ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 15/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 485/2006
Περίληψη
Εκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο
θάνατο του δημοτικού συμβούλου,
Χρήστου Φουρνιάδη.
Σήμερα 28 Σεπτεμβρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και
ώρα 13:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 28-9-2006 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 26 μέλη.
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Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε στο συμβούλιο ότι:
Συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι, κε Δήμαρχε, η ζωή προγραμματίζει άλλα
πράγματα πέραν αυτών που εμείς υπολογίζουμε. Δυστυχώς, σήμερα ο συνάδελφος, ο
εκλεκτός φίλος Χρήστος Φουρνιάδης μας έφερε εκτάκτως και εκτός
προγραμματισμού στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω να εκφράσω και
δημόσια τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του, στη σύζυγο και τα παιδιά. Να
είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Θα είναι πάντα δίπλα μας γιατί ο Χρήστος
ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε να βοηθήσει με τις ιδέες του, με τις σκέψεις του,
με τη συμπεριφορά του.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εξέθεσε στο
συμβούλιο ότι:
Κε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα τα ξημερώματα, μία
βροχερή ημέρα, διάλεξε ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος, Χρήστος Φουρνιάδης, με
τον οποίο μας συνδέει μία φιλία 30 χρόνων, να φύγει από κοντά μας. Ενας αγωνιστής
της ζωής, ένας αγωνιστής της δημοκρατίας, ο έντιμος οικογενειάρχης, ο άνθρωπος
που δεν γεννήθηκε στη Βέροια αλλά αγάπησε πολύ την πόλη όπου έζησε τα
τελευταία 30 χρόνια, ο άνθρωπος που πότισε με τον ιδρώτα του κάθε γωνιά αυτής της
πόλης, κάθε δρόμο, κάθε οικοδομικό τετράγωνο, κάθε γωνιά του διευρυμένου Δήμου.
Σας διαβάζω το ψήφισμα που εισηγούμαι να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο: «Το
Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, μόλις πληροφορήθηκε το θλιβερό άγγελμα της
εκδημίας του Δημοτικού Συμβούλου Χρήστου Φουρνιάδη, Προέδρου της ΔΕΥΑ
Βέροιας, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, σήμερα Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2006, και
ομόφωνα αποφάσισε:
1.- Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια και τη βαθιά συμπάθειά του στην
Οικογένεια του εκλιπόντος συναδέλφου, ο οποίος, με τη δημιουργική συμμετοχή του,
εκόσμησε τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, και διακρίθηκε για το ήθος και την
αγωνιστικότητά του, για την ποιότητα και την ένταση της προσφοράς του στα κοινά,
για την προσήλωσή του στις Αρχές και τις Αξίες της Αυτοδιοικητικής Παράδοσης,
για την πολιτική παιδεία και την κοινωνική ευαισθησία του, για την ιδιαίτερη
επιμέλεια, το μεράκι και την αγάπη, με την οποία υπηρέτησε πιστά την πόλη και το
δήμο, τον πολίτη και τον άνθρωπο.
2.- Να παρακολουθήσει σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο την εξόδιο
ακολουθία, και να εκφωνήσει ο Πρόεδρος του Σώματος τον επικήδειο αποχαιρετισμό.
3.- Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του εκλιπόντος.
4.- Να γίνει η κηδεία δημοτική δαπάνη.
5.- Να δοθεί το όνομα του εκλιπόντος σε μια οδό της Βέροιας.
6.- Να διατεθεί ποσόν 3.000,00 € υπέρ του Γηροκομείου Βέροιας στη μνήμη
του Χρήστου Φουρνιάδη, Δημοτικού Συμβούλου Βέροιας.
Ουσουλτζόγλου: Θέλω να εκφράσω την οδύνη μας. Σήμερα είναι μία θλιβερή
μέρα για το Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι. Θα ήθελα να
προτείνω κε Πρόεδρε, εκτός από τα χρήματα που θα πάνε στο Γηροκομείο από τον
Δήμο, η αποζημίωσή μας της σημερινής έκτακτης συνεδρίασης να διατεθεί στο
Σύλλογο Καρκινοπαθών.
Ορφανίδης: Παίρνω το λόγο μόνο για να πω ότι μας εκφράζει το ψήφισμα που
διαβάστηκε από τον Δήμαρχο.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του κ. Δημάρχου για την
έκδοση του εν λόγω ψηφίσματος;
Σύμβουλοι: Ναι.
Πρόεδρος: Για την υλοποίηση της πρότασης της κας Χ. Ουσουλτζόγλου, η
οποία δεν μπορεί ν’ αποτελέσει απόφαση του συμβουλίου αφού πρόκειται για
ιδιωτική πράξη των συμβούλων θα φροντίσει η γραμματέας του δημ. συμβουλίου.

Σας ενημερώνω ότι η κηδεία του αγαπητού Χρήστου είναι ώρα 17:00 στην Ιερά
Μητρόπολη.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Στο σημείο αυτό κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του εκλιπόντος
δημοτικού συμβούλου Βέροιας, Χρήστου Φουρνιάδη.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση και πρόταση του Δημάρχου.
2.- Την ανάγκη έκδοσης ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του δημοτικού
συμβούλου, Χρήστου Φουρνιάδη.
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) καθώς και του άρθρου
140 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ.
114Α΄/8-6-2006).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
ΨΗΦΙΣΜΑ
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας μόλις πληροφορήθηκε το θλιβερό άγγελμα
της εκδημίας του Δημοτικού Συμβούλου Χρήστου Φουρνιάδη, Προέδρου της ΔΕΥΑ
Βέροιας, αποφάσισε:
1.- Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια και τη βαθιά συμπάθειά του στην
οικογένεια του εκλιπόντος συναδέλφου, ο οποίος, με τη δημιουργική συμμετοχή του,
εκόσμησε τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, και διακρίθηκε για το ήθος και την
αγωνιστικότητά του, για την ποιότητα και την ένταση της προσφοράς του στα κοινά,
για την προσήλωσή του στις Αρχές και τις Αξίες της Αυτοδιοικητικής Παράδοσης,
για την πολιτική παιδεία και την κοινωνική ευαισθησία του, για την ιδιαίτερη
επιμέλεια, το μεράκι και την αγάπη, με την οποία υπηρέτησε πιστά την πόλη και το
δήμο, τον πολίτη και τον άνθρωπο.
2.- Να παρακολουθήσει σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο την εξόδιο
ακολουθία, και να εκφωνήσει ο Πρόεδρος του Σώματος τον επικήδειο αποχαιρετισμό.
3.- Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του εκλιπόντος.
4.- Να γίνει η κηδεία δημοτική δαπάνη.
5.- Να δοθεί το όνομα του εκλιπόντος σε μια οδό της Βέροιας.
6.- Να διατεθεί ποσόν 3.000,00 € υπέρ του Γηροκομείου Βέροιας στη μνήμη
του Χρήστου Φουρνιάδη, Δημοτικού Συμβούλου Βέροιας.Γ) Το παραπάνω ψήφισμα να κοινοποιηθεί στον Τοπικό Ημερήσιο &
Εβδομαδιαίο Τύπο.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 485/ 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 3-10-2006
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