ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 7/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 217/2006
Περίληψη
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 755/2003
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για έγκριση
οριστικής μελέτης Ανάπλασης - Διαμόρφωσης Πλατείας
Ωρολογίου.

Σήμερα 17 Απριλίου 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 13-4-2006 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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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Τσιάρας
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Χιονίδης
Παπαστεργίου
Πουλασουχίδης
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης
συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Τροχόπουλος, Ι.
Κουρουζίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 201/2006
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Μ.
Γαβρίδης και αποχώρησε ο κ. Ε. Γουναράς.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 203/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 204/2006
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Β.
Ρήσσου και αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 211/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 212/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 218/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-4-2006 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Μιχαήλ Σακαλή, που έχει ως εξής:
Στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ περιλαμβάνεται το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ» με εγκεκριμένη πίστωση 1.000.000,00€.
Μετά την διόρθωση μέρους των παρατηρήσεων και την υποβολή νέου Τ.Δ.Ε.
και την εφαρμογή των νέων ενιαίων τιμολογίων, ήδη ο προϋπολογισμός του έργου
έχει ανέλθει στο ποσό του 1.756.392,71€.
Σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκε θέμα
τροποποίησης του προϋπολογισμού του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σε ότι αφορά στο κονδύλιο που
διατέθηκε για τον Δήμο Βέροιας, προκειμένου να καλυφθεί η πραγματική δαπάνη του
εν λόγω έργου.
Το 5ο υποέργο της ανάπλασης αφορά στην κατασκευή πύργου όπου θα
τοποθετηθεί γυάλινη κατασκευή με ένδειξη ώρας, καθώς και γυάλινου ηρώου με
παρακείμενη παρόμοια κατασκευή, σχεδιασμένα από τον γλύπτη Κ. Βαρώτσο. Η
μελέτη έγινε με απευθείας ανάθεση. Σε αλλεπάλληλες συναντήσεις με την ειδική
διαχειριστική αρχή και παρά τις προσπάθειες για την εξεύρεση νομοθετικού πλαισίου
για την υιοθέτηση της απευθείας ανάθεσης ως τρόπου σύνταξης μελέτης, τούτο
στάθηκε αδύνατο.
Επειδή ο οριζόμενος τρόπος μελέτης καλλιτεχνικού έργου με αρχιτεκτονικό
διαγωνισμό, αφενός είναι χρονοβόρος, αφετέρου το αποτέλεσμα του διαγωνισμού
μπορεί να προέκυπτε διαφορετικό από το ήδη εγκεκριμένο από όλους τους αρμόδιους
φορείς (αρχαιολογικό συμβούλιο, ΕΠΑΕ κλπ.) και θα έπρεπε η μελέτη να ξανακάνει
τον κύκλο των εγκρίσεων οπότε θα καθυστερούσε η έναρξη του κυρίως υποέργου,
προτείνεται το 5ο υποέργο να μην εκτελεστεί στα πλαίσια του ΠΕΠ, αλλά να γίνει
από τον Δήμο μέσα από κάποιο άλλο πρόγραμμα.
Ετσι ο προϋπολογισμός του έργου από το ποσό των 1.756.392,71€, μειώνεται
κατά 651.848,46€, όσο το κόστος του 5ου υποέργου.
Εχοντας υπόψη τα πιο πάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 11-4-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Μ. Σακαλή.
2.- Την με αριθ. 755/2003 προγενέστερη απόφασή του (όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την αριθ. 465/2005 όμοια), με την οποία εγκρίθηκε η οριστική μελέτη ΑνάπλασηςΔιαμόρφωσης Πλατείας Ωρολογίου.
3.- Ότι για την αποφυγή καθυστερήσεων στην έναρξη του παραπάνω έργου κρίνεται
σκόπιμο να μην εκτελεσθεί το εν λόγω 5ο υποέργο στο πλαίσιο του Π.Ε.Π.
4.- Την ανάγκη τροποποίησης της παραπάνω απόφασης για τη διαγραφή του 5ου
υποέργου από την εν λόγω μελέτη και ως προς τον προϋπολογισμό του έργου, ο
οποίος μειώνεται κατά € 651.848,46, δηλ. όσο το κόστος του παραπάνω υποέργου.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 755/2003 απόφασής του περί έγκρισης
της οριστικής μελέτης Ανάπλασης-Διαμόρφωσης Πλατείας Ωρολογίου (όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την αριθ. 465/2005 όμοια), ως εξής:

α) Ως προς το 5ο υποέργο, που αφορά την κατασκευή πύργου όπου θα τοποθετηθεί
γυάλινη κατασκευή με ένδειξη ώρας, καθώς και γυάλινου ηρώου με παρακείμενη
παρόμοια κατασκευή, σχεδιασμένα από τον γλύπτη Κ. Βαρώτσο, το οποίο
διαγράφεται, και
β) Ως προς τον προϋπολογισμό του έργου, ο οποίος μειώνεται κατά € 651.848,46,
δηλ. όσο το κόστος του παραπάνω υποέργου, και διαμορφώνεται στο ποσό των €
1.104.544,25.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθ. 755/2003 & 465/2005 αποφάσεις του.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 217 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Φουρνιάδης
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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 2-5-2006
Ο Δήμαρχος
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Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
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