ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 463/2006
Περίληψη
Αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί
του 10ου θέματος «Εγκριση ή μη αγοράς έργων
τέχνης του καλλιτέχνη-καθηγητή Ε. Βαρλάμη».
Σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 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 7-9-2006 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 25 μέλη.
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Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Παπαστεργίου
Πουλασουχίδης
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Aπόντες
Χ.
Ι.
Χ.
Ι.
Μ.
Σ.
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Καλαϊτζίδης
Φουρνιάδης
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Μηλιόπουλος

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
453/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.
Παπαστεργίου.
2) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Σ.
Παναγιωτίδης, Κ. Χιονίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ.
Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 454/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 471/2006
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Κεχαγιόγλου, Γ.
Τροχόπουλος, Σ. Κρομμύδας, Κ. Πουλασουχίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-9-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με το από 8-5-06 έγγραφό του το Κέντρο Τέχνης Βεργίνας μας ενημερώνει
ότι ο διεθνής Ελληνας καλλιτέχνης - καθηγητής Ε. Βαρλάμης έχει δημιουργήσει τη
μεγαλύτερη Συλλογή Εργων Τέχνης στον κόσμο για την πολυθρύλητη
προσωπικότητα του πολιτισμού μας το ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ. Η έκθεση με τον τίτλο
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000» περιοδεύει στα μεγαλύτερα Μουσεία ανά τον κόσμο. Η
συλλογή του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ αναφέρεται στην ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με σκοπό να απαντήσει στον πόθο των ανθρώπων, συνδέοντας και
αποτυπώνοντας τους αιώνες σε μια σύγχρονη, παγκόσμια καλλιτεχνική υπεραξία.
Παράλληλα η Συλλογή αποσκοπεί στη βιωματική σύνδεση των κατοίκων και
ιδιαίτερα των νέων, με την Ιστορία και την βαθύτερη ανθρωπολογική ουσία του
πολιτισμού μας, δημιουργώντας καινούργιους και δυναμικούς ορίζοντες επικοινωνίας
της ταυτότητας της Μακεδονίας σε όλο τον Κόσμο.
Το παραπάνω Κέντρο προτείνει την αγορά:
1.- Για το Δημαρχείο Δήμου Βέροιας, της γλυπτής ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ διαστάσεων 57Χ34Χ21 εκ., στην ειδική τιμή των
5.000,00 ευρώ (δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 19%).
2.- Για όλα τα σχολεία του Δήμου Βέροιας, δύο (2) καλαίσθητων, πολυτελών
κορνιζών με
 το ιστορικό έργο - λιθογραφία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ» &
 το περίφημο κείμενο «Ο ΟΡΚΟΣ ΤΗΣ ΟΠΗΣ 324 π.χ.»,
το σετ των δύο κορνιζών σε ειδική τιμή 100,00 ευρώ (δεν συμπεριλαμβάνεται
ΦΠΑ 19%) για 30 σχολεία.
Με το άρθρο 266 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) ορίζεται ότι:
1.- Οι προμήθειες των Δήμων, των συνδέσμων τους και των νομικών τους
προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους εκτελούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ) όπως αυτός
κάθε φορά ισχύει. Εξαιρούνται οι προμήθειες υλικών και πάσης φύσεως εξοπλισμού,
που ενσωματώνονται στα έργα τους, και οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος και του Π.Δ. 28/80 όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
2.- Οι κατά την παρ. 1 εξαιρούμενες προμήθειες, οι εργασίες και οι μεταφορές
εκτελούνται με σύμβαση που συνάπτεται ύστερα από διαγωνισμό σύμφωνα με όσα
ορίζουν ειδικότερα οι σχετικές διατάξεις.
3.- Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ή διοικητικών συμβουλίων των
λοιπών φορέων της παρ.1 επιτρέπεται η εκτέλεση των ανωτέρω εξαιρουμένων
προμηθειών, μεταφορών και εργασιών με σύναψη σύμβασης, μετά από πρόσκληση
περιορισμένου αριθμού, προμηθευτών, μεταφορέων και εργολάβων και διαγωνισμό
μεταξύ τους ή χωρίς διαγωνισμό ή απευθείας από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο του
διοικητικού συμβουλίου των παραπάνω φορέων: . (γ.) Για καλλιτεχνικά έργα που η
αξία τους δεν είναι μεγαλύτερη από δύο εκατομμύρια δραχμές (5.869,41 ευρώ).
Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο να αποφασίσει για την
έγκριση ή μη αγοράς των παραπάνω προτεινόμενων ειδών.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Έγινε μία πρόταση από τη ομάδα του κυρίου Ναζλίδη να
αγοράσουμε την προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πίνακες πάλι με την
προτομή του Μ.Αεξάνδρου του καθηγητή Ε. Βαρλάμη, για να τους διαθέσουμε στα

σχολεία. Εισηγούμαι να πάρουμε μόνο την προτομή του Μ. Αλεξάνδρου και τους
πίνακες να τους πάρουμε από την Τ.Ε.Δ.Κ. για να τους μοιράσουμε στα σχολεία
επειδή θα συζητήσουμε το θέμα στην Τ.Ε. Δ.Κ. για όλα τα σχολεία του Νομού.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Πουλασουχίδης: Σύμφωνα με τον Κανονισμό, δεν έπρεπε να περάσει το θέμα
από κάποια επιτροπή και να οριστεί επιτροπή παραλαβής;
Δήμαρχος: Υπάρχει επιτροπή καλλιτεχνικών έργων και αυτή θα εισηγηθεί για
να ……………………..
Πουλασουχίδης: Αυτό αφορά την αξιολόγηση των καλλιτεχνικών έργων. Εδώ
τι θα αξιολογήσει η επιτροπή;
Δήμαρχος: Υπάρχει επιτροπή εκτίμησης της καλλιτεχνικής αξίας. Εμείς εδώ
σήμερα μιλάμε για την προμήθεια της προτομής.
Πουλασουχίδης: Για πόσα χρήματα μιλάμε δηλαδή;
Δήμαρχος: Για 5.000,00 ευρώ.
Πουλασουχίδης: Έχω την αίσθηση ότι όπως έρχονται ένα σωρό θέματα, τώρα
εκλογές είναι άρον – άρον λοιπόν να αγοράζουμε από τον κύριο Βαρλάμη πίνακα και
γιατί δεν μπορώ να καταλάβω δεν θα είστε την επόμενη των εκλογών δημοτική αρχή;
Πρόεδρος: Είναι αυτονόητο ότι θα είμαστε δημοτική αρχή.
Πουλασουχίδης: Γιατί λοιπόν να μην έρθει το θέμα στις 30 Οκτωβρίου, να
πάει πρώτα από την επιτροπή, να μας πούνε ναι, το γλυπτό λοιπόν είναι πολύ καλό
αξίζει τα 5.000 ευρώ, να το τοποθετήσουμε εκεί, υπάρχουν λεφτά στον
προϋπολογισμό από ποιον κωδικό τα πληρώνουμε κ.λ.π. Όχι αυτά όμως, είναι
θέματα της επιτροπής και από τον κανονισμό και για να έρχονται άρον – άρον στο
δημοτικό συμβούλιο δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πρέπει να το πούμε ότι σήμερα
το αγοράζουμε γιατί θα χάσουμε τους ψήφους;
Πρόεδρος: Τι είναι αυτά τώρα κε Πουλασουχίδη;
Πουλασουχίδης: Δεν απαξιώνετε τις επιτροπές με αυτό τον τρόπο; Αν είναι να
φέρνετε όλα τα θέματα χωρίς επιτροπή τότε τις απαξιώνετε. Γιατί τα άλλα θέματα τα
βάζετε σε επιτροπή; Γιατί ένας σύλλογος που ζητάει ενίσχυση ή ζητάει αγορά βιβλίου
έρχεται η κα Δημούλα και μας λέει «Η επιτροπή αποφάσισε να μην το αγοράσουμε»;
Εδώ γιατί η κα Δημούλα δεν έχει άποψη;
Δήμαρχος: Να το αναβάλουμε λοιπόν το θέμα για να πάει στην επιτροπή.
Πρόεδρος: Ο κύριος Δήμαρχος προτείνει αναβολή. Συμφωνεί το σώμα με την
πρόταση του κυρίου Δημάρχου για αναβολή;
Σύμβουλοι: Ναι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 6-9-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Τις απόψεις και προτάσεις του Δημάρχου και του δημ. συμβούλου Κ.
Πουλασουχίδη.
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) καθώς και της αριθ.
32128/31-5-73 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 10ου θέματος «Εγκριση ή
μη αγοράς έργων τέχνης του καλλιτέχνη-καθηγητή Ε. Βαρλάμη.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 463 / 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 27-11-2006
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