Α ΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 13/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 422/2006
Περίληψη
Εγκριση τοποθέτησης αποσυρθέντος
πολεμικού αεροσκάφους σε δημοτικό
χώρο και κάλυψης της δαπάνης.
Σήμερα 21 Αυγούστου 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 17-8-2006 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 26 μέλη.
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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. Ν. Κεχαγιόγλου και αποχώρησε ο κ. Μ.
Γαβρίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 412/2006 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Κ. Χιονίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 415/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Α. Γκαμπέσης, Η.
Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 419/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Η. Σοφιανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 423/2006 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Α. Τσιάρας.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 424/2006 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Α. Τσιάρας και αποχώρησε
ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 431/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 432/2006 απόφασης
προσήλθε ο κ. Ι. Καλαϊτζίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 433/2006 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Γ. Τροχόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 17-8-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με την Φ.602.1/ΑΔ661102/Σ182/30-3-2006 απόφαση του Αρχηγού ΓΕΑ (που
εκδόθηκε μετά από το 227/α/15-11-2005 αίτημα του Δήμου μας) παραχωρήθηκε, με
δανεισμό αορίστου χρόνου, στο Δήμο Βέροιας, ένα αεροσκάφος F-5 της 113 ΠΜ,
που έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, μετά από αποστρατικοποίηση, για να
χρησιμοποιηθεί, ως μουσειακό έκθεμα, με την τοποθέτησή του σε δημοτικό χώρο. Η
113 ΠΜ ανέλαβε να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες αποσυναρμολόγησης ,
αισθητικής αποκατάστασης – χρώσης του (ενέργειες, που ήδη έχουν σχεδόν
ολοκληρωθεί), και να μεριμνήσει, σε συνεργασία με το Δήμο, για την ασφαλή
μεταφορά και την τοποθέτησή του στην οριστική του θέση. Ενώ, ο οικείος Δήμος
αναλαμβάνει την κατασκευή του ειδικού βάθρου (πάνω στο οποίο τοποθετείται το
αεροσκάφος, ως μουσειακό έκθεμα), και, φυσικά, την εξεύρεση, τον προσδιορισμό,
την διάθεση και την προετοιμασία του κατάλληλου δημοτικού χώρου. Ο χώρος
αυτός, της μόνιμης έκθεσης του αεροσκάφους, θα πρέπει: να διαθέτει ικανή έκταση,
για την αρμονική και σύμφωνη με τις φυσική κλίμακα, τοποθέτηση του
αεροσκάφους, να επιτρέπει την ομαλή προσέγγιση και παρατήρηση του αεροσκάφους
τόσο από κοντινή όσο και σχετικά μακρινή απόσταση, επειδή το αεροσκάφος δεν
τοποθετείται στο έδαφος αλλά στερεώνεται πάνω σε μεταλλική κολώνα ύψους πάνω
από 4 μέτρα (ώστε να δίνει την εντύπωση της πτήσης), να βρίσκεται σε περιοχή που
θα διευκολύνει την άνετη κυκλοφορία των πεζών, που δεν θα αποσπά την προσοχή
των διερχόμενων οδηγών αυτοκινήτων, που θα προσφέρει μια σχετική ασφάλεια και
φύλαξη του αεροσκάφους, και που θα επιτρέπει και την τυχόν μελλοντική
τοποθέτηση και άλλων αεροσκαφών ή και άλλου αποσυρθέντος στρατιωτικού υλικού
με πιθανή προοπτική τη δημιουργία ενός ανοιχτού (υπαίθριου) αεροπορικού ή
ευρύτερα στρατιωτικού «πάρκου». Ως τέτοια κατάλληλη περιοχή κρίνεται η έκταση
δίπλα στο στρατόπεδο παρόχθια του Αλιάκμονα, η οποία διαθέτει εύκολη και άνετη
πρόσβαση, μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες (λόγω και των άλλων δραστηριοτήτων
που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και λόγω του ότι βρίσκεται πάνω
στον άξονα Βέροιας – Βεργίνας), ενώ η γειτνιάσή της με το στρατόπεδο προσφέρει
ασφάλεια και προφύλαξη τόσο στο σημερινό πρώτο, όσο και στα τυχόν επόμενα
στρατιωτικά εκθέματα. Για την κατασκευή του ειδικού βάθρου έχουν δοθεί σχετικές
οδηγίες από την 113 ΠΜ, και, επομένως, θα πρέπει τώρα το Δ.Σ. να αποφασίσει: (α)
για τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου χώρου, (β) για την κατασκευή του ειδικού
βάθρου, το συνολικό κόστος του οποίου δεν θα υπερβεί το ποσόν των 5.000 €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της κατασκευής τόσο της βάσης όσο και της
μεταλλικής κολώνας πάνω στην οποία θα προσαρμοστεί το αεροσκάφος, που θα
βαρύνουν την με Κ.Α. 30/7326,015 πίστωση του π/σμου του Δήμου έτους 2006, &
(γ) για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου και των αρμοδίων δημοτικών υπηρεσιών,
τόσο για την κατασκευή και τοποθέτηση (με τη συνεργασία της 113 ΠΜ) του
βάθρου, όσο και για την τοποθέτηση και έκθεση του παραχωρηθέντος αεροσκάφους.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Δάσκαλος: Μήπως θα ήταν καλύτερα να τοποθετηθεί στον χώρο της
Πανεπιστημιακής Σχολής;
Δήμαρχος: Αυτό δεν γίνεται γιατί θα δημιουργηθούν προβλήματα λόγω του
πανεπιστημιακού ασύλου.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 17-8-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την αριθ. Φ.602.1/ΑΔ661102/Σ182/30-3-2006 απόφαση του Αρχηγού ΓΕΑ.

3.- Την αριθ. 382/2006 προγενέστερη απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η
τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου 2006 και η
εγγραφή νέου έργου με τίτλο «Κατασκευή βάσης στήριξης αεροσκάφους F-5» και
πίστωση ποσού € 4.500,00 στον Κ.Α 30/7326.015.
4.- Τις απόψεις και προτάσεις του Δημάρχου και των δημ. συμβούλων, όπως
αναπτύχθηκαν κατά τη συζήτηση του θέματος.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την τοποθέτηση ενός αποσυρθέντος πολεμικού αεροσκάφους
τύπου F-5 της 113ΠΜ, το οποίο παραχωρήθηκε στο Δήμο Βέροιας με δανεισμό
αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την αριθ. Φ.602.1/ΑΔ661102/Σ182/30-3-2006
απόφαση του Αρχηγού ΓΕΑ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως μόνιμο μουσειακό
έκθεμα, στον δημοτικό χώρο δίπλα στο στρατόπεδο παρόχθια του Αλιάκμονα, σε
ειδική βάση στήριξης που θα κατασκευασθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Το ακριβές σημείο στο οποίο θα τοποθετηθεί το παραπάνω αεροσκάφος θα
καθορισθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με την 113ΠΜ.
Β) Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης που θ’ απαιτηθεί για την κατασκευή της
βάσης στήριξης του παραπάνω αεροσκάφους.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου
να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατασκευή, τοποθέτηση και
έκθεση του παραπάνω παραχωρηθέντος αεροσκάφους, σε συνεργασία με την
113ΠΜ.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 422/ 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 28-8-2006
Ο Δήμαρχος
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