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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 9/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 158/2021
Περίληψη
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του
αθλητικού σωματείου «Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ»
Σήμερα 23 Ιουνίου 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 18-06-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου 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 33 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) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ.
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)
Γ.Γουλτίδης, 26) Γ.Μιχαηλίδης, 27) Β.Στεφανόπουλος, 28)
Α.Μαρκούλης, 29) Κ.Τροχόπουλος, 30) Κ.Θεοδωρίδης, 31)
Δ.Ράλλη, 32) Γ.Μελιόπουλος, 33) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες
Μ.Σουμελίδης,Ν.Αγγέλου,
Χ.Κελεσίδης,Σ.Στουγιάννος,
Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης,
Γ.Δεμερτζίδης, Α.Συμεωνίδου

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης, 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 ο κ.Κ.Θεοδωρίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Σ.Τζήμα,
Λ.Ακριβόπουλος
2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ Η.Τσιφλίδης,
Γ.Μιχαηλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 147/2021 αποχώρησε ο κ.Λ.Ακριβόπουλος και προσήλθε ο κ Η.Τσιφλίδης
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 16-6-2021 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Ο Πρόεδρος του Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, με αίτησή του (αρ. πρωτ. 10037/02-062021) ζητά εκ μέρους του αθλητικού συλλόγου την οικονομική υποστήριξη του Δήμου Βέροιας
προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες μετακίνησης των αθλητικών ομάδων του συλλόγου που
συμμετέχουν σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα.
Είναι ευρέως γνωστό ότι ο Φίλιππος Βέροιας είναι ένας από τους καλύτερους
«πρεσβευτές» της πόλης όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και διεθνές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι
η ανδρική ομάδα της χειροσφαίρισης μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει 10 πρωταθλήματα και 6
κύπελλα Ελλάδος. Παράλληλά, το ανδρικό τμήμα Μπάσκετ συμμετέχει σταθερά τα τελευταία
χρόνια στην Α2 Εθνική Κατηγορία ενώ το ανδρικό τμήμα Βόλεϊ συμμετέχει εδώ και δυο χρόνια
στην Α1 Εθνική Κατηγορία, συμμετέχοντας μάλιστα πρόσφατα στο Final Four του League Cup
«Νίκος Σαμαράς» που διοργανώθηκε με επιτυχία στην πόλη μας.
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.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κρίνεται σκόπιμη η οικονομική ενίσχυση του
αθλητικού σωματείου «Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» προκειμένου να καλυφθεί μέρος των
εξόδων μετακίνησης των αθλητικών ομάδων του συλλόγου στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε
Πανελλήνια Πρωταθλήματα.
Το συνολικό ύψος της οικονομικής ενίσχυσης του Δήμου Βέροιας για την υποστήριξη της
συμμετοχής των αθλητικών ομάδων του «Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» που συμμετέχουν σε
Πανελλήνια Πρωταθλήματα ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00€ 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 66 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α 197/12-10-2020):
η παρ. 1 του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήματα» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.
3463/2006) αντικαθίσταται η υποπερ. i) και προστίθεται υποπερ. vi), ως εξής:
«1Α. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών
επιχορηγήσεων:
«i. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των εκκλησιαστικών, καθώς
και σε πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου,
(…)
vi. σε αθλητικά σωματεία για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και για την
κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή τους
και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων. Από τις διατάξεις του
προηγούμενου εδαφίου, εξαιρούνται οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. Η παρούσα ισχύει έως τις
30.6.2021.».
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.»
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Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
Να εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση του αθλητικού σωματείου Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ» προκειμένου να καλυφθεί μέρος των εξόδων μετακίνησης των αθλητικών ομάδων του
συλλόγου που συμμετέχουν σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Πρέπει να οριστεί ένα ποσό σταθερό κι όχι να λειτουργούμε αποσπασματικά,
για να μην αδικούμε κόσμο και να μην υπάρχει μεροληψία κι αδιαφάνεια στη διαχείριση αυτών
των πραγμάτων και για να κρατήσουμε ισότιμη στάση σε όλους όσους το δικαιούνται, γιατί
επιδιώκουν δράσεις ή κάνουν πρωταθλητισμό.
Μελιόπουλος: Βλέπουμε στην εισήγηση ότι στον «Φίλιππο», το μεγάλο σωματείο της
πόλης, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί οικονομική ενίσχυση για να καλυφθεί μέρος των εξόδων
μετακίνησης των αθλητικών ομάδων, στα πλαίσια συμμετοχής τους σε πανελλήνια
πρωταθλήματα. Πως μεταφράζεται αυτό;
Ότι για ένα τέτοιο ιστορικό σωματείο έχουν μειωθεί τόσο πολύ οι χρηματοδοτήσεις από
την πλευρά της κυβέρνησης, που δεν μπορούν να μεταφέρουν τους αθλητές τους από πόλη σε
πόλη για να συμμετέχουν σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Γι’ αυτό κι αυτοί με τη σειρά τους
ζητούν την ενίσχυση από τον Δ.Βέροιας.
Εμείς εκτιμώ ότι θα συναινέσουμε για να ενισχυθούν οι δύο αυτοί σύλλογοι. Δεν
υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, με αποτέλεσμα οι σύλλογοι να σηκώνουν τα χέρια ψηλά και να
ζητούν τη βοήθεια από τον Δ.Βέροιας, την οποία και τους την δίνουμε.
Χρέος της διοίκησης του Δήμου είναι να απαιτήσει από την κυβέρνηση να ενισχύσει όσο
πρέπει τους συλλόγους που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για να
γυμνάζονται οι αθλητές τους και να συμμετέχουν σε πανελλήνια και παγκόσμια πρωταθλήματα
και να φέρνουν διακρίσεις στην πόλη μας
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 16-6-2021 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την με αρ. πρωτ. 10037/2-6-2021 αίτηση του προέδρου του αθλητικού σωματείου
«Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ».
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 από το άρθρο 66 του ν.4735/2020.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση του αθλητικού σωματείου «Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ», με το συνολικό ποσό των 6.000,00€, για την κάλυψη μέρους των εξόδων
μετακίνησης των αθλητικών ομάδων του σωματείου που συμμετέχουν σε πανελλήνια
πρωταθλήματα.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 158/2021
.............................................................................................……….................................
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
Ράλλη
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 24-06-2021
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

ΑΔΑ: ΩΜΩΖΩ9Ο-1ΗΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ
: Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων
ΓΡΑΦΕΙΟ
: Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 46
Πληροφορίες : Χ. Λιλιόπουλος
Τηλέφωνο
: 2331350529
FAX
: 2331350515

Βαθμός Ασφαλείας
Βέροια - - 2021
Αρ. Πρωτ. Δ.Υ.

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθ. 158/2021
απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Περίληψη απόφ.
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του
αθλητικού σωματείου «Α.Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ»
ΣΧΕΤ :
Σας κοινοποιούμε την αριθ. 158/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
για να λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
Κοιν/ση
1) ΙΑ1/3
2) Β/2β

