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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 6/2021 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 92/2021
Πεξίιεςε
Έγθξηζε νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηνπ Αζιεηηθνύ
σκαηείνπ «Αγξνηηθόο Αζηέξαο Αγίαο Βαξβάξαο»
ήκεξα 21 Απριλίοσ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάρηη θαη ώξα 17:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 16-04-2021 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο
πκβνύινπο, ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη
ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ηεο ππ’ αξηζ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 3060 ΚΤΑ
(ΦΔΚ Β΄ 89/16-1-2021) θαη ηεο ππ’ αξηζ. 60249/22-9-2020 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ.Δζσηεξηθώλ.
Γηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί
ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 40 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Α.πκεσλίδνπ
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8)
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβόπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξόπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλόο, 22)Υ.Σζηνύληαο, 23)Ν.Λαδόπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
25) Μ. νπκειίδεο, 26) Γ.Γνπιηίδεο, 27) Γ.Μηραειίδεο,
28)Υ.Κειεζίδεο, 29) Ν.Αγγέινπ, 30) Β.ηεθαλόπνπινο, 31)
Α.Μαξθνύιεο, 32) Κ.Σξνρόπνπινο, 33) .ηνπγηάλλνο,
34)Κ.Θενδσξίδεο, 35) Π.Μνπρηάξε, 36)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 37)
Γ.Ράιιε, 38) Γ.Γεκεξηδίδεο, 39) Γ.Μειηόπνπινο, 40)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο, Η.ηδεξόπνπινο,
Ν.Μαξγαξηηόπνπινο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο, Γ.ίηαο,
Δ.Παγνύξαο, Π. Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρώξεζε ν θ. Θ.Κνξσλάο.
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 87/2021 πξνζήιζε ν θ. Λ.Αζιαλίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 88/2021 απνρώξεζε ν θ. .ηνπγηάλλνο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 89/2021 απνρώξεζε ν θ. Η.Σζαλαμίδεο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 92/2021 απνρώξεζε ν θ. .Αζιάλνγινπ
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 93/2021 απνρώξεζαλ νη θ.θ Π.Παπιίδεο θαη Γ.Γνπιηίδεο
6) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 94/2021 απνρώξεζε ν θ. Γ.Μηραειίδεο
7) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 97/2021 απνρώξεζε ν θ. Α.Λαδαξίδεο
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 13-4-2021 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ
Βνξγηαδίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Ο Πξόεδξνο ηνπ αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ «ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΑΣΔΡΑ ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»,
Θσκάο Παδαξηδηθιήο, θαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο, Γεώξγηνο Βιάρνο, κε αίηεζή ηνπο (αξ. πξση.
6083/08-04-2021), δεηνύλ ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο γπλαηθείαο νκάδαο ηνπ ζπιιόγνπ ζην πξσηάζιεκα ηεο Α’
Δζληθήο θαηεγνξίαο ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο (Δ.Π.Ο.).
Ζ γπλαηθεία νκάδα ηνπ «ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΑΣΔΡΑ ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», κε έδξα ηελ
Κνηλόηεηα Αγίαο Βαξβάξαο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, ην επόκελν δηάζηεκα πξόθεηηαη λα ζπκκεηάζρεη
ζην θεηηλό πξσηάζιεκα Α’ Δζληθήο ηεο Δ.Π.Ο. ην νπνίν ζα δηεμαρζεί ιόγσ ησλ έθηαθησλ
ζπλζεθώλ ηεο παλδεκίαο ζε έλα γύξν, θαηά ηνλ νπνίν ε νκάδα ζα πξέπεη λα αγσληζηεί ζε έμη (6)
εθηόο έδξαο αγώλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε Γξάκα, Θεζζαινλίθε (x3), Ξάλζε θαη Λάξηζα.
Γεδνκέλσλ ησλ δπζθνιηώλ ζηηο κεηαθηλήζεηοιόγσ ηεο παλδεκίαο θαη ηεο αλάγθεο
δηεμαγσγήο ειέγρσλ rapidtestζε όια ηα κέιε ηεο νκάδαο πξηλ από θάζε αγώλα, ην θόζηνο
ζπκκεηνρήο ηεο νκάδαο ζην εζληθό πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ζε
ζύγθξηζε κε πξνεγνύκελεο ρξνληέο.
Δπηπιένλ, ν «ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΑΣΔΡΑ ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» είλαη ν κνλαδηθόο ζύιινγνο
από όιε ηελ Ζκαζία πνπ ζπκκεηέρεη ζην γπλαηθείν πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ ηεο Α’ Δζληθήο
θαηεγνξίαο ηεο Δ.Π.Ο. γεγνλόο πνπ αλαδεηθλύεη ηελ νκάδα ζε ζεκαληηθό «αζιεηηθό πξεζβεπηή»
ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, εληζρύνληαο ηε ζεηηθή εηθόλα ηεο πεξηνρήο ζην παλειιήλην.
Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, θξίλεηαη ζθόπηκε ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπηνπ
αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ «ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΑΣΔΡΑ ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» πξνθεηκέλνπ λα
ππνζηεξηρηεί ε ζπκκεηνρή ηεο γπλαηθείαο νκάδαο ηνπ ζπιιόγνπ ζην πξσηάζιεκα ηεο Α’ Δζληθήο
θαηεγνξίαο ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο (Δ.Π.Ο.).
Σν ζπλνιηθό ύςνο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ«ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΑΣΔΡΑ ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»ζην
γπλαηθείν πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ ηεο Α’ Δζληθήο θαηεγνξίαο ηεο Δ.Π.Ο. αλέξρεηαη ζην πνζό
ησλ 2.000,00€ θαη ζα θαιπθζεί από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο
2021, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.Δ. 00.6736.001 θαη ηίηιν «Δπηρνξεγήζεηο ζε πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο
θαη ζσκαηεία».
Α) ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ αξζ. 65 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α’ 87/07-062010) «Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην απνθαζίδεη γηα όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην δήκν, εθηόο από
εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ λόκνπ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ δεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ ή
ην ίδην ην δεκνηηθό ζπκβνύιην κεηαβίβαζε ζε επηηξνπή ηνπ».
Β)ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν. 4735/2020 (ΦΔΚ Α 197/12-10-2020): ε
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 202 «Δπηρνξεγήζεηο θαη βνεζήκαηα» ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (λ.
3463/2006) αληηθαζίζηαηαη ε ππνπεξ. i) θαη πξνζηίζεηαη ππνπεξ. vi), σο εμήο:
«1Α. Με απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ είλαη δπλαηή ε παξνρή ρξεκαηηθώλ
επηρνξεγήζεσλ:
«i. ζε λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθθιεζηαζηηθώλ, θαζώο
θαη ζε πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο, πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ
Γήκνπ,
(…)
vi. ζε αζιεηηθά ζσκαηεία γηα ηελ πξναγσγή ηνπ νηθείνπ αζιήκαηνο, θαζώο θαη γηα ηελ
θάιπςε εμόδσλ κεηαθίλεζεο αζιεηώλ θαη αζιεηηθώλ νκάδσλ, πνπ εδξεύνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπο
θαη ζπκκεηέρνπλ ζε εζληθά πξσηαζιήκαηα νιπκπηαθώλ αζιεκάησλ. Από ηηο δηαηάμεηο ηνπ
πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ, εμαηξνύληαη νη αζιεηηθέο αλώλπκεο εηαηξείεο. Ζ παξνύζα ηζρύεη έσο ηηο
30.6.2021.».
1Β. Ζ παξνρή ρξεκαηηθώλ επηρνξεγήζεσλεπηηξέπεηαη κόλνλ εθόζνλ έρεη εγγξαθεί
ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ νηθείν πξνϋπνινγηζκό γηα ην ζθνπό απηόλ. Σν ζπλνιηθό πνζό ησλ
επηρνξεγήζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα θαη κηζό εθαηνζηό (1,5%) ησλ ηαθηηθώλ εζόδσλ
ηνπ δήκνπ.
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Ζ δηάηαμε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ δελ έρεη εθαξκνγή, αλ ηα πνζά ησλ ρνξεγνύκελσλ
εληζρύζεσλ από ηνπο δήκνπο πξνο ηνπο παξαπάλσ θνξείο πξνέξρνληαη από έθηαθηεο νηθνλνκηθέο
εληζρύζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο αλσηέξσ θνξείο ή αλ νη θνξείο πνπ επηρνξεγνύληαη είλαη
ζρνιηθέο επηηξνπέο.»
Παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην:
Να εγθξίλεη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζεηνπ αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ «ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΑΣΔΡΑ
ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο γπλαηθείαο νκάδαο ηνπ ζπιιόγνπ
ζην πξσηάζιεκα ηεο Α’ Δζληθήο θαηεγνξίαο ηεο Διιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο
(Δ.Π.Ο.) .
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Παπιίδεο: Δίλαη δύζθνια ηα ρξόληα απηά γηα ηνλ αζιεηηζκό, ην μέξνπκε όινη απηό.
Αθνξά ηε γπλαηθεία νκάδα πνδνζθαίξνπ, είλαη ηδηαίηεξεο νη ζπλζήθεο θαη πξνηείλσ λα απμεζεί ε
ελίζρπζε ηνπ Γήκνπ ζηηο 5.000€
Κ.Θενδσξίδεο: Κη εγώ από ηελ πιεπξά κνπ πξνηείλσ ηελ όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε
ελίζρπζε απηήο ηεο νκάδαο, πνπ είλαη ε κόλε νκάδα πνπ έρνπκε ζηελ Α΄ Δζληθή θαηεγνξία.
Αμίδεη απηή ε πξνζπάζεηα θαη πξέπεη λα ηελ εληζρύζνπκε. Πξνηείλσ λα εληζρπζεί κε ηνπιάρηζηνλ
5.000€
Γήκαξρνο: Μα 5.000€ δε δήηεζε νύηε ε ίδηα ε νκάδα. Υαίξνκαη πνπ είζηε γαιαληόκνη,
αιιά δελ δήηεζαλ νύηε απηνί 5.000€
Κ.Θενδσξίδεο: Γήκαξρε κε κε εηξσλεύεζηε, γηαηί ζα ζαο ζπκίζσ ηα έξγα πνπ θάλαηε
ζηνπο Γεσξγηαλνύο… (Αδύλαηε ε απνκαγλεηνθώλεζε δηόηη δεκνηηθνί ζύκβνπινη κηινύλ
ηαπηόρξνλα)
Γήκαξρνο: Γελ ζαο εηξσλεύνκαη θ.Θενδσξίδε, αιιά ε πξόηαζε παξακέλεη σο έρεη.
Μαξθνύιεο: Σόζα δήηεζαλ;
Κ.Θενδσξίδεο: Αο γίλνπλ ηνπιάρηζηνλ 3.000€
Γήκαξρνο: Μαο δήηεζαλ 4.000€ γηα λα θαιύςνπλ ην ζύλνιν ησλ αλαγθώλ ηνπο, αιιά ζα
πξέπεη λα έρνπκε ζην κπαιό καο όηη πηζαλόλ λα πξνθύςνπλ θη άιιεο αλάγθεο θαη λα ρξεηαζηεί λα
εληζρύζνπκε θη άιινπο ζπιιόγνπο
Μαξθνύιεο: Δδώ ππάξρεη κηα ηδηαηηεξόηεηα γηαηί είλαη ε κνλαδηθή γπλαηθεία νκάδα…
Γήκαξρνο: Κάζε νκάδα έρεη ηηο ηδηαηηεξόηεηέο ηεο…
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 13-4-2021 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ.
2.- Σελ κε αξ. Μαξθνύιεο
3.- Όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ έηνπο 2021 θαη ζηνλ ΚΑ. 00.6736.001 «Δπηρνξεγήζεηο ζε
πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο θαη ζσκαηεία» ππάξρεη γξακκέλε ζρεηηθή πίζησζε.
4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ
λ. 3463/2006 (Κ.Γ.Κ.), όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 38 ηνπ λ.4257/2014 θαη ην άξζξν 66 ηνπ
λ.4735/2020.
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Δγθξίλεη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Αζιεηηθνύ σκαηείνπ «Αγξνηηθόο Αζηέξαο Αγίαο
Βαξβάξαο», κε ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 2.000,00€, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο
γπλαηθείαο νκάδαο ηνπ ζπιιόγνπ ζην πξσηάζιεκα ηεο Α΄ Δζληθήο θαηεγνξίαο ηεο Διιεληθήο
Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο (Δ.Π.Ο.).
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Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 92/ 2021
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλόο
Σζηνύληαο
Λαδόπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης
Γ.

Σζηινγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 26-4-2021
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

