ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 28/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 615/2001
Περίληψη
Έγκριση τροπ/σης της υπ’ αριθ. 123/99
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για
«Εγκριση πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου».
Σήμερα 5 Νοεμβρίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο,
ύστερα από την με ημερομηνία 1-11-2001 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που
δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο
σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
611/2001 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Κεσίδης, Π.
Αγαθαγγελίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 615/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 617/2001
απόφασης αποχώρησαν οι κ. κ. Κ. Κόλβατζης,
Α. Κεσίδης, Χ. Γεωργιάδης, Γ. Μανακούλης.
4) Κατά την ψηφοφορία της υπ’ αριθ. 618/2001
απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Κεσίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 619/2001
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Κόλβατζης, Γ.
Μανακούλης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Α.
Κεσίδης, Β. Γιαννουλάκης, Ε. Σοφιανίδης, Π.
Αγαθαγγελίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 31-10-01 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Μετά την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του Διεθνούς Ινστιτούτου
Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής, στο οποίο συμμετέχει και ο Δήμος Βέροιας, απαιτείται
η τροποποίηση της από 22-3-1999 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Δήμου
Βέροιας, της Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Πολιτιστικής Κοινωνικής Ανάπτυξης
Δήμου Βέροιας, του Κέντρου Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών και Επικοινωνίας ΟΤΑ,
του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βέροιας, της Διαδημοτικής Επιχείρησης
«ΙΡΙΣ» κα της ΕΡΤ3, ως ακολούθως, προκειμένου να ενταχθεί και το Ινστιτούτο στην
ενιαία χάραξη της πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου.
1.-Στο προοίμιο να προστεθεί η φράση:
«7.το Διεθνές Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής, που εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Πρόεδρό του, κ. Γιάννη Χασιώτη».
2.-Στο άρθρο 3, στους ειδικότερους στόχους του προγράμματος, και στην
παράγραφο 2 να προστεθεί το εδάφιο 2ε που έχει ως ακολούθως :
«2ε.Η υλοποίηση των στόχων του Διεθνούς Ινστιτούτου Παραδοσιακής
Αρχιτεκτονικής, όπως αυτοί περιγράφονται στο πρακτικό ιδρύσεως και καταστατικό
της αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικής, που κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Βέροιας με
αύξοντα αριθμό 108/2001».
3.-Στο άρθρο 4, να προστεθεί η παράγραφος:
«Το Διεθνές Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής
α)Παραχωρεί δωρεάν την χρήση όλων των κτιριακών εγκαταστάσεών του
καθώς και του συνόλου του εξοπλισμού του για την υλοποίηση των στόχων της
παρούσας, καθ΄όλη την διάρκεια ισχύος της.
β)Συνεισφέρει το σύνολο του προσωπικού του που εργάζεται κάθε φορά σε
αυτήν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έργου για την υλοποίηση των στόχων της
παρούσας, καθ΄όλη την διάρκεια της ισχύος της».
4.-Στο άρθρο , να προστεθεί η παράγραφος:
«δ.Το Διεθνές Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής με το ποσό
τουλάχιστον των 15.000.000 δρχ. ετησίως».
5.-Στο άρθρο 8, να προστεθεί η παράγραφος :
«1ζ.Ενας
εκπρόσωπος
του
Διεθνούς
Ινστιτούτου
Παραδοσιακής
Αρχιτεκτονικής».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος :Προτείνουμε να συμπεριληφθεί το Ινστιτούτο
αυτό στην
προγραμματική σύμβαση του Ενιαίου φορέα Πολιτισμού, γιατί είναι κατ΄εξοχήν
φορέας πολιτιστικής δράσης.
Πρόεδρος :Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος :Το Φεβρουάριο του 1999 εγκρίναμε την πολιτιστική πολιτική
του Δήμου ομόφωνα και κατά πλειοψηφία την προγραμματική σύμβαση που προέβλεπε
τη συνένωση των πολιτιστικών επιχειρήσεων του Δήμου, της ΕΤ3 και του
διαδημοτικού ραδιοφώνου.
Σε χρονικό διάστημα λιγότερο από 3 χρόνια, διαψεύστηκαν οι προσδοκίες μας
ότι μπορούν να ενοποιηθούν και να λειτουργήσουν ενιαία οι δημοτικές επιχειρήσεις.
Δικαιώθηκε η παράταξή μας που δεν ενέκρινε τότε την προγραμματική σύμβαση. Δεν
υλοποιήθηκε τίποτα από την προγραμματική σύμβαση. Αντίθετα αυτά που ακούσαμε
μας λύπησαν και μας προβλημάτισαν.

Σήμερα θέλουμε να επεκτείνουμε την προγραμματική σύμβαση και να
εντάξουμε μέσα και το Ινστιτούτο παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής. Δεν γίνεται διότι
είναι Αστική Εταιρεία.
Από τη μία προσπαθείτε να ενοποιήσετε τη λειτουργία των Πολιτιστικών
Επιχειρήσεων, κάτω από ενιαίο καθοδηγητικό όργανο και από την άλλη συρρικνώνετε
τις διοικήσεις και τις διαμορφώνετε στα μέτρα σας. Δεν μπορεί να προχωρήσει ο
πολιτισμός στην πόλη μας με τέτοιες μεθοδεύσεις. Απέτυχε το εγχείρημα της
προγραμματικής σύμβασης. Θα σας πω ορισμένα παραδείγματα. Η προγραμματική
σύμβαση έλεγε ότι: 1)Το προσωπικό όλων των επιχειρήσεων τίθεται κάτω από ενιαία
διοίκηση ενός διευθυντή κλπ. Εγινε αυτό; Όχι. 2)Θα υπάρχει ενιαίο λογιστήριο για να
εξοικονομήσουμε ανθρώπινες δυνάμεις και ώρες λειτουργίας. Δεν έγινε.
3)Στην επιτροπή που προβλέπει το άρθρο 5, αναφέρει ότι πρόεδρος θα είναι ο
Δήμαρχος. Εδώ ακούσαμε ότι πρόεδρος είναι ο πρόεδρος των επιχειρήσεων.
Δεν συμφωνούμε με την προγραμματική σύμβαση. Να λειτουργήσουν χωριστά
οι επιχειρήσεις ή να τις καταργήσουμε και να συστήσουμε μία δημοτική επιχείρηση
μόνο. Αλλιώτικα θα συνεχίσουμε να έχουμε τα ίδια προβλήματα.
Δήμαρχος :Στο Ινστιτούτο αυτό, ένας εταίρος είναι ο Δήμος, ο βασικός
χρηματοδότης αυτής της προσπάθειας και συμμετέχουν 39 καθηγητές πανεπιστημίων
από τα Βαλκάνια και από χώρες εκτός αυτών. Τα 15 εκ. είναι λίγα. Δεν αντέχει όμως ο
προϋπολογισμός μας να δώσουμε περισσότερα. Τι έδωσε;
α)Ο κ. Μουτσιόπουλος μας έχει χαρίσει και είναι στην περιουσία του
Ινστιτούτου, ένα όγκο σχεδίων 40 ετών, με 16 χιλ. σχέδια. Αναμένουν να
συντηρηθούν, να ταξινομηθούν, να ψηφοποιηθούν για να είναι σε χρήση της
επιστημονικής Κοινότητας και των όσων θα ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα.
β)Ο κ. Μουτσιόπουλος μας έχει χαρίσει ολόκληρη την βιβλιοθήκη του, τα
βιβλία της οποίας πρέπει να συντηρηθούν και να αρχειοθετηθούν. Τόσο για την
βιβλιοθήκη όσο και για τα σχέδια, πρέπει να βγεί ένας ευρετηριακός κατάλογος στο
διαδίκτυο και σε τράπεζες πληροφοριών, αφού ψηφοποιηθούν τα σχέδια, για να
μπορούν αυτά να είναι κοινό κτήμα.
γ)Θα ασχολείται με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Βέροιας.
δ)Συγκέντρωση μελετών-ερευνών που θα αφορούν την
παραδοσιακή
βαλκανική αρχιτεκτονική.
Η δημοτική αρχή έχει όραμα, πρόγραμμα και ανταπόκριση από την
επιστημονική κοινότητα του τόπου μας, διότι στο Ινστιτούτο μετέχει και ο σύλλογος
αρχιτεκτόνων, και δυστυχώς για εσάς έχει ανταπόκριση και από τη διεθνή
επιστημονική κοινότητα. Εάν μπορούσατε να συναισθανθείτε πόσο σημαντικό μπορεί
να εξελιχθεί το ινστιτούτο για τον τομέα της έρευνας και της μελέτης των
παραδοσιακών οικισμών, δεν θα έπρεπε να έχετε καμία αντίρρηση.
Από τη στιγμή που χρηματοδοτείται κατά 51% από το Δήμο, θεωρείτε ότι είναι
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι προσλήψεις, οι διαδικασίες, ο εσωτερικός
οργανισμός και ο κανονισμός προσωπικού, πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις
του Ν.2190 και τις τροποποιήσεις αυτού, όπως αυτός ορίζει.
Για άλλη μία φορά φανήκατε λιγότερος των περιστάσεων προσπαθώντας να
κάνετε φτηνή κριτική. Θέλετε να βάλετε φραγμό σε έναν φορέα επιστημονικό που
αποτελεί μία από τις σημαντικές παραμέτρους της πολιτιστικής και επιστημονικής
ανάπτυξης της πόλης μας.
Πρόεδρος :Δευτερομιλία.
Σκουμπόπουλος :Δεν μπορεί να ξεγελάει ένας, πολλές φορές, πολλούς.
Μαθήματα πολιτισμού από κανέναν στην αίθουσα αυτήν δεν παίρνω. Συζήτηση και
διάλογο κάνουμε. Έχουμε θέσεις για τον πολιτισμό. Θα σας κάνουμε όμως κριτική και

θα σας φρενάρουμε. Μόνοι σας δεθήκατε μ΄αυτήν την προγραμματική σύμβαση και
αλληλοφαγωθήκατε. Εμείς ψηφίσαμε την ίδρυση της αστικής εταιρείας του
Ινστιτούτου παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Εμείς λέμε να μη μπει σ΄αυτήν την
προγραμματική σύμβαση για να μην έχετε πρόβλημα. Θέλουμε να προστατέψουμε εσάς
και τον καλλιτεχνικό δ/ντή κ. Καλογήρου. Θέλουμε χωριστά τις δράσεις της κάθε
επιχείρησης και εταιρείας.
Δήμαρχος :Δεν έχω δηλώσει ότι θα είναι καλλιτεχνικός διευθυντής ο κ.
Καλογήρου. Δεν υπάρχει καλλιτεχνικός διευθυντής.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την τροπ/ση;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 16 σύμβουλοι:
Ι. Κουρουζίδης, Δ. Ταχματζίδης, Μ. Γαβρίδης, Κ. Ασλάνογλου, Α. Δελαβερίδης, Δ.
Πέτκος, Κ. Κόλβατζης, Ε. Λελεκάκης, Γ. Ουρσουζίδης, Λ. Τάκης, Ν. Ουσουλτζόγλου, Σ.
Γεωργιάδης, Π. Πιτούλιας, Α. Κεσίδης, Μ. Σουμελίδης, Α. Ταραλάς.
Πρόεδρος: Ποιοι δεν συμφωνούν;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 9 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Λ. Τσαβδαρίδης, Θ.
Σιδηρόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσαμήτρου – Καραχατζή, Ε.
Κουκουρδής.
Πρόεδρος: Λευκά;
Λευκή ψήφο έδωσε ο σύμβουλος Π. Αγαθαγγελίδης.
Παρών δήλωσε ο σύμβουλος Γ. Μανακούλης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 31-10-01 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την με αριθ. 123/99 απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε η πολιτιστική πολιτική
του Δήμου και η από 22-3-99 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των Δήμου Βέροιας,
του Κέντρου Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών και Επικοινωνίας ΟΤΑ, του Δημοτικού
Περιφερειακού Θεάτρου Βέροιας, της Διαδημοτικής επιχείρησης «ΙΡΙΣ» και της ΕΡΤ-3.
3.- Την ανάγκη τροπ/σης της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης προκειμένου να
ενταχθεί και το Ινστιτούτο στην ενιαία χάραξη της πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την με αριθ. 123/99 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για
«Έγκριση πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου» και ειδικότερα την παράγραφο (Β) αυτής
με την οποία εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου, της ΕΤ3 και των
δημοτικών επιχειρήσεων Δήμου Βέροιας που δραστηριοποιούνται στο χώρο του
πολιτισμού, ως εξής:
1.-Στο προοίμιο να προστεθεί η φράση:
«7.το Διεθνές Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής, που εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Πρόεδρό του, κ. Γιάννη Χασιώτη».
2.-Στο άρθρο 3, στους ειδικότερους στόχους του προγράμματος, και στην
παράγραφο 2 να προστεθεί το εδάφιο 2ε που έχει ως ακολούθως :
«2ε.Η υλοποίηση των στόχων του Διεθνούς Ινστιτούτου Παραδοσιακής
Αρχιτεκτονικής, όπως αυτοί περιγράφονται στο πρακτικό ιδρύσεως και καταστατικό
της αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικής, που κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Βέροιας με
αύξοντα αριθμό 108/2001».
3.-Στο άρθρο 4, να προστεθεί η παράγραφος:
«Το Διεθνές Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής

α)Παραχωρεί δωρεάν την χρήση όλων των κτιριακών εγκαταστάσεών του
καθώς και του συνόλου του εξοπλισμού του για την υλοποίηση των στόχων της
παρούσας, καθ΄όλη την διάρκεια ισχύος της.
β)Συνεισφέρει το σύνολο του προσωπικού του που εργάζεται κάθε φορά σε
αυτήν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έργου για την υλοποίηση των στόχων της
παρούσας, καθ΄όλη την διάρκεια της ισχύος της».
4.-Στο άρθρο 6, να προστεθεί η παράγραφος:
«δ.Το Διεθνές Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής με το ποσό
τουλάχιστον των 15.000.000 δρχ. ετησίως».
5.-Στο άρθρο 8, να προστεθεί η παράγραφος :
«1ζ.Ενας
εκπρόσωπος
του
Διεθνούς
Ινστιτούτου
Παραδοσιακής
Αρχιτεκτονικής».
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 615 / 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
I.
Μ.
Κ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Α.
Δ.
Κ.
Ε.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ.
Λ.
Ν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ
Σ.
Π.
Α.
Μ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Kουρουζίδης
Γαβρίδης
Ασλάνογλου
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Ουρσουζίδης
Τάκης
Ουσουλτζόγλου
Γεωργιάδης
Πιτούλιας
Κεσίδης
Σουμελίδης

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ
Χ. Μουτσιόπουλος
Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 10-12-2001
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Λ.
Θ.
Ε.
Ι.
Μ.
Ε.
Γ.
Π.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής
Μανακούλης
Αγαθαγγελίδης

