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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Α Π Ο  Π Α  Μ Α
Απφ ην ππ’ αξηζ. 8/2021 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 144/2021
Πεξίιεςε
Έγθξηζε νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηνπ Αζιεηηθνχ
σκαηείνπ «Παλεκαζηαθφο χιινγνο ΚΑΡΑΣΔ Βέξνηαο»
ήκεξα 3 Ηοσνίοσ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Πέμπηη θαη ψξα 10:00 ζπλήιζε
ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε δηα πεξηθνξάο, χζηεξα απφ ηελ κε εκεξνκελία 26-2021 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο πκβνχινπο, ηνπο
Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηεο ππ’ αξηζ. 60249/22-9-2020 εγθπθιίνπ ηνπ
Τπ.Δζσηεξηθψλ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί ζπλφινπ 38 κειψλ βξέζεθαλ
παξφληα 41 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Γ.Σζαλαθηζίδεο, Γ.Μειηφπνπινο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Η.Σζαλαμίδεο
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβφπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξφπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλφο, 22)Υ.Σζηνχληαο, 23)Ν.Λαδφπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
25) Μ. νπκειίδεο, 26) Γ.Γνπιηίδεο, 27) Γ.Μηραειίδεο,
28)Υ.Κειεζίδεο, 29) Ν.Αγγέινπ, 30) Β.ηεθαλφπνπινο, 31)
Α.Μαξθνχιεο, 32) Κ.Σξνρφπνπινο, 33) .ηνπγηάλλνο,
34)Κ.Θενδσξίδεο, 35) Π.Μνπρηάξε, 36) Α.πκεσλίδνπ, 37)
Γ.Ράιιε, 38) Γ.Γεκεξηδίδεο

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξφπνπινο, Ν.Μαξγαξηηφπνπινο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο,
Γ.ίηαο, Δ.Παγνχξαο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη:
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ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 2-6-2021 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ Βνξγηαδίδε,
πνπ έρεη σο εμήο:
Ο Αληηπξφεδξνο ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ «ΠΑΝΖΜΑΘΗΑΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ
ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΡΑΣΔ ΒΔΡΟΗΑ», Υξήζηνο Ακβξάζεο, κε αίηεζή ηνπ (αξ. πξση. 10083/02-062021), δεηά ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
πξνζπάζεηαο ηε αζιήηξηαο ηνπ ζπιιφγνπ Βίθπο Παλεηζίδνπ λα πξνθξηζεί ζηνπο Οιπκπηαθνχο
Αγψλεο ηνπ Σφθην.
Ζ αζιήηξηα θέξδηζε ην αζεκέλην κεηάιιην ζηελ θαηεγνξία 68kg ζην 56ν Δπξσπατθφ
Πξσηάζιεκα Καξάηε πνπ δηεμήρζε πξφζθαηα ζην Πφξεηο ηεο Κξναηίαο, δηάθξηζε πνπ ηεο έδσζε
ηελ απεπζείαο πξφθξηζε ζην Παγθφζκην Πξννιπκπηαθφ Σνπξλνπά Καξάηε πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Ηνχλην ζην Παξίζη φπνπ ζα έρεη ηελ επθαηξία λα δηεθδηθήζεη ηελ πξφθξηζε
ηεο ζηνπο πξνζερείο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο.
Ο ΠΑΝΖΜΑΘΗΑΚΟ είλαη ν κνλαδηθφο ζχιινγνοαπφ ηελ πεξηνρή πνπ εθπξνζσπείηαη
ζην Δπξσπατθφ Πξννιπκπηαθφ Σνπξλνπά Καξάηε θαη ελδερφκελε πξφθξηζε ηεο αζιήηξηαο ηνπ
ζπιιφγνπ ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ζα είλαη κεγάιε επηηπρία γηα ηελ πφιε αθνχ ε αζιήηξηα ζα
ιεηηνπξγήζεη σο «αζιεηηθφο πξεζβεπηήο» ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο ζην θνξπθαίν αζιεηηθφ γεγνλφο
ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, θξίλεηαη ζθφπηκε ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ
αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ «ΠΑΝΖΜΑΘΗΑΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΡΑΣΔ ΒΔΡΟΗΑ»
πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρηεί ε ζπκκεηνρή ηεο αζιήηξηαο Βίθπο Παλεηζίδνπ ζην Παγθφζκην
Πξννιπκπηαθφ Σνπξλνπά Καξάηε ζην Παξίζη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα δηεθδηθήζεη ηελ πξφθξηζή
ηεο ζηνπ Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ Σφθην.
Σν ζπλνιηθφ χςνο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ «ΠΑΝΖΜΑΘΗΑΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ
ΚΑΡΑΣΔ ΒΔΡΟΗΑ»ζην Παγθφζκην Πξννιπκπηαθφ Σνπξλνπά Καξάηε ζην Παξίζη αλέξρεηαη
ζην πνζφ ησλ 5.000,00€ θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.Δ. 00.6735.001 θαη ηίηιν «Δπηρνξεγήζεηο ζε
αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία».
Α) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ αξζ. 65 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α’ 87/07-062010) «Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην δήκν, εθηφο απφ
εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ λφκνπ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ ή
ην ίδην ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κεηαβίβαζε ζε επηηξνπή ηνπ».
Β) χκθσλα 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 Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (λ.
3463/2006) αληηθαζίζηαηαη ε ππνπεξ. i) θαη πξνζηίζεηαη ππνπεξ. vi), σο εμήο:
«1Α. Με απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη δπλαηή ε παξνρή ρξεκαηηθψλ
επηρνξεγήζεσλ:
«i. ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθθιεζηαζηηθψλ, θαζψο
θαη ζε πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο, πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ
Γήκνπ,
(…)
vi. ζε αζιεηηθά ζσκαηεία γηα ηελ πξναγσγή ηνπ νηθείνπ αζιήκαηνο, θαζψο θαη γηα ηελ
θάιπςε εμφδσλ κεηαθίλεζεο αζιεηψλ θαη αζιεηηθψλ νκάδσλ, πνπ εδξεχνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπο
θαη ζπκκεηέρνπλ ζε εζληθά πξσηαζιήκαηα νιπκπηαθψλ αζιεκάησλ. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, εμαηξνχληαη νη αζιεηηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο. Ζ παξνχζα ηζρχεη έσο ηηο
30.6.2021.».
1Β. Ζ παξνρή ρξεκαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ έρεη εγγξαθεί
ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ νηθείν πξνυπνινγηζκφ γηα ην ζθνπφ απηφλ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ
επηρνξεγήζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα θαη κηζφ εθαηνζηφ (1,5%) ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ
ηνπ δήκνπ.
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Ζ δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ έρεη εθαξκνγή, αλ ηα πνζά ησλ ρνξεγνχκελσλ
εληζρχζεσλ απφ ηνπο δήκνπο πξνο ηνπο παξαπάλσ θνξείο πξνέξρνληαη απφ έθηαθηεο νηθνλνκηθέο
εληζρχζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο αλσηέξσ θνξείο ή αλ νη θνξείο πνπ επηρνξεγνχληαη είλαη
ζρνιηθέο επηηξνπέο.»
Παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην:
Να εγθξίλεη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζεηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ «ΠΑΝΖΜΑΘΗΑΚΟ
ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΡΑΣΔ ΒΔΡΟΗΑ»γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο
αζιήηξηαο ηνπ ζπιιφγνπ, Βίθπο Παλεηζίδνπ, ζην Παγθφζκην Πξννιπκπηαθφ Σνπξλνπά Καξάηε
ζην Παξίζη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα δηεθδηθήζεη ηελ πξφθξηζή ηεο ζηνπ Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ
Σφθην.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 2-6-2021 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ.
2.- Σελ κε αξ. πξση. 10083/2-6-2021 αίηεζε ηνπ Υ.Ακβξάζε, αληηπξνέδξνπ ηνπ Αζιεηηθνχ
σκαηείνπ «Παλεκαζηαθφο χιινγνο ΚΑΡΑΣΔ Βέξνηαο»
3.- Όηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2021 θαη ζηνλ ΚΑ. 00.6736.001 «Δπηρνξεγήζεηο ζε
πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία» ππάξρεη γξακκέλε ζρεηηθή πίζησζε.
4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ
λ. 3463/2006 (Κ.Γ.Κ.), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 38 ηνπ λ.4257/2014 θαη ην άξζξν 66 ηνπ
λ.4735/2020.
Απνθαζίδεη Οκφθσλα
Δγθξίλεη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ «Παλεκαζηαθφο χιινγνο
ΚΑΡΑΣΔ Βέξνηαο», κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 5.000,00€, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπκκεηνρήο
ηεο αζιήηξηαο ηνπ ζπιιφγνπ, Βίθπο Παλεηζίδνπ, ζην Παγθφζκην Πξννιπκπηαθφ Σνπξλνπά
Καξάηε ζην Παξίζη, γηα ηελ πξφθξηζή ηεο ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ Σφθην.
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Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 144 / 2021
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδφπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβφπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξφπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλφο
Σζηνχληαο
Λαδφπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλφπνπινο
Μαξθνχιεο
Σξνρφπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο

Μιταήλ οσμελίδης

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 4-6-2021
Ο Γήμαρτος
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