ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 1/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 15/2006
Περίληψη
Εισήγηση και ορισμός μελών για συγκρότηση
επιτροπής κρίσης καλλιτεχνικών έργων αξίας
άνω των 5.869,41 ευρώ.
Σήμερα 9 Ιανουαρίου του έτους 2006 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 5-1-2006 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 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 31 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Πουλασουχίδης
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 1/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Δ. Δάσκαλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 2/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Γκαμπέσης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 4/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Γ. Τροχόπουλος, Μ.
Γαβρίδης, Η. Σοφιανίδης και προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 6/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Πουλασουχίδης, Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 9/2006 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Πουλασουχίδης, Γ. Ορφανίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κουρουζίδης, Σ. Μηλιόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 10/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 16/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.
Κρομμύδας, Α. Δελαβερίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 20/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 21/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 23/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Κ. Πουλασουχίδης.
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 44/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 2-1-2006 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Μιχαήλ Σακαλή, που έχει ως εξής:
Για την κρίση των μνημείων, ηρώων και εν γένει των καλλιτεχνικών έργων που
πρόκειται να ανατεθεί η κατασκευή τους ή προμήθεια ή να φιλοτεχνηθούν από
Δήμους, ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό της δαπάνης, ορίζεται επιτροπή κρίσης
από τον Γ.Γ.Π.Κ.Μ. όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις.
Συγκεκριμένα με το αρ. 9 του Π.Δ. 28/80, όπως αυτό συμπληρώθηκε από τις
διατάξεις του αρ. 3 του Π.Δ. 1188/81, ορίζεται ότι:
«… 4. Η κρίση των μεν αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, έργων κτιριακών και
διαμορφώσεως χώρων προϋπ/σμού μέχρι ποσού 5.000.000 δρχ. (14.673,51 ευρώ) ως
και των καλλιτεχνικών έργων προϋπ/σμού αντικειμένου συμβάσεως μέχρι ποσού
1.000.000 δρχ. (2.934,70 ευρώ), γίνεται υπό επιτροπής συγκροτημένης υπό του
Νομάρχου, των δε έργων προϋπ/σμού μεγαλύτερου των ανωτέρω ποσών, υπό του
Υπουργού των Εσωτερικών.
5. Για έργα καλλιτεχνικά ανατιθέμενα άνευ διαγωνισμού κατά τον Ν. 1065/80,
προηγείται γνωμάτευση περί της αισθητικής αρτιότητας των έργων, υπό επιτροπής
συγκροτούμενης κατά τα ανωτέρω.».
Με τις διατάξεις της αριθ. 32128/31-5-73 εγκυκλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών, η οποία εξακολουθεί να ισχύει κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις
ισχύουσες διατάξεις, προβλέπεται ότι:
«…3. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΡΙΣΕΩΣ: Οι επιτροπές κρίσεως των διαφόρων
καλλιτεχνικών έργων, προϋπολογισμού μέχρι 100.000 δρχ. ορίζονται από τους
Νομάρχες, άνω των 100.000-200.000 δρχ. ορίζονται από τους Περιφερειακούς Δ/ντές
και άνω των 200.000 δρχ. από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Για έργα αξίας άνω των 100.000 δρχ. η επιτροπή θα είναι πενταμελής
αποτελούμενη από :
α) Τον Προϊστάμενο της ΤΥΔΚ.
β) Έναν αρχιτέκτονα της ΤΥΔΚ ή ΔΤΥΝ ή άλλης Υπηρεσίας του Νομού ή της
περιφέρειας ή ενός γλύπτου μέλους του Κ.Ε.Ε..
γ) Έναν Δημοτικό Σύμβουλο.
δ) Δύο μέλη-εκπρόσωποι του Κ.Ε.Ε. κι όταν η αξία του έργου, υπερβαίνει τις
500.000 δρχ., το ένα εξ΄ αυτών θα αντικαθίσταται από καθηγητή Ανωτάτης Σχολής
(γλύπτη ή αρχιτέκτονα), ή εκπροσώπου της Δ/νσης Καλών Τεχνών του Υπουργείου
Πολιτισμού και Επιστημών ή άλλου δόκιμου καλλιτέχνου, οριζόμενο κάθε φορά από
τον Υπουργό Εσωτερικών.
Οι περιφερειακές διοικήσεις, οι οποίες συνιστούν τις επιτροπές κρίσεων
καλλιτεχνικών έργων αξίας 100.000-200.000 δρχ. δέον όπως ορίζουν τα ως άνω δύο
μέλη-εκπροσώπους του Κ.Ε.Ε. βάσει του αποσταλέντος πίνακα υπό του Κ.Ε.Ε. και
μέχρι νεωτέρας τυχόν τροπ/σεως αυτού.
Η αποζημίωση των υπ΄ αρ. (γ) και (δ) μελών της επιτροπής κρίσης και
παρακολούθησης για έργα αξίας από 100.000-500.000 δρχ. κατ’ αποκοπή και για
αξία άνω των 500.000 δρχ., η αποζημίωση θα καθορίζεται αναλόγως και κατά
περίπτωση από τον Δήμο. Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται έξοδα κίνησης που
καταβάλλονται ξεχωριστά.
Οι χορηγούμενες αποζημιώσεις αφορούν τις ακόλουθες υποχρεώσεις της
επιτροπής κρίσης :
1) Την απασχόληση για την κρίση των υποβληθησομένων κατά τον διαγωνισμό,
σχεδίων και προπλασμάτων .Η κρίση αυτή ως και η σύνταξη του σχετικού
πρωτοκόλλου πρέπει να γίνεται από την επιτροπή σε μηνιαία προθεσμία από την
παράδοση των στοιχείων που προβλέπει η διακήρυξη.
2) Την παρακολούθηση στη συνέχεια της κατασκευής του βραβευθέντος έργου ,
με την πραγματοποίηση 3 τουλάχιστον επισκέψεων στο εργαστήριο του Καλλιτέχνη
και την σύνταξη των αντίστοιχων πρωτοκόλλων δηλ. α)την εκτέλεση του

προπλάσματος σε φυσικό μέγεθος ,β)την μεταφορά σε οριστικό υλικό του γύψινου
προπλάσματος και την γ) την ποιοτική παραλαβή του τελειωμένου γλυπτού έργου.».
Με τις διατάξεις της παρ. 3γ του άρθρου 266 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
επιτρέπεται η μη διενέργεια καλλιτεχνικού διαγωνισμού για έργα καλλιτεχνικής αξίας
μέχρι ποσού 2.000.000 δρχ. (5.869,41 ευρώ).
Επειδή ο Δήμος Βέροιας διαθέτει Τεχνική Δ/νση με τα ανάλογο επιστημονικό
προσωπικό, προτείνεται να ορισθεί ως το πρώτο μέλος της επιτροπής ο Δ/ντής του
Τεχνικού-Πολεοδομίας και το δεύτερο μέλος να είναι αρχιτέκτονας υπάλληλος του
Δήμου.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να προτείνει
τα μέλη της επιτροπής κρίσης καλλιτεχνικών έργων αξίας άνω των 5.869,41 ευρώ
(χωρίς Φ.Π.Α.), να καθορίσει το ύψος αποζημίωσης των δύο μελών της και να
εισηγηθεί στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη
συγκρότηση στο Δήμο Βέροιας για το έτος 2006 της εν λόγω επιτροπής.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Ορίστε προτάσεις.
Δήμαρχος: Προτείνω τους κ.κ. Ι. Καλαϊτζίδη δημοτικό σύμβουλο ως
Πρόεδρο, και Γ. Κωστούλα, Μ. Αλδάκου, δημοτικούς υπαλλήλους, ως τακτικά μέλη.
Τους κ.κ. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, δημοτική σύμβουλο και Ν. Παλουκίδη, Α.
Βαφείδου δημοτικούς υπαλλήλους, ως αναπληρωματικά.
Πρόεδρος: Υπάρχουν άλλες προτάσεις; Όχι. Ποιοι συμφωνούν με την
πρόταση του κ. Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 17 σύμβουλοι:
Χ. Γεωργιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Ν. Κεχαγιόγλου,
Ε. Δημούλα, Ε. Γουναράς, Ι. Ακριβόπουλος, Μ. Τσιαμήτρου – Καραχατζή, Θ.
Σιδηρόπουλος, Χ. Τζήκα – Μπατσαρά, Μ. Σακαλής, Χ. Φουρνιάδης, Χ. Ντόβας, Σ.
Κρομμύδας, Β. Ρήσσου, Κ. Χιονίδης.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι Χ. Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδου, Δ.
Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Α. Παπαστεργίου, Κ. Πουλασουχίδης, Α.
Τσιάρας.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 2-1-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Σακαλή.
2.- Ότι για την εξασφάλιση της καλλιτεχνικής και αισθητικής πληρότητας
καλλιτεχνικών έργων ή μνημείων του Δήμου αξίας άνω των 5.869,41 ευρώ, είναι
απαραίτητη η συγκρότηση επιτροπής κρίσης αυτών.
3.- Ότι ο Δήμος μας διαθέτει τεχνική δ/νση με το ανάλογο επιστημονικό προσωπικό.
4.- Την πρόταση του Δημάρχου.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 9 (παρ. 4) του Π.Δ. 28/80 «περί εκτελέσεως δημοτικών
και κοινοτικών έργων και προμηθειών» όπως τροπ/θηκε με το Π.Δ. 1188/81.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Προτείνει ως μέλη στην επιτροπή κρίσης και παρακολούθησης καλλιτεχνικών
έργων αξίας άνω των 5.869,41 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), για το έτος 2006, τους:
1.- Ιωάννη Καλαϊτζίδη, δημοτικό σύμβουλο, ως πρόεδρο, και την Μαρία
Τσιαμήτρου-Καραχατζή, δημοτική σύμβουλο, ως αναπληρώτρια.
2.- Γεώργιο Κωστούλα, αρχιτέκτονα μηχανικό, με αναπληρωτή τον Νικόλαο
Παλουκίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό.
3.- Μαρία Αλδάκου, αρχιτέκτονα μηχανικό, με αναπληρώτριά της την Αγορίτσα
Βαφείδου, πολιτικό μηχανικό.
Β) Να εισηγηθεί στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη
συγκρότηση στο Δήμο Βέροιας της παραπάνω επιτροπής.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 15 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 20-1-2006
Ο Δήμαρχος
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