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ΘΕΜΑ :
Τοποθέτηση μαρμάρινου αγάλματος στην ευρύτερη περιοχή των Αγ.

Αναργύρων.

ΣΧΕΤ: 1) Η με αριθμ. Πρωτ. 21048/1-8-2018 αίτηση, του κ. Τσαπάρα Αντώνιου.

2) Η 514/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας.
3) Το με αριθ. πρωτ. 244557/173724/2595/97 έγγραφο της ΕΦΑ Ημαθίας
4) Η με αριθμ. απόφ. 480/2019 του Δ.Σ. περί καθορισμού θέσης τοποθέτησης του αγάλματος

«κόρη της Βέροιας»

5) Η με αριθμ. Πρωτ. 16807/10-7-2019 αίτηση, του κ. Τσαπάρα Αντώνιου.

Με την με αριθμ. πρωτ. 21048/1-8-2018 αίτηση του, ο κ. Τσαπάρας Αντώνιος, γνωστοποίησε
την πρόθεση του να δωρίσει ένα άγαλμα «κόρης» από την ιδιωτική συλλογή
του, για να τοποθετηθεί σε χώρο της πόλης της Βέροιας σε σημείο το οποίο θα κρίνει ο Δήμος ως
κατάλληλο.

Στην ίδια αίτηση δηλώνει ότι η μεταφορά και παράδοση θα γίνει με ευθύνη του δωρητή σε χώρο
που θα υποδειχθεί από το Δήμο Βέροιας και ζητά να τοποθετηθεί αναμνηστική επιγραφή που θα αναγράφει
«Δωρεά ΤΣΑΠΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ στη μνήμη της ΜΑΡΙΑΣ»

Με την 514/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος Βέροιας προχώρησε στην αποδοχή
δωρεάς, του μαρμάρινου γλυπτού αγάλματος ήδη φιλοτεχνημένου, (αντίγραφο της κόρης της Βέροιας), που
βρίσκεται στην ιδιωτική συλλογή του κ. ΑντώνιουΤσαπάρα.

Με το αριθ. πρωτ. 244557/173724/2595/97 έγγραφο της, η ΕΦΑ Ημαθίας μας γνωστοποιεί ότι
δεν έχει αντίρρηση για την τοποθέτηση του μαρμάρινου αντιγράφου της «Κόρης της Βέροιας» σε
κοινόχρηστο και περίβλεπτο χώρο στην περιοχή των Αγ. Αναργύρων και παράλληλα προτείνει να εξεταστεί
το ενδεχόμενο της τοποθέτησης του γλυπτού στο πάρκο Καρατάσου, στο περιβάλλον της ανασκαφής του
αρχαίου λουτρού (εκτός της περίφραξης), διότι κρίνει ότι θα ταίριαζε στον χαρακτήρα του αρχαίου
μνημείου.

Με την με αριθμ. απόφ. 480/2019 του Δ.Σ. περί καθορισμού θέσης τοποθέτησης του αγάλματος

«κόρη της Βέροιας», αποφασίστηκε η τοποθέτηση του αγάλματος «Κόρη της Βέροιας» στον περιβάλλοντα

χώρο της ανασκαφής του αρχαίου λουτρού (εκτός της περίφραξης) στο πάρκο Καρατάσου.

Με την με αριθμ. πρωτ. 16807/10-7-2019 αίτηση του, ο κ. Τσαπάρας Αντώνιος, μετά από
ενημέρωση που έλαβε σχετικά με την τοποθέτηση του αγάλματος «κόρη της Βέροιας» στην πλατεία
Καρατάσου, αιτείται την επανεξέταση της θέσης τοποθέτησης, μεταξύ Αγίων Αναργύρων και της Κεντρικής
Πλατείας Ελιάς.



Το θέμα θεωρείται εξαιρετικά επείγον προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία μεταφοράς και
ολοκλήρωσης της αποδοχής της δωρεάς του κ. Τσαπάρα Αντώνιου πριν την ολοκλήρωση των
θερινών μηνών.

Κατόπιν των ανωτέρω:
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως:

Επανεξετάσει την θέση στην οποία θα τοποθετηθεί το άγαλμα προσδιορίζοντάς την, στο συνημμένο
απόσπασμα Τοπογραφικού Διαγράμματος στην περιοχή του πάρκου μεταξύ Αγίων Αναργύρων, και της
Κεντρικής Πλατείας Ελιάς, στο οποίο και προτείνονται δύο σημεία εντός της περιοχής.

Συνημμένα:

1. Αποσπάσματα τοπογραφικού διαγράμματος.

2. Φωτογραφία Αγάλματος

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ
Τ.Ε. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Τ.Σ.Ε.
Κ.Α.Α.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ


