ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 9/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 257/2010
Περίληψη
Έγκριση ανακήρυξης της Dame Wendy Hall σε «Επίτιμη
Δημότισσα της πόλης των Βεροιέων».
Σήμερα 19 Απριλίου του έτους 2010 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 15-4-2010 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 το άρθρο 95 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 26 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
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης

Ι.

Aπόντες
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
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 διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης. Γ.
Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 257/2010 απόφασης αποχώρησαν οι
κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Γ. Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ.258/2010 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Γ. Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι
κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης, Η. Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 259/2010 απόφασης αποχώρησαν οι
κ.κ. Σ. Μηλιόπουλος, Α. Δελαβερίδης, Ι. Ακριβόπουλος, Σ.
Διαμαντής.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 267/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Π. Τσαπαρόπουλος.
6) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 273/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Α. Παπαστεργίου.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 282/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.
Παπαστεργίου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1° θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 13-4-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου, που έχει ως
εξής:
Με το από 9 Απριλίου 2010 έγγραφο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
σπουδών στην Επιστήμη του Διαδικτύου μας ενημερώνει ότι η Dame Wendy Hall,
πρόεδρος της ΑCΜ (Διεθνής Ένωση Πληροφορικής), σύμβουλος του Πρωθυπουργού
της Μ. Βρετανίας και ιδρυτικό στέλεχος της Επιστήμης του Διαδικτύου, θα βρίσκεται
στη Βέροια για να διδάξει στο Π.Μ.Σ. στην Ε.τ.Δ.
Η Dame Wendy Hall κατάφερε να εφαρμόσει την επιστήμη των Μαθηματικών
στη διερεύνηση των πολύπλοκων φαινομένων του Διαδικτύου. Στη προσπάθεια της
αυτή συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων επιφανών επιστημόνων και με τον εφευρέτη του
Διαδικτύου Web Sir Tim Berners - Lee. Μαζί ίδρυσαν το 2006 την Διεθνή
Πρωτοβουλία για την Επιστήμη του Διαδικτύου η οποία γνωρίζει σημαντική επιτυχία
και διάδοση.
Για το επιστημονικό και κοινωνικό της έργο τιμήθηκε με τα σημαντικότερα
βραβεία, με αποκορύφωμα την αναγόρευση της από την Α.Μ. της Μεγάλης
Βρετανίας ως Dame.
H Wendy Hall μέχρι σήμερα έχει συνεισφέρει σημαντικά στη δημιουργία του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Μαθηματικών στην Επιστήμη του
Διαδικτύου στη Βέροια και στον εν γένει εμπλουτισμό του ερευνητικού και
διδακτικού περιεχομένου του Τμήματος με τη μαθηματική και στατιστική ανάλυση
του διαδικτυακού γίγνεσθαι.
Προτείνεται η ανακήρυξη της Dame Wendy Hall σε «ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΗΜΟΤΗ ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΙΩΝ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Τιμών και
Διακρίσεων Δήμου Βέροιας.
Με τις διατάξεις
Α) του άρθρου 5 της 317/2003 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου Βέροιας «
Κανονισμός Τιμών και Διακρίσεων Δήμου Βέροιας» προβλέπεται ότι ΄΄ Επίτιμοι Δημότες
της πόλης ανακηρύσσονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ημεδαποί και αλλοδαποί,
οι οποίοι προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στη Βέροια, διακεκριμένοι πολιτικοί, ιεράρχες,
επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, του πολιτισμού και του αθλητισμού και καλλιτέχνες
που με τα έργα ή τις πράξεις τους προσέφεραν υπηρεσίες στη Βέροια καθώς και
διακριθέντες αλλοδαποί για τα φιλελληνικά τους αισθήματα.
Το απόσπασμα της σχετικής Πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου αναγράφεται σε
μεμβράνη και η διάκριση αυτή είναι δυνατόν να συνδεθεί με την απονομή μιας από τις
παραπάνω δύο τιμητικές διακρίσεις.΄΄
Β) της παρ. 3 του άρθρο 158 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» προβλέπεται ότι ΄΄ Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς
αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορούν να διατεθούν, με
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών και που
αφορούν : α) εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές
και αθλητικές εκδηλώσεις που τις οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με
την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και
οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των
κατοίκων του, β) όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή
η Κοινότητα γ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή
φυσικών προσώπων, τα οποία συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική
και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι
συνεπαγόμενες δαπάνες δημοσίων σχέσεων δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο

μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας ε)Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου του Δήμου ή της Κοινότητας ΄΄.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους και στον K.A. 00 / 6433 ΄΄
Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας διαφόρων προσώπων ΄΄
υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 5.000,00 με σημερινό υπόλοιπο € 5.000,00
Ύστερα από τα πιο πάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
για την έγκριση ή μη της ανακήρυξης της Dame Wendy Hall σε « Επίτιμο Δημότη της
Πόλης των Βεριαίων » , ψηφίζοντας και τις σχετικές πιστώσεις που θα απαιτηθούν
(μετακινήσεις, φιλοξενίες, γεύματα, βραβεύσεις και τιμητικές διακρίσεις, πολιτιστικές
εκδηλώσεις κλπ. ) σε βάρος του Κ.Α. 00 / 6443 του προϋπολογισμού του Δήμου
τρέχοντος έτους.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος Είναι σημαντικό θέμα σίγουρα όταν επιλέγουμε κάποιον να τον
ανακηρύξουμε επίτιμο δημότη. Διαβάσατε φαντάζομαι το εισηγητικό,
πληροφορηθήκατε ποια είναι η Dame Wendy Hall .Στο παγκόσμιο συνέδριο, το οποίο
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα για την επιστήμη του διαδικτύου παρουσία του
Προέδρου της Δημοκρατίας, η Dame Wendy Hall υποστήριξε πάρα πολύ θερμά τη
δημιουργία στη Βέροια μεταπτυχιακού τμήματος. Θα έρθει μέσα στο Μάϊο να διδάξει
στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Είναι σημαντικό μία τόσο σπουδαία προσωπικότητα
αυτού του χώρου να έρχεται στη Βέροια και να διδάσκει στο μεταπτυχιακό μας, του
οποίου τη δημιουργία υποστήριξε ένθερμα. Για τη σημαντικότητα της Dame Wendy
Hall, που υποστήριξε ένα αίτημα της πόλης που θα την κάνει κέντρο στα Βαλκάνια
και στη Ρωσία, προτείνεται η ανακήρυξή της σε επίτιμη δημότισσα της πόλης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Τιμών και διακρίσεων του Δήμου
Βέροιας.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος: Γιατί δεν πέρασε κε πρόεδρε το θέμα αυτό από την αρμόδια
επιτροπή;
Δήμαρχος: Το ίδιο ερώτημα έκανα κι εγώ στην υπηρεσία κε πρόεδρε και μου
είπαν ότι αυτά τα θέματα δεν περνάνε από επιτροπή. Η τελευταία ανακήρυξη ήταν
του κ. Ντούβα. Αυτή την πληροφόρηση είχα από την υπηρεσία και γι’ αυτό ήρθε
κατευθείαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι έγινε και η ανακήρυξη του κ. Ντούβα, δεν
είχε περάσει από επιτροπή.
Ορφανίδης: 1) Πόσους επίτιμους έχει αυτή η πόλη μας; Παρακαλώ να
απαντηθεί σήμερα. 2) Για να κάνουμε κάποιον επίτιμο δημότη υπάρχουν κριτήρια ή
γενικώς εκτιμάμε εμείς και λέμε θα τον ανακηρύξουμε; Ακόμη δεν τον είδαμε επίτιμο
θα τον βγάλουμ;.
Δήμαρχος: Δεν ξέρω τον αριθμό των επιτίμων κε Ορφανίδη αλλά όταν
σημαντικές προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών, της επιστήμης, της
πολιτικής προσφέρουν κάποιες υπηρεσίες στην πόλη, μπορεί ο Δήμος, εφόσον το
αποφασίσει, να τους ανακηρύξει επίτιμους δημότες. Τα στοιχεία των επίτιμων
δημοτών θα τα πάρω από την υπηρεσία και θα σας τα δώσω αύριο.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Επειδή οι απαντήσεις που παίρνουμε από την κα Δήμαρχο
πολλές φορές, αν όχι όλες, όχι μόνο δεν μας διαφωτίζουν, αντίθετα συσκοτίζουν τα
πράγματα και επειδή εγώ δεν ρώτησα αν έκανε καλά τη δουλειά της αλλά την κα
Δήμαρχο ή εσάς κε πρόεδρε που είστε αρμόδιος να παραπέμπετε τα θέματα αυτά
στις αρμόδιες επιτροπές και όχι οι υπάλληλοι. Σε εσάς ασκούμε κριτική εδώ μέσα.
Δεν ξέρω πώς είχατε το χρόνο να μελετήσετε την επιστολή που μας έστειλε το
παράρτημα, και αξιοποιούμε την κ. Wendy Hall κάνοντάς την επίτιμη δημότισσα.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμών και Διακρίσεων του Δ.Σ. που ψηφίστηκε την
προηγούμενη δημοτική περίοδο, επίτιμος δημότης της πόλης μπορεί να γίνει

ημεδαπός ή αλλοδαπός εφόσον προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην πόλη της
Βέροιας. Εγώ δεν κατάλαβα τι εξαιρετικές υπηρεσίες προσέφερε η κ. Wendy Hall,
που είναι σύμβουλος του πρωθυπουργού της Αγγλίας, στην πόλη μας. Αν μίλησε στο
συνέδριο και είπα να γίνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εδώ, το οποίο εμείς
πληρώνουμε, δεν μας έκανε καμία εξαιρετική υπηρεσία. Μάλλον εμείς προσφέραμε
υπηρεσία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και όχι το μεταπτυχιακό σε μας. Εκατό
χιλιάδες το χρόνο μας στοιχίζει αυτό το μεταπτυχιακό. Θα ψηφίσω λευκό.
Δήμαρχος: Όταν παρέστη η Dame Wendy Hall και ο Μπέρναρ Λη σε
συνέδριο στην Ελλάδα, τους τίμησε με την παρουσία του και ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας. Αυτό κάτι σημαίνει.
Ορφανίδης: Επίτιμους κάνουμε κάποιους, οι οποίοι πρόσφεραν σ’ αυτή την
πόλη. Έχω την εντύπωση ότι αυτούς τους επιτίμους πολύ εύκολα τους
ανακηρύσσουμε. Δεν βλέπω το λόγο σήμερα να ψηφίσουμε για έναν άνθρωπο, ο
οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην πόλη μας, που δεν ξέρουμε αν θα ξανάρθει και
θα τον κάνουμε επίτιμο. Νομίζω ότι δε φτάνει να είναι προσωπικότητα κάποιος.
Προσωπικότητες περάσανε πολλές. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Αν τον κάνουμε
επίτιμο θα μας θυμάται; Εγώ είμαι αρνητικός σ’ αυτή την πρόταση της Δημάρχου.
Δελαβερίδης: Έχω την ίδια άποψη και με τους δύο προλαλήσαντες. Τιμές και
διακρίσεις δίνονται σ’ αυτούς που προσφέρουν κάτι στην πόλη. Η κα Wendy Hall
έχει προσφέρει στην πληροφορική παγκόσμια. Είναι πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης
Πληροφορικής, σύμβουλος του πρωθυπουργού της Μ. Βρετανίας όμως τι έχει
προσφέρει για τη Βέροια; Τίποτε απολύτως, ίσα- ίσα μας πήραν αυτοί με το
μεταπτυχιακό € 100.000,00 και είναι και αυτοί συνένοχοι. Το να δίνουμε €
100.000,00 σ’ αυτή την οικονομική κρίση, είναι μεγάλη υπόθεση. Εμείς είμαστε τα
ψώνια που δεχθήκαμε να έρθει το μεταπτυχιακό εδώ με € 100.000,00. Και πέστε μου
εσείς: τι κέρδισε η Βέροια; ΄Ηρθε κανείς στη Βέροια; Όχι. Λοιπόν έχουμε
μεταπτυχιακό πληρωμένο. Εγώ διαφωνώ και δεν θα το ψηφίσω. Είμαι αρνητικός.
Σακαλής: Δεν μπορώ να καταλάβω ποιες σημαντικές υπηρεσίες προσέφερε
στην πόλη η κα Wendy Hall ώστε να την κηρύξουμε επίτιμο δημότη. Μέχρι τώρα
προτείνετε και μοιράζετε αφιλοκερδώς, πέρα από τις βραβεύσεις, τιμητικές
διακρίσεις αλλά και ανακηρύξεις επίτιμων δημοτών. Ο θεσμός τείνει να υποβαθμιστεί
και φαντάζομαι τι έχει να γίνει στις 16 Οκτωβρίου που θα είναι η μέρα που θα
τιμήσουμε διακεκριμένους πολίτες της πόλης μας και ενόψει και των εκλογών πόσους
θα βραβεύσετε και πόσους θα τιμήσετε. Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο σημαντικές οι
υπηρεσίες που προσέφερε στην πόλη η κα Wendy Hall. Εξάλλου, σύμφωνα με την
επιστολή, δε σημαίνει ότι πρέπει να την κάνουμε επίτιμη δημότισσα. Θα μπορούσε να
δώσει μία δημόσια ομιλία για τους δημότες της Βέροιας και παράλληλα το Δ.Σ. να
την τιμήσει εδώ στην αίθουσα του Δημαρχείου με μία πλακέτα και τα σχετικά που
δίνουμε σε όλους τους τιμηθέντες. Εξάλλου προσέφερε υπηρεσίες με € 100.000,00
το χρόνο και για 5 χρόνια. Και την πληρώνουμε και την τιμούμε γι’ αυτό που έκανε.
Υπάρχουν άλλα πρόσωπα, τα οποία προσέφεραν πολύ πιο σημαντικές υπηρεσίες στην
πόλη και αυτούς πρέπει ίσως να τους δούμε μελλοντικά.
Μαυροκεφαλίδης: Δεν διαβάζετε το οπισθόφυλλο της πρότασης που γίνεται.
Η κα Wendy Hall, αναφέρει στην εισαγωγή, μέχρι σήμερα έχει συνεισφέρει
σημαντικά στη δημιουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος
Μαθηματικών στην επιστήμη του διαδικτύου στη Βέροια και στον εν γένει
εμπλουτισμό του ερευνητικού και διδακτικού περιεχομένου του τμήματος με τη
μαθηματική και στατιστική ανάλυση του διαδικτυακού γίγνεσθαι. Αν θέλετε
εκτενέστερα να καταλάβετε πόσο σημαντική είναι αυτή η προσωπικότητα κε πρόεδρε
έχετε 40 σελίδες διακρίσεις στο φάκελό σας. Είναι επιστήμονας παγκοσμίου
επιπέδου. Ας είμαστε ελάχιστα γενναιόδωροι και ας αξιολογήσουμε στην πραγματική
διάσταση τα πράγματα. Κανένας δεν μας ξεγέλασε, αποφάσεις πήραμε μέσα από

διαδικασίες και φέραμε το μεταπτυχιακό. Μην το υποβαθμίζουμε. Εξάλλου τέτοια
ερωτήματα έπρεπε να μπουν στο προηγούμενο συμβούλιο που εδώ υπήρχε σύσσωμη
η ομάδα των πανεπιστημιακών και έκαναν απολογισμό του πρώτου εξαμήνου. Αν
θυμάμαι καλά, ενώ είχαμε όλη την ευκαιρία, κανένας δεν έβαλε κανένα θέμα. Έπρεπε
να διατυπώσουμε τις ενστάσεις μας και όχι με ευκολία να ακυρώνουμε το
μεταπτυχιακό. ΄Οτι είναι ένα από τα τέσσερα παγκοσμίως, δεν χωρά αμφισβήτηση
νομίζω. Το ότι κινηθήκαμε μέσα στα θεσμικά πλαίσια και προβλέπεται ότι οι ΟΤΑ
μπορούν να στηρίζουν μεταπτυχιακά, αυτό είναι βάσιμο και σύμφωνα με τη
νομοθεσία. Πού είναι το αυθαίρετο; Ποιος μας ξεγέλασε; Έγινε μία διαδικασία σε
προγενέστερο χρόνο, το φέραμε στο συμβούλιο, το συζητήσαμε, πήραμε καταρχήν
απόφαση, το ξαναφέραμε και κανένας δεν μπορεί να ξεγελάσει κανένα. Μην
ακυρώνουμε πραγματικά και να μην είμαστε μίζεροι σε τέτοια εγχειρήματα που
τιμούν την πόλη μας.
Πρόεδρος: Δευτερομιλίες.
Σκουμπόπουλος: Δεν ακυρώνουμε τίποτε κε συνάδελφε. Εμείς ψηφίσαμε
καταρχήν την ίδρυση του μεταπτυχιακού, με την υποχρέωσή σας να φέρετε σε
επόμενη συνεδρίαση τη λήψη οριστικής απόφασης, τους όρους και τις προϋποθέσεις
λειτουργίας. Δυστυχώς εκεί, δεν θα πω μας ξεγελάσατε, σας ξέφυγε το θέμα, το
ξεχάσατε; Φέρατε κατευθείαν την προγραμματική σύμβαση για τη λειτουργία του
μεταπτυχιακού. Έχετε μεγάλη ευθύνη για τη λήψη εκείνης της απόφασης, την οποία
βέβαια ψηφίσατε μόνο εσείς. Οριστική απόφαση για την λειτουργία του
μεταπτυχιακού δεν πήρε το σώμα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανθρώπους που
πραγματικά προσέφεραν υπηρεσία στην πόλη, με κάποια καθηγήτρια διεθνούς
φήμης, γνωστή του διαδικτύου, της επιστήμης κ.λ.π. που τώρα έρχεται στη Βέροια
και είπε δύο καλές κουβέντες. Να της δώσετε μία πλακέτα σε μία σεμνή τελετή και
να τελειώσει το θέμα. Τι επίτιμο δημότη; Όποιος έρχεται στη Βέροια θα φέρνουμε
θέμα στο Δ.Σ. να τον κάνουμε επίτιμο δημότη; Ο κ. Ντούβας ξέρετε πολύ καλά τι
πρόσφερε στη Βέροια. Πάνω από 50 εκατομ. μόνο διέθεσε με τα μηχανήματα για τις
εγκαταστάσεις του στρατοπέδου που μετατράπηκαν σε πανεπιστημιακό τμήμα. Το
ίδιο το στρατόπεδο, τους αγώνες που είχαμε δώσει μαζί, με τον πόλεμο το δικό σας
και τα πήραμε τα στρατόπεδα και φτιάξαμε το πανεπιστήμιο.
Δελαβερίδης: Κε Μαυροκεφαλίδη, η κα Wendy Hall θα έρθει στη Βέροια με
αμοιβή; Αυτό μας το είπανε και οι πανεπιστημιακοί, ότι όποιους θα φέρνουμε θα τους
πληρώνουμε. Η κα Wendy Hall δεν θα έρθει για την πόλη. Θα έρθει για το πορτοφόλι
της.
Μαυροκεφαλίδης: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται απάντηση. Προφανώς όταν
καλούνται πανεπιστημιακοί από ξένες χώρες, προκύπτει μία δαπάνη.
Δήμαρχος: Υποτιμάτε το μεταπτυχιακό διαρκώς. Υποτιμάται βέβαια εντός
πόλεως αλλά υπερτιμάται και εκτιμάται εκτός πόλεως και διεθνώς. Αυτό
αποδεικνύεται με τα χρόνια, τι υπηρεσίες προσφέρει και πόσο γνωστή κάνει την
πόλη. Η πόλη αυτή τη στιγμή είναι κέντρο στον κόσμο στην επιστήμη του
διαδικτύου. Εδώ αναπτύσσεται ένα από τα 4 κέντρα στον κόσμο με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο και μάλιστα σύντομα θα συνδεθεί και με τη λειτουργία της Ακαδημίας
της Αστυνομίας για το ηλεκτρονικό έγκλημα. Ας μην υποτιμούμε τόσο εύκολα τα
πράγματα και ας μην τα απλοποιούμε τόσο πολύ. Το διαδίκτυο είναι άυλο, είναι όμως
το μέλλον και η Βέροια έχει κάνει ένα βήμα στο μέλλον.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 13 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Π. Παυλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος,
Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν. Μαυροκεφαλίδης,
Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 7 σύμβουλοι:

Α. Δελαβερίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Ι. Ακριβόπουλος, Ε. Σοφιανίδης, Μ. Σακαλής,
Ε. Γουναράς, Γ. Ορφανίδης.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι σύμβουλοι Σ. Παναγιωτίδης, Μ. ΤσιαμήτρουΚαραχατζή.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 13-4-2010 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Το από 9-4-2010 έγγραφο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην
Επιστήμη του Διαδικτύου (Βέροια) του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ.
3.- Ότι είναι σκόπιμη η ανακήρυξη της Dame Wendy Hall, προέδρου της Διεθνούς
Ένωσης Πληροφορικής (ACM) & ιδρυτικού στελέχους της Επιστήμης του
Διαδικτύου, σε «Επίτιμη Δημότισσα της πόλης των Βεροιέων», με την ευκαιρία της
επίσκεψής της στην πόλη της Βέροιας στις 28-5-2010, ως έκφραση τιμής για τη
σημαντική συνεισφορά της στη δημιουργία του παραπάνω Προγράμματος και στον
εν γένει εμπλουτισμό του ερευνητικού και διδακτικού περιεχομένου του, με τη
μαθηματική και στατιστική ανάλυση του διαδικτυακού γίγνεσθαι.
4.- Την με αριθ. 317/2003 απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμών Τιμών
και Διακρίσεων Δήμου Βέροιας.
5.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010 και του Κ.Α. 00/6433 «Τιμητικές
διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας διαφόρων προσώπων» υπάρχει
γραμμένη η σχετική πίστωση.
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
7.- Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Ανακηρύσσει την Dame Wendy Hall, πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης
Πληροφορικής (ACM) και ιδρυτικό στέλεχος της Επιστήμης του Διαδικτύου, με την
ευκαιρία της επίσκεψής της στην πόλη της Βέροιας στις 28-5-2010, σε «Επίτιμη
Δημότισσα της πόλης των Βεροιέων» για τη σημαντική συνεισφορά της στη
δημιουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη του
Διαδικτύου του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. στη Βέροια και τον εν γένει
εμπλουτισμό του ερευνητικού και διδακτικού περιεχομένου του, με τη μαθηματική
και στατιστική ανάλυση του διαδικτυακού γίγνεσθαι..
Β) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο και την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για τη
ρύθμιση και διεκπεραίωση όλων των σχετικών λεπτομερειών της παραπάνω
επίσκεψης, του προγράμματός της, της διοργάνωσης της σχετικής τελετής κ.λ.π.
Γ) Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης που θ’ απαιτηθεί για τον παραπάνω
σκοπό.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 257 / 2010
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
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Α.
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Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 12-5-2010
Η Δήμαρχος
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