ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 3/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 4/2009
Περίληψη
Έγκριση διάθεσης χρηματικού ποσού στον Σύλλογο «Ο
Αριστοτέλης» Καλαμαριάς αντί στεφάνου στη μνήμη του
εκλιπόντος Π. Κρικέλη.
Σήμερα 19 Ιανουαρίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 22:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 15-1-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με τα άρθρα 92, 95 & 104 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Σ. Κρομμύδας
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξη συζήτηση
αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 4/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Σ. Κρομμύδας.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 5/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 10/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησε ο κ. Γ.
Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 11/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 49/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Κ. Συμεωνίδης, Ε.
Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης, Γ. Ορφανίδης, Η. Σοφιανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 50/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Ε. Γουναράς.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στη Δήμαρχο, η οποία εξέθεσε στο
σώμα τα εξής:
Δήμαρχος : Όπως μάθατε όλοι σας, έφυγε από τη ζωή ο ειδικός συνεργάτης
μου σε θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Για τις εξελίξεις αυτή τη χρονική
στιγμή όπου οι προσπάθειες του και η δουλειά του άρχισαν να αποδίδουν γιατί τους
καρπούς από αυτήν την προσπάθεια τώρα τους έχουμε πια χειροπιαστούς, θεωρώ ότι
είναι αντικατάστατος, αν και λέμε ουδείς αναντικατάστατος αλλά φαίνεται ότι σ’
αυτή τη χρονική περίοδο, είναι αναντικατάστατος. Ήδη πήραμε επέκταση του GIS
που με τόσο πάθος δούλεψε γι’ αυτό, γιατί έτρεξε πολύ καλά το πρόγραμμα, γι’ αυτό
ακριβώς μας έδωσαν και την επέκταση. Απόδειξη ότι την περασμένη εβδομάδα με
ειδοποίησαν από το Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης από την ΚΕΔΚΕ, ακριβώς γιατί
θεωρούμαστε πρωτοπόρος πόλη, επειδή στα ζητήματα των νέων τεχνολογιών
αποδείξαμε τον τελευταίο χρόνο ότι έχουμε μία ξεχωριστή απόδοση. Μας
εντάσσουν και σε άλλα πολύ σημαντικά προγράμματα της Κοινωνίας της
Πληροφορίας, μαζί με την Αθήνα, τη Θεσ/νίκη και τα Τρίκαλα.. Πραγματικά
λυπάμαι που δεν είναι ανάμεσά μας και δεν είναι δυνατόν να χαρεί ο ίδιος, όπως
έκανε σαν μωρό παιδί, που ουσιαστικά τα κέρδισε με τη δουλειά του αποδεικνύοντας
στα κέντρα ότι μπορούμε να τρέξουμε γρήγορα αυτά τα προγράμματα και με τις
καλύτερες προϋποθέσεις. Οφείλω να πω ότι ο Παύλος είχε τη γνώση εδώ και πάρα
πολλά χρόνια, από τότε που ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ήτανε όσο ένα δωμάτιο,
είχε την εμπειρία και εκτός από την εμπειρία είχε τη γνώση του περιβάλλοντος.
Οφείλω να τα πω αυτά στη μνήμη του. Είχε τη γνώση του περιβάλλοντος σε σχέση με
τη διαχείριση όλων αυτών των πραγμάτων που είναι πολύ καινούρια για μας.
Ετοίμαζε τη μελέτη διαχείρισης των έξυπνων οικισμών, μία δουλειά που έμεινε στη
μέση, για όλες τις ελληνικές πόλεις που μετέχουν στο πρόγραμμα και γενικότερα
πρόσφερε τις υπηρεσίες του όχι μόνο στο Δήμο της Βέροιας, κάτι που δεν το
γνωρίζετε, αλλά και σε άλλους Δήμους του Νομού που του το ζητούσανε, και σε
άλλους Δήμους της χώρας που του το ζητούσανε, και μου λέγανε χαρακτηριστικά
«θα μας τον δανείσεις για λίγο τον συνεργάτη σου;». Εγώ εκτός από έναν εξαιρετικό
συνεργάτη έχασα και έναν εξαιρετικό, ειλικρινή και σπάνιο φίλο. Δεν θα ζητήσω από
το σώμα αυτά που συνήθως αποφασίζουμε σε τέτοιες περιπτώσεις , γιατί δεν τα ήθελε
ο ίδιος και γιατί είχε μία πολύ συγκεκριμένη ιδεολογία και για τη ζωή και για το
θάνατο. Μόνο θα ήθελα εκτάκτως αν είναι δυνατόν να συζητήσουμε αντί στεφάνου
να διαθέσουμε ένα συμβολικό ποσό, € 500,00, στο σύλλογο Αριστοτελιτών που δεν
είναι άλλος από αυτόν των αποφοίτων του ορφανοτροφείου «Αριστοτέλης»
Καλαμαριάς, απ’ όπου αποφοίτησε πριν πάει στη Γερμανία, όπου σπούδασε
δουλεύοντας παράλληλα.
Στη συνέχεια αφού δέχθηκε ομόφωνα το συμβούλιο να συζητήσει και
αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη
και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος
κάλεσε
το
συμβούλιο
ν’
αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση και πρόταση της Δημάρχου.
2.- Την προσφορά του αείμνηστου Παύλου Κρικέλη στον Δήμο ως ειδικού
συνεργάτη της Δημάρχου.
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009 και στον Κ.Α. 00/6434.001
«Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση.
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 140 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει τη διάθεση ποσού € 500,00 στον Σύλλογο «Ο Αριστοτέλης» με
έδρα την Καλαμαριά Ν. Θες/νίκης αντί στεφάνου στη μνήμη του εκλιπόντος Παύλου
Κρικέλη, ειδικού συνεργάτη Δημάρχου Βέροιας.
Γ) Ψηφίζει ποσό € 500,00 σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ 00/6434 «Λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2009 για να
διατεθεί στον Σύλλογο «Ο Αριστοτέλης» για τον παραπάνω σκοπό.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 4/ 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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Ι.
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Καπετανίδης
Σοφιανίδης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 11/3/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

