγραμμάτων Π.Α.γ.Ο
και τη συνέχισή λειτουργίας τους σε όλους του Δήμους της χώρας».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Τσιούντας: χαίρομαι που υπήρξε συνεννόηση μεταξύ των παρατάξεων κι ήρθε σήμερα
από κοινού αυτό το ψήφισμα. Μακάρι να γινόταν κάτι τέτοιο και για άλλα θέματα του Δήμου, για
να μπορούσαμε να λάβουμε και πιο εύκολα αποφάσεις.
Στο Δ.Σ. αυτήν τη στιγμή υπάρχουν τρεις ανεξαρτητοποιημένοι δημοτικοί σύμβουλοι,
καθώς κι ο κ.Ε.Κελεσίδης ο οποίος δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει την αρχηγό του, την
κ.Μπατσαρά. Είναι κι αυτός ανεξάρτητος ή ανήκει σε άλλη κατηγορία; Αν είναι κι αυτός
ανεξάρτητος, σημαίνει ότι είμαστε το 10% του Δ.Σ.
Πρόεδρε δεν ξέρω ποιος πήρε την πρωτοβουλία και ην ευθύνη, αλλά θα έπρεπε
τουλάχιστον να καλέσετε το 10%, για να συμμετέχουμε κι εμείς σε αυτό το ψήφισμα. Γιατί δε
ζητήσατε τη γνώμη μας; Γιατί δε ζητήσατε να υπάρχει εκπροσώπηση;
Μαρκούλης: Επί της ουσίας μπορεί να έχει δίκιο ο κ.Τσιούντας, το θέμα όμως τέθηκε στην
προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Σήμερα τοποθετούμαστε επί της ουσίας, θέλουμε ή δεν θέλουμε ένα τέτοιο ψήφισμα;
Τσιούντας: Εμείς μείναμε με την εντύπωση πως θα συγκεντρωθούν οι εκπρόσωποι των
παρατάξεων. Το 10% των ανεξάρτητων που είναι;
Πρόεδρος: Τα μέλη ορίστηκαν εκείνη τη στιγμή αν θυμάμαι καλά, εσείς δεν εκδηλώσατε
ενδιαφέρον…
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Την εισήγηση του προέδρου.
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018 και 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.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας εκφράζει την ανησυχία και τη δημόσια αντίθεσή του
για την απόφαση διακοπής της χρηματοδότησης των προγραμμάτων Άθλησης για όλους
(Π.Α.γ.Ο.), που χρόνια τώρα αποτελούν βασικό πυλώνα αθλητισμού στη χώρα μας. Ενός
προγράμματος που ξεκίνησε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το έτος 1983
Υπερασπίζεται την ανάγκη της συνεχούς απρόσκοπτης και ενισχυμένης εφαρμογής του
Προγράμματος Άθληση για Όλους και ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού όπως και από τη Γ.Γ.Α. να επανεξετάσει άμεσα το θέμα και να ακυρώσει την
απόφαση που κοινοποιήθηκε στους Δήμους της χώρας, στην οποία αναφέρεται ότι δεν θα
συμμετέχει οικονομικά την περίοδο 2021-2022 στα Προγράμματα Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.)
που χρόνια τώρα αποτελούν βασικό πυλώνα μαζικού αθλητισμού και προσφέρουν εργασία σε
πτυχιούχους φυσικής αγωγής.
Στον Δήμο μας ειδικότερα λειτουργούσαν αρκετά τμήματα μαζικού αθλητισμού και
τμήματα αθλητισμού ΑΜΕΑ, όπου αθλούνταν μεγάλος αριθμός δημοτών και απασχολούνταν
ικανός αριθμός πτυχιούχων φυσικής αγωγής από την περιοχή μας.
Κατόπιν τούτων το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει με το παρόν ψήφισμα την αντίθεση, την
ανησυχία του και διεκδικεί από τους αρμόδιους φορείς την επαναχρηματοδότηση των
προγραμμάτων Π.Α.γ.Ο. και τη συνέχιση λειτουργίας τους σε όλους τους Δήμους της χώρας».
Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί στα:
1.- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
2.- Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
3.- Τοπικά και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε., καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 263/2021
.............................................................................................……….................................
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
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Γουλτίδης
Μιχαηλίδης
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Τσανακτσίδης
Ράλλη
Τσολακίδης
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Μιχαήλ Σουμελίδης
Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 25-11-2021
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

