ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 12/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 311/2009
Περίληψη
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

στο

Πρόγραμμα

Σήμερα 11 Μαϊου του έτους 2009 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 7-5-2009 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 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 21 μέλη.
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Παρόντες
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης

Μ.
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Κ.
Γ.
Χ.
Ι.

Aπόντες
Σουμελίδης
Μηλιόπουλος
Συμεωνίδης
Κάκαρης
Γεωργιάδης
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
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. Ε. Σοφιανίδης, Ι. Καπετανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 311/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.
Χατζηαθανασίου, Ε. Σοφιανίδης, Σ. Διαμαντής.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 313/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Ι. Καπερανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 315/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Ν. Μωυσιάδης, Α.
Δελαβερίδης, Μ. Τρανίδης, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 316/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Μιχαηλίδης, Μ. Τρανίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Γουναράς.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 317/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Σ. Παναγιωτίδης, Ε.
Γουναράς, Γ. Ορφανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 5-5-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Οικονομικών & Ανάπτυξης Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Tα τέλη του τρέχοντος έτους έχει προγραμματισθεί η υλοποίηση του
προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» από το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με
την ΚΕΔΚΕ, το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) και το Κέντρο
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Στόχοι του Προγράμματος είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και
του φορτίου αιχμής, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ο
περιορισμός της κλιματικής αλλαγής, η αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στα
κτίρια και στις πόλεις, η δημιουργία ευνοϊκού αστικού περιβάλλοντος, η στήριξη της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης
ενέργειας, η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα θέματα της περιβαλλοντικής
διαχείρισης και η αλλαγή της καθημερινής συμπεριφοράς, η κινητοποίηση των
δυνάμεων της αγοράς και η προώθηση επενδύσεων προς την κατεύθυνση της
αειφόρου ανάπτυξης.
Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η εφαρμογή δράσεων και
αποδεδειγμένων καλών πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
κυρίως στον κτιριακό τομέα (δημοτικά κτίρια) και την αναβάθμιση των υπαίθριων
χώρων και δευτερευόντως στον τομέα των δημοτικών και ιδιωτικών μεταφορών και
τις ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις.
Σε ότι αφορά στα Δημοτικά κτίρια προβλέπονται έργα αναβάθμισης
υφιστάμενων κτιρίων (μελέτη, κατασκευή) στο κτιριακό κέλυφος, στις εγκαταστάσεις
ΗΜ (θέρμανση / κλιματισμός), στον φωτισμό (τεχνητό και φυσικό), στην
εγκατάσταση Συστήματος Ενεργειακής διαχείρισης (Building Energy Management
System-BEMS). Ενδεικτικές παρεμβάσεις είναι η προσθήκη θερμομόνωσης στους
τοίχους, στις οροφές και στα δάπεδα, η αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, θυρών
και κουφωμάτων, η χρήση ειδικών επιχρισμάτων σε οροφές και όψεις, η
εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων, η Φύτευση - κατά 60% τουλάχιστον - στεγών,
η αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού, η
εγκατάσταση εναλλακτών θερμότητας, κυκλοφορητών, γεωθερμικών αντλιών,
ανεμιστήρων οροφής. Τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή των παραπάνω είναι
η εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση έως και 40%, και έως 30% για ψύξη
ανάλογα και με την επιμέρους παρέμβαση που θα πραγματοποιηθεί.
Σε ότι αφορά στους κοινόχρηστους χώρους το Πρόγραμμα προβλέπει τεχνικά
έργα για τον δημοτικό φωτισμό (φωτιστικά, λαμπτήρες και σύστημα διαχείρισης) και
για τη βελτίωση του μικροκλίματος σε πεζοδρόμια, πλατείες, περιβάλλοντα χώρο
δημοτικών εγκαταστάσεων.
Επιλεγμένες παρεμβάσεις θα γίνουν και στον τομέα των μεταφορών και της
αστικής κινητικότητας. Ειδικότερα θα αφορούν περιορισμένες επεμβάσεις για
βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και περιβαλλοντικής επίδοσης ήδη κυκλοφορούντων
βαρέων οχημάτων του δημοτικού στόλου, ενώ θα εκπονηθούν συγκοινωνιακές
μελέτες σε δήμους με υψηλό δείκτη αστικότητας και πυκνότητας.
Όλα τα παραπάνω μέτρα θα συνδυαστούν με σειρά δράσεων για την
ενημέρωση των υπευθύνων των Δήμων αλλά και των ίδιων των πολιτών.
Κάθε Δήμος θα καταθέσει το δικό του σχέδιο δράσης (ένα μόνο σχέδιο
δράσης). Η χρηματοδότηση των έργων θα γίνει κατά 70% από το ΕΣΠΑ και κατά
30% από ίδια συμμετοχή των Δήμων. Η κατανομή του προϋπολογισμού θα γίνει με

πληθυσμιακά κριτήρια: έως 1.500.000 ευρώ για Δήμους με πληθυσμό μικρότερο των
150.000 κατοίκους, έως 3.000.000 ευρώ για Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από
150.000 και μικρότερο από 300.000 κατοίκους και έως 6.000.000 ευρώ για Δήμους
με πληθυσμό μεγαλύτερο από 300.000 κατοίκους. Η κατανομή προϋπολογισμού ανά
άξονα είναι: δημοτικά κτίρια 55-65%, κοινόχρηστοι χώροι 15-25%, μεταφορές 1015%, τεχνικές υποδομές 4%, δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και ενημέρωσης 4%.
Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος θα επιλεχθούν δράσεις εξοικονόμησης
ενέργειας για τις ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις, τους υπαίθριους χώρους
αλλά και για τις δημοτικές μεταφορές.
Ο Δήμος Βέροιας στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της προώθησης δράσεων
ενεργειακής αποδοτικότητας, εξοικονόμησης ενέργειας και βιοκλιματικών
παρεμβάσεων μπορεί να υποβάλλει- με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλωνολοκληρωμένη πρόταση χρηματοδότησης που θα αφορά πιθανόν το σύνολο των
δράσεων. Ο μέγιστος προϋπολογισμός των δράσεων που θα επιλεχθούν είναι
1.000.000 €. Εξ αυτών το 70% θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και το υπόλοιπο
30% από ιδία συμμετοχή του Δήμου.
Με τις διατάξεις
 της παρ. 1 του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) προβλέπεται ότι «Το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμου,
εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή της
Δημαρχιακής επιτροπής»
 Τον Νόμο 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).
 Τον νόμο 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και
ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» που
τροποποιεί τον Νόμο 3463/2006.
 Τον Νόμο 2362/1995 «Περί δημόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 83.
 Την υπουργική απόφαση υπ. Αριθ. 2/45564/0026 με τίτλο Αύξηση και
ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.
2362/95.
 Την ανακοίνωση του περιεχομένου του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
και του πλαισίου προετοιμασίας μέχρι την έκδοση του Οδηγού Εφαρμογής
και της ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα».
 Την ανάγκη βελτίωσης των όρων ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό
επίπεδο,
της προώθησης δράσεων επίδειξης με άμεσα εφαρμόσιμα
αποτελέσματα και της ευαισθητοποίησης των πολιτών και των στελεχών της
διοίκησης και της αυτοδιοίκησης σε ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας,
προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος.
 Το γεγονός ότι ο Δήμος Βέροιας είναι επιλέξιμος σύμφωνα με τα περιεχόμενα
του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για την συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στο Πρόγραμμα
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και την ανάθεση σε εξειδικευμένους συμβούλους της
προετοιμασίας και υποστήριξης της υποβολής του φακέλου αίτησης καθώς και την
ενεργειακή αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης του Δήμου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Το θέμα τίθεται για να υποβάλλουμε φάκελο, όπως οφείλουμε να
κάνουμε, βάσει του πληθυσμού που έχει η πόλη μας, για το πρόγραμμα

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», για το οποίο προφανώς οι συνάδελφοι έχουν ακούσει πολλά. Η
υλοποίηση του προγράμματος θα ξεκινήσει στο τέλος αυτού του έτους και είναι ένα
πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο γίνεται σε συνεργασία με την
ΚΕΔΚΕ και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Όπως το λέει και η λέξη και
όπως μαρτυράει το πρόγραμμα, πρόκειται για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, για
μέτρα ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και της
αλλαγής της καθημερινής μας συμπεριφοράς. Θα εφαρμοστούν δράσεις, παρεμβάσεις
στα Δημοτικά κτίρια, παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και λιγότερες
επιλεγμένες πιο αυστηρά στον τομέα των μεταφορών και της αστικής κινητικότητας.
Σκουμπόπουλος: 1)Ποια υπηρεσία συνέταξε το υπηρεσιακό σημείωμα; Ποιος
υπάλληλος; Μήπως το συνέταξε ο ίδιος ο αντιδήμαρχος; 2) Ποιοι είναι αυτοί οι
εξειδικευμένοι συνεργάτες στους οποίους θέλετε να εγκρίνουμε την ανάθεση αυτού
του έργου;
Ορφανίδης: 1)Ένα από τα ερωτήματά μου ήταν ποιοι θα είναι αυτοί οι ειδικοί
σύμβουλοι και πώς θα ορισθούν. 2)Το εισηγητικό λέει ότι κάτω των 150 χιλ.
κατοίκων με τα πληθυσμιακά κριτήρια ανέρχεται στο 1.500.000,00€, εμείς με τι
κριτήρια επιλέγουμε να είναι 1.000.000,00€; Από τη στιγμή που μπορούμε να
φθάσουμε στο 1.500.000€ με ποια αιτιολογία πάμε στο ένα; 3)Υπάρχουν προθεσμίες
γι’ αυτά τα προγράμματα; 4)Το σχέδιο θα το συντάξουν οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι;
Παυλίδης: Για πάνω από 45 χιλ. κατοίκους είναι € 1.000.000. Και πρέπει να
πάμε σ’ αυτή την κατηγορία. Υπάρχει μία πολύ στενή συνεργασία αυτή τη στιγμή της
Αναπτυξιακής και της Τεχνικής Υπηρεσίας, με υπεύθυνο τον κ. Βουτσιλά, γίνεται
συνεργασία και εξετάζονται όλες οι καινοτόμες ιδέες σχετικά με το
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για να γίνει το τεχνικό δελτίο και η πρόταση. Ερευνώνται ακόμη
και η διαχείριση του πετρελαίου στα δημοτικά κτίρια, δηλ. προσπαθούμε να το
κάνουμε όσο πιο έξυπνο μπορούμε για να εξοικονομήσουμε ενέργεια και πόρους για
το Δήμο ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και μία απόσβεση του κονδυλίου που θα
βάλει ο Δήμος σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να καλυφθούν κάποια
πράγματα. Ποιος από όλους το συνέταξε; Έγινε μία συνεργασία όλων αυτών, είναι
αυτά που γράφονται στην πρόσκληση του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» που βγήκε. Η
πρόσκληση έχει δημοσιευθεί, έχει ανοίξει και ενδιαφέρονται ένα σωρό εταιρείες.
Σκουμπόπουλος: Κύριε πρόεδρε, για πολλοστή φορά λέω ότι δεν μένω στο
τυπικό μέρος αλλά είναι σημαντικό και πρέπει να γνωρίζει το Δ.Σ. ποια υπηρεσία και
εάν μέσω της ιεραρχίας της υπηρεσίας έρχονται τα εισηγητικά σημειώματα στο Δ.Σ.
και πολλές φορές εάν πρέπει να υπάρχει και η γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβούλου. Δυστυχώς πολλές αποφάσεις απορρίπτονται. Δεν μπορεί για ένα τόσο
σοβαρό θέμα να παίρνει το Δ.Σ. τις αποφάσεις έτσι στο γόνατο. Και δεν μπορεί να
μας ζητάτε να σας δώσουμε λευκή επιταγή. Οφείλεται να μπείτε στο πρόγραμμα
χωρίς να το φέρετε θέμα στο Δ.Σ., δεν είναι απαραίτητο να σας πούμε ναι
προχωρήστε στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Εμείς εγκρίνουμε το τεχνικό δελτίο,
μετά έρχεται θέμα στο Δ.Σ. Αυτά είναι για να κάνουμε πολιτική και να την κάνουμε
μεταξύ μας, μόνο που την κάνουμε άχαρα. Λοιπόν τι θέλετε; Λευκή επιταγή; Σε
ποιους εξειδικευμένους συνεργάτες θα αναθέσετε να σας κάνουν αυτές τις μελέτες
και τα τεχνικά δελτία; Λευκές επιταγές δεν δίνουμε εδώ μέσα. Φέρτε θέμα. Επειδή
δεν ήσασταν στην προηγούμενη δημοτική αρχή, ξέρετε τι μας έλεγαν οι συνάδελφοί
σας από την άλλη πλευρά όταν κάναμε τεχνικούς συμβούλους με τη διαδικασία του
διαγωνισμού; Ότι δεν έχουμε ικανές υπηρεσίες να τρέξουν τα προγράμματα. Και
τώρα εσείς όχι μόνο δεν μας λέτε σε ποιους θα αναθέσετε να σας κάνουν αυτό το
πρόγραμμα, θέλετε να το εγκρίνουμε a priori, εκ των προτέρων, χωρίς να ξέρουμε
ποιοι θα είναι οι εξειδικευμένοι συνεργάτες. Ναι λοιπόν, προχωρήστε στο πρόγραμμα

αλλά βρείτε τους εξειδικευμένους συνεργάτες, φέρτε την πρόταση εδώ για να δούμε
πόσο εξειδικευμένοι ή ανειδίκευτοι είναι. Nα μην είναι και αυτοί σαν εκείνους που
μας κάνανε ένα πολυτελέστατο φάκελο από την Αθήνα και βοήθησαν για κάτι
Μεσογειακούς αγώνες που μας λέγατε, στο Έτος Αθλητισμού αναφέρομαι, και πήραν
τα λεφτά και εξαφανίστηκαν. Θα σας έφερναν πολλά εκατομμύρια και δεν σας
έφεραν τσακιστή δεκάρα.
Δήμαρχος: Εδώ αυτό το Δ.Σ. ψήφισε 100.000,00 € για τους Ευρωσυμβούλους
και ξέρουμε πολύ καλά πια υπηρεσία έτρεξε τα έργα της Αστικής Ανάπλασης και
ποιοι. Μη μιλάμε σας παρακαλώ, θαρρείς και ξεχνάμε και έχουμε πάθει αλτσχαϊμερ
για πριν λίγους μήνες ή λίγα χρόνια ………..
Σκουμπόπουλος: Απαντήσεις συγκεκριμένες και όχι αοριστολογίες. Φτάνει το
παραμύθι. Όχι αοριστολογίες και παραμύθια. Επιτέλους! Δεν θα σας δώσουμε λευκή
επιταγή για να δώσετε στους κολλητούς σας έργα. Αυτή είναι η αλήθεια. Έλεος,
φτάνει πια!
Δήμαρχος: Δεν θα σας ακολουθήσω κε Σκουμπόπουλε …………………...
Σκουμπόπουλος: Και βέβαια δεν θα με ακολουθήσετε γιατί δεν μπορείτε.
Πάτε σημειωτόν δυόμισυ χρόνια τώρα.
Δήμαρχος: Όλα χρειάζονται αγωγή κε Σκουμπόπουλε και η αγωγή διαφέρει
μεταξύ των ατόμων.
Σκουμπόπουλος: Ποιος θα μιλήσει για αγωγή τώρα και σε ποιόν; Κέρδισες τις
εκλογές με τις κατινιές. Αντε τώρα …… Έλεος! ……………………..
Πρόεδρος: Σας παρακαλώ κε Σκουμπόπουλε…………………..
Σκουμπόπουλος: Μην με παρακαλείς καθόλου. Να την διακόπτεις όταν
πρέπει. Μαθήματα αγωγής δεν δέχομαι από κανέναν.
Πρόεδρος: Το θέμα της αγωγής δεν έχει σχέση με το αν είναι κανείς από
πλούσιο ή φτωχό σπίτι.
Σκουμπόπουλος: Καλά κάνει αλλά όπως απαντάει, έτσι θα παίρνει και τις
απαντήσεις.
Μιχαηλίδης: Δεν είναι εικόνα αυτή πάντως.
Πρόεδρος: Θα παρακαλούσα να διακοπεί το συμβούλιο για πέντε λεπτά.
Δήμαρχος: Όχι κε πρόεδρε, θα είμαι πολύ ήρεμη εγώ.
Πρόεδρος: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, διακόπτουμε για πέντε λεπτά.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Στο σημείο αυτό η συνεδρίαση διακόπηκε για πέντε (5) λεπτά της ώρας.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Πρόεδρος: Συνεχίζεται η συζήτηση. Ορίστε κα Δήμαρχε.
Δήμαρχος: Θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη από το σώμα αν συντέλεσα εγώ στο
να υπάρχει αυτή η οξύτητα, αλλά ένα τόσο απλό ζήτημα που ούτε σκιές υποκρύπτει
ούτε ημετέρους ακόμη περισσότερο, το έχουμε αναγάγει σε μείζον και τα πράγματα
είναι πολύ πιο απλά και ξάστερα. Τεχνικοί σύμβουλοι, οι οποίοι θα θελήσουν να
καταθέσουν προτάσεις στο Δήμο Βέροιας. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος έχει επιλεγεί.
Έτσι προβλέπεται να λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα. Δικαιολογώ την άγνοια και
δεν την παρεξηγώ αλλά όσοι θέλουν να καταθέσουν προτάσεις, θα πρέπει να έχουν
την άδεια και γι’ αυτό εισήχθη το θέμα στο Δ.Σ., να κάνουμε μετρήσεις και στα
δημοτικά κτίρια και στα αυτοκίνητα, στους κοινόχρηστους χώρους ή όπου αλλού
θέλουμε εμείς ή θα προτείνουν αυτοί να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Χωρίς άδεια δεν
θα μπορούσανε να το κάνουνε. Μετά θα κατατεθούν οι προτάσεις και θα κρίνουμε
ποια είναι η «εξυπνότερη» ή η βέλτιστη για το Δήμο της Βέροιας. Εμείς θα το
αποφασίσουμε. Δεν υπάρχουν ούτε δικοί μου ούτε δικοί σας ούτε κάποιοι οι οποίοι
θα’ ρθουν ουρανοκατέβατοι. Όπου μπορούσαμε να κάνουμε μία δουλειά μόνοι μας

και δεν χρειαζόταν εξειδικευμένοι τεχνικοί σύμβουλοι, αυτό το κάναμε και στο
επιχειρησιακό μας σχέδιο και στο ετήσιο και στα Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια και στη
συγχώνευση των επιχειρήσεών μας στην αλλαγή του δημοτικού τοπίου, αυτό το
κάναμε εμείς με τις υπηρεσίες και τα στελέχη μας. Όπου προβλέπονται τεχνικοί
σύμβουλοι από το πρόγραμμα, εκεί θα πρέπει να ανοίξουμε τον δρόμο ώστε να
έρθουνε προτάσεις τεχνικών συμβούλων και εμείς θα κρίνουμε ποιοι μας κάνουν γι’
αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ απλό το θέμα και δημιουργήθηκε αναστάτωση χωρίς να
υπάρχει λόγος.
Ορφανίδης: Εγώ απορώ για την διακοπή της συνεδρίασης γιατί τέτοιες
εντάσεις είχαμε επανειλλημένως. Τέτοιες εντάσεις είχαμε πολλές φορές αλλά δεν
κάναμε διακοπές. Υποπτεύομαι όμως, και με την τοποθέτηση της Δημάρχου μετά τη
διακοπή, ότι κάπου εδώ είμαστε λίγο απροετοίμαστοι. Το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» το
υπουργείο το έχει βγάλει; Για μένα είναι και λάθος, δεν κάνουμε μόνο εξοικονόμηση,
διατηρούμε και ένα περιβάλλον καθαρότερο, ατμόσφαιρα κλπ. Έχουμε ποιότητα
ζωής καλύτερη. Το ζήτημα βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής βιοκλιματικών κτιρίων κλπ.
επειδή κι εγώ σαν ειδικότητα έχω διαβάσει πέντε πράγματα, δεν είμαι εξειδικευμένος,
έχω μία ειδική γνώση, δεν είναι κάτι απλό. Υπάρχουνε πολλές θεωρίες, οι οποίες
μπορούν να υιοθετηθούν από το Δήμο Βέροιας κλπ. από κάποιον που έχει
ιδιοκτησιακή περιουσία κτιριακή. Δεν είναι όμως όλες εφαρμόσιμες ή δεν είναι
επιθυμητές, ή δεν είναι όλες εξοικονόμησης. Έκανα κι εγώ την ίδια ερώτηση για το
ποιοι θα είναι οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι, γιατί αυτή η μόδα των βιοκλιματικών
κτιρίων, γενικά της αναθεώρησης του τρόπου δόμησης, είναι κάτι καινούριο. Δεν
είναι κάτι που το γνωρίζουν πολλοί. Εκτιμώ λοιπόν ότι το να πάρουμε κάποιους
συμβούλους δεν είναι και το άλφα και το ωμέγα. Εκτιμώ ότι θα πρέπει να γίνει μία
εξειδίκευση, επιλογή κάποιων, οι οποίοι όντως να γνωρίζουν, να έχουν τις
δυνατότητες να προτείνουν, οπότε να πάμε σε μία καθαρή λύση. Το εισηγητικό
ειλικρινά εμένα δεν με βοηθάει να καταλάβω τι ακριβώς θέλουμε. Και να πω ένα
παράδειγμα. Στο εισηγητικό λέει «σε Δήμους με υψηλό δείκτη αστικότητας και
πυκνότητας». Εμείς είμαστε; Μπορεί να μας απαντήσει κάποιος από αυτούς που το
εισηγηθήκανε; Εγώ δεν μπορώ. Θεωρώ επειδή είναι ένα μεγάλο ζήτημα αργήσαμε να
πάμε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Πολλές φορές το είχα στο μυαλό μου να το φέρω
αλλά δεν υπήρχε και η διάθεση. Αργήσαμε κιόλας να σκεφτούμε τι μπορούμε να
κάνουμε και για την εξοικονόμηση και για το περιβάλλον γιατί είναι δύο ταυτόσημα
πράγματα. Εγώ, που δεν είμαι υπέρ των αναβολών, προτείνω να αναβληθεί το θέμα,
να συζητηθεί πιο εξειδικευμένα το ζήτημα, ίσως και κάποιοι να μπορούνε να πούνε
και μία γνώμη και να ξαναέρθει στο Δ.Σ. γι’ αυτό και ρώτησα αν υπάρχει προθεσμία
για την κατάθεση του φακέλου, και να στείλουμε μία σοβαρή και σωστή πρόταση,
χωρίς να κάνουμε λάθος. Αυτή είναι η πρότασή μου.
Παυλίδης: Το εισηγητικό ήρθε έτσι γιατί έτσι πρέπει να έρθει, γιατί έτσι
καθορίζονται οι διαδικασίες μέσα από την πρόσκληση. Λέει αυτή η συγκεκριμένη
πρόσκληση για αυτό το συγκεκριμένο έργο, ότι πρέπει να γίνει μία ενεργειακή
αποτίμηση. Κάθεται τώρα η Τεχνική Υπηρεσία και βρίσκει κάποια σχέδια, ποια θα
είναι ωφελιμότερα πάνω στο ενεργειακό, και προς τα πού θα το στρέψει. Προς τους
κοινόχρηστους χώρους; Προς τον φωτισμό; Υπάρχουν ποσοστά. Θέλουμε να βρούμε
την βέλτιστη εφαρμογή, έχουμε σκεφθεί ακόμα και για το πετρέλαιο, το οποίο
υπάρχει στο Δήμο, να υπάρξει ένας έλεγχος. Υπάρχουν εργαλεία και συστήματα, τα
οποία πρέπει να ελεγχθούν κατά πόσο αυτά μπορούν να αποδώσουν ή όχι. Και ακόμα
όπως το φέραμε, αυτό προβλέπεται από την πρόσκληση, ότι αφού έχουμε αυτό τον
πληθυσμό πρέπει να πάμε σ’ αυτή την κατηγορία. Όπως βλέπετε, το έργο δεν έχει
τεχνικό σύμβουλο αλλά έχει ανάθεση σε κάποιες εταιρείες, οι οποίες θα φέρουν τα

εργαλεία τους και το προσωπικό τους για να κάνουν ενεργειακή αποτίμηση. Αυτά
όλα τα έργα θα πάνε να συγκριθούν και να κριθούν εκεί που θα πάνε και προφανώς
δεν θέλουμε να αποτύχουμε να ρίξουμε ένα πρόγραμμα για να πούμε ότι κάναμε ένα
πρόγραμμα, θα γίνει προφανώς και μία ανάθεση από τη Δ.Ε. σε κάποιους που θα
έρθουνε εδώ. Γι’ αυτό όλα αυτά για να ξεκινήσουνε και να γίνει αυτή η τελική
πρόταση, πρέπει να υπάρξει μία απόφαση περί συμμετοχής του Δήμου ή όχι σ’ αυτό
το πρόγραμμα. Επιπρόσθετα θα ήθελα να σας πω ότι θέλουμε να γίνει κάτι πιο
σοβαρό, πιο συγκεκριμένο, πιο έξυπνο, πιο «εξοικονομώ» και αν θέλετε εξοικονομώ
στην ουσία και στο Δήμο, όχι να πούμε ότι βάζουμε 300 χιλ. € επειδή κάνουμε ένα
δελτίο. Θέλουμε να δούμε ότι αυτά που λένε οι εταιρείες ότι θα συμβούν στο Δήμο
την επόμενη χρονιά ή τρία ή πέντε χρόνια, όντως θα συμβεί ο Δήμος να κάνει
εξοικονόμηση ενέργειας ή μόνο θα καταναλώσουμε τα 700 χιλ. και μετά μην τους
είδατε την άλλη ημέρα. Θέλουμε αυτά να έχουνε προστιθέμενη αξία στο Δήμο γι’
αυτό το ελέγχουμε, προσπαθούμε να δούμε άλλες βέλτιστες εφαρμογές σε άλλα
σημεία της Ευρώπης. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που λήγει τον Ιούνιο, αλλά μέχρι
τότε θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά.
Πρόεδρος: Έχω την αίσθηση ότι αυτό που προκύπτει, για να βοηθήσω λίγο
την κουβέντα κε Σκουμπόπουλε, είναι ότι δεν διαφωνείτε σε τίποτα. Δεν υπάρχει
αντίρρηση και καταλαβαίνω και από την πλευρά σας όσον αφορά στη λογική της
εξοικονόμησης. Εκείνο που σκέφτεστε είναι η ανάθεση σε εξειδικευμένους
συμβούλους που θα πρέπει να ξαναέρθει το θέμα εδώ, για να αποφασίσει το σώμα.
Έχω την αίσθηση βοηθώντας την διαδικασία του σώματος ότι συμφωνούμε όλοι, από
τη στιγμή που θα ξαναϋπάρχει αυτή η συζήτηση.
Σκουμπόπουλος: Είναι πάρα πολύ απλό θέμα λέει η κα Δήμαρχος ενός
εκατομ., τα 700 χιλ. θα τα βάλει το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και τις 300 χιλ. ο
Δήμος. Έρχεται πρόχειρα και θολά, αλλά εγώ που είμαι έμπειρος, τι να κάνουμε
σαράντα χρόνια έχω εδώ μέσα, λέτε στην τελευταία παράγραφο «Ύστερα από τα
παραπάνω, παρακαλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει για τη συμμετοχή του Δήμου στο
πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και την ανάθεση σε εξειδικευμένους συμβούλους της
προετοιμασίας και της υποστήριξης της υποβολής του φακέλου αίτησης, καθώς και
την ενεργειακή αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης του Δήμου. Ποιος
«περιεργάζεται» ποιόν εδώ μέσα; Θέλετε να σας δώσουμε απόφαση για να πάρετε
συμβούλους να τους αναθέσετε να κάνουν αυτό το φάκελο. Εμείς λέμε ούτε έγκριση
απαιτείται από πουθενά, όπως λέει ο κ. Παυλίδης, από κανέναν. Η υποβολή αίτησης
στις προσκλήσεις από τα περιφερειακά ή τα άλλα προγράμματα, δεν χρειάζεται να
ρθει έγκριση στο Δ.Σ., έρχεται τα προετοιμάζει η υπηρεσία, τα προετοιμάζουν
μελετητές, αφού τους προσλάβουμε με νόμιμες διαδικασίες, και έρχονται στο Δ.Σ. για
έγκριση. Τι το φέρνεται εδώ το θέμα να σας πούμε να συμμετάσχετε στο
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»; Μα αυτό είναι ευνόητο ότι πρέπει να συμμετάσχετε, όχι μόνο σ’
αυτό το πρόγραμμα, αλλά σε όλα όσα θα προκυρηχθούν και δεν απαιτείται απόφαση
του Δ.Σ. Εδώ είναι η τρίπλα που πάτε να κάνετε. Σας τα λέω χοντρά μπας και τα
καταλάβετε. Θέλετε απόφαση του Δ.Σ. για να πάρετε αυτούς τους συμβούλους να
σας φτιάξουν τις μελέτες, είναι απλό, αυτό δεν το εγκρίνουμε. Πάρτε το πίσω διά της
αναβολής. Δεν θέλετε να το αναβάλλεται; Εμείς δεν το εγκρίνουμε. Ναι να
συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, όχι όμως το δεύτερο πράγμα;
Ορφανίδης: Κατ’ αρχήν έκανα πρόταση αναβολής. Εκτιμώ ότι το κάνατε για
να βρούμε μία μέση λύση. Εγώ συμφωνώ σ’ αυτό που λέει ο κ. Σκουμπόπουλος. Δεν
λέει κανείς να μην συμμετέχουμε. Να συμμετέχουμε και μάλιστα εγώ είπα και
καθυστερήσαμε. Εγώ θα ξεκινήσω να κάνω ένα σπίτι εδώ και ένα χρόνο ψάχνω τις
εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Εμείς σε ένα μήνα για όλα τα κτίρια του Δήμου μας

θα βρούμε λύση; Να συμμετέχουμε, αλλά να εξαιρέσουμε την ανάθεση σε
εξειδικευμένους, εμένα αυτό με τρομάζει. Εξειδικευμένοι μπορεί να εμφανιστούν
πολλοί και μπορεί να ξέρετε και κάποιους.
Δήμαρχος: Όλη η Ελλάδα το συγκεκριμένο έργο, όλοι οι Δήμοι που θα
μπούνε σ’ αυτό, θα ακολουθήσουν την ίδια ακριβώς διαδικασία. Εδώ βρήκαμε
ευκαιρία να ρίχνουμε σύννεφα αδιαφάνειας κλπ. Ίσα-ίσα που αυτό έρχεται εδώ
ακριβώς για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και όπως ακριβώς το διαβάσατε δεν είδα
κανένα όνομα να αναφέρεται, συγκεκριμένης εταιρείας. Μπορείτε να διαβάσετε ξανά
και να δείτε ότι ούτε φωτογραφίζεται κάποιος, ούτε ξέρουμε κανέναν, ούτε μιλάμε με
κανέναν. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προτάσεις από πολλούς τεχνικούς συμβούλους για
να υποστηρίξουνε αυτά τα προγράμματα σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έχουνε ειδική
εμπειρία στα συγκεκριμένα τεχνικά δελτία. Από κει και πέρα ασχολείται η υπηρεσία
μας και θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία αποφασίζοντας ότι συμμετέχουμε στο
πρόγραμμα , τυπικά ή ουσιαστικά. Είναι σημαντικό γιατί αφορά όλα αυτά τα χρήματα
και γιατί αφορά όλες αυτές τις …. Είπα ότι είναι απλό το θέμα γιατί είναι ξεκάθαρο.
Το απλό δεν έχει να κάνει με τα λεφτά. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ξεκάθαρο στη
διαδικασία του. Δεν ήρθε το όνομα κάποιας εταιρείας, και ούτε σ’ αυτή τη φάση
μπορεί να έρθει κάποιο όνομα αφού θα πρέπει σας ξαναεξηγούμαι να γίνουν κάποιες
μετρήσεις και μετά να έρθουν οι προτάσεις και οι προτάσεις θα αξιολογηθούν.
Παυλίδης: Για να μην υπάρχει τίποτε στην ατμόσφαιρα και να γίνει
κατανοητό σας λέω ότι πρέπει πριν κατατεθεί ο φάκελος να γίνει ενεργειακή
αποτίμηση. Σε όλα τα έργα που καταθέσαμε μέχρι σήμερα, ποτέ δεν σας φέραμε μία
πρόταση να δώσουμε τόσα για μελέτες και τόσα για τεχνικό δελτίο. Σας φέρναμε
κατευθείαν το τεχνικό δελτίο για να κατατεθεί. Έτσι έγινε σε όλα τα έργα και αυτά
που πήραμε και αυτά που κάναμε πρόταση. Δεν είμαστε χαζοί να πάμε να
σκορπίσουμε λεφτά σε εταιρείες αμφιβόλου ποιότητος ή αποτελέσματος. Αυτό το
έργο, αυτή η πρόσκληση έτσι λέει ότι πρέπει να λειτουργήσουμε. Να αναθέσουμε σε
κάποιους να κάνουν την ενεργειακή αποτίμηση. Για αυτά δυστυχώς πρέπει να γίνει
μία προμελέτη. Για να πας στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» πρέπει να κάνεις την ενεργειακή
αποτίμηση και κατόπιν να συνταχθεί ένα τεχνικό δελτίο και το τεχνικό δελτίο θα
έρθει στο Δ.Σ. Πρέπει να γίνουν οι άλλες οι ενέργειες, έτσι λέει. Τι πρέπει να
κάνουμε; Να πούμε ότι σας φέραμε τεχνικό δελτίο, βάσει ποιας αποτίμησης; Ποιος
θα την κάνει; Θα φέρουν οι άλλοι τα μηχανήματα, το προσωπικό στο Δήμο χωρίς μία
εντολή από το Δ.Σ.; Γιατί δεν ακολουθούμε την ίδια τακτική που ακολουθούμε στα
άλλα θέματα και ακολουθούμε άλλη; Μας κάπνισε στα καλά καθούμενα;
Σκουμπόπουλος: Επειδή καμία πρόσκληση δεν καθορίζει αυτήν την
διαδικασία και αν την καθορίζει θέλω να την φέρει στην άλλη συνεδρίαση ο κ.
Παυλίδης. Τότε γιατί δεν εισαγάγατε το θέμα στο Δ.Σ. με τον τρόπο που λέτε τώρα
τελευταία ; Περιμένετε. Επειδή εκδόθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και επειδή έχουμε την πρόθεση να κάνουμε
αποτίμηση του ενεργειακού δυναμικού κλπ. στην πόλη, πρέπει το Δ.Σ. να
εξουσιοδοτήσει ή την Δ.Ε. ή την υπηρεσία ή την Δήμαρχο να προσλάβει ειδικό
συνεργάτη, για να κάνει την ενεργειακή αποτίμηση. Όχι. Φέρτε τους εξειδικευμένους
συνεργάτες για να κάνουν τις μελέτες αυτές και να μας τις φέρετε εδώ ως πρόταση
του Δήμου. Αλλά θέλετε να προσλάβετε εξειδικευμένους συνεργάτες και τους ζητάτε
εσείς για τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα και την ανάθεση. Όχι. Την άλλη
φορά με την νόμιμη διαδικασία ή με εκδήλωση ενδιαφέροντος, ή με απευθείας
ανάθεση, υπάρχει σχετικό άρθρο και το ξέρουν οι υπηρεσίες. Ρωτήστε τις υπηρεσίες
πώς μπορούν να τεθούν σε εξειδικευμένους συνεργάτες να σας κάνουν τις μελέτες
αυτές. Δεν θα πάρετε απόφαση στο Δ.Σ. για απευθείας ανάθεση. Εσείς θα τους βρείτε

αυτούς. Φέρτε τους εσείς να τους εγκρίνει το Δ.Σ. Πέστε μας ποιοι είναι να τους
εγκρίνουμε.
Ορφανίδης: Η άποψή μου είναι ότι πρώτα πρέπει να πάρουμε απόφαση για να
συμμετέχουμε στο πρόγραμμα και στη συνέχεια αν υπάρξει ανάγκη να αναθέσουμε
σε ειδικούς συμβούλους να πάρουμε νέα απόφαση και έχω την εντύπωση ότι την
αποτίμηση μπορεί να την κάνει και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
Παυλίδης: Χρειάζονται ειδικά όργανα για αυτή την δουλειά. Προτείνω λοιπόν
να συμμετάσχουν στην επιτροπή που θα κάνει την αποτίμηση αυτή και ο κ.
Ορφανίδης και ο κ. Τσιάρας μαζί με τον κ. Βουτσιλά.
Πρόεδρος: Απ’ ότι αντιλαμβάνομαι δεν υπάρχει αντίρρηση από κανέναν για
τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα. Η διαφωνίες είναι ως προς την ανάθεση σε
εξειδικευμένους συμβούλους ………….
Παυλίδης: Η ανάθεση θα γίνει από τη Δημαρχιακή …………
Πρόεδρος: Προτείνω να διαμορφώσετε κε Παυλίδη την πρόταση έτσι ώστε να
πάρουμε ομόφωνη απόφαση.
Παυλίδης: Δεν μπορώ να αποφασίσω εγώ μόνος μου. Την ανάθεση θα την
κάνει η δημαρχιακή ………..
Σακαλής: Τότε γιατί λέτε στο εισηγητικό να αναθέσει το δημοτικό συμβούλιο
σε εξειδικευμένους συμβούλους την προετοιμασία και υποστήριξη του φακέλου;
Δήμαρχος: Δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση για το αν θα γίνει από
ειδικούς συμβούλους ή όχι;
Πρόεδρος: Νομίζω ότι υπάρχει μία διαδικασία, η οποία είναι δεδομένη. Απλά
ζητάει η αντιπολίτευση αυτό το σημείο να διαμορφωθεί κάπως αλλιώς. Μπορεί να
γίνει αυτό κε Παυλίδη; Ο κ. Ορφανίδης πρότεινε η προετοιμασία και υποστήριξη του
φακέλου να γίνει από την υπηρεσία.
Δάσκαλος: Αν και δεν ζήτησα τον λόγο κε πρόεδρε ζητώ να κάνω μια μικρή
παρέμβαση για να βοηθήσω τη συζήτηση.
Πρόεδρος: Ορίστε κε Δάσκαλε.
Δάσκαλος: Πρέπει να γίνουν ενεργειακές μετρήσεις στα κτίρια, να φύγουν οι
μετρήσεις για ανάλυση στην Αμερική και να έρθουν τα αποτελέσματα και αυτά τα
αποτελέσματα θα μπουν στα τεχνικά δελτία. Θα πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία
και η υπηρεσία δεν έχει τη δυνατότητα αυτή. Μην παρασυρόμαστε. Μπορούμε όμως
να παραλείψουμε το δεύτερο ζητούμενο από την εισήγηση, δηλαδή αυτό των ειδικών
συμβούλων, διότι θα γίνει η διαδικασία από τη Δημαρχιακή.
Δήμαρχος: Η διαδικασία αυτή όλη θα γίνει από την υπηρεσία εξ ολοκλήρου ή
θα χρησιμοποιηθούν, είτε με απόφαση του Δ.Σ. είτε της Δημαρχιακής, οι τεχνικοί
σύμβουλοι; Αυτό δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε; Αυτό ζητάμε.
Σακαλής: Ας απαληφθεί από την εισήγηση το σημείο αυτό για να περάσει από
τη Δημαρχιακή. Η πρότασή μου είναι να διαγραφεί το σημείο που αναφέρεται στην
ανάθεση σε εξειδικευμένους συμβούλους και να μείνει μόνο η έγκριση συμμετοχής
του Δήμου στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και η προετοιμασία του σχετικού
φακέλου. Να απαληφθεί μόνο η ανάθεση σε εξειδικευμένους συμβούλους. Τα άλλα
θα μείνουν.
Παυλίδης: Συμφωνώ να απαληφθεί και η απόφαση να λέει ότι η ανάθεση θα
γίνει από τη Δημαρχιακή Επιτροπή.
Ακριβόπουλος: Όχι, να λέει από το αρμόδιο όργανο.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του κ. Μ. Σακαλή, όπως
συμπληρώθηκε από τον κ. Ι. Ακριβόπουλο;
Σύμβουλοι: ναι.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 5-5-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Την αναγκαιότητα συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», η
υλοποίηση του οποίου προγραμματίζεται από το Υπ. Ανάπτυξης, σε συνεργασία με
την ΚΕΔΚΕ, το Ι.Τ.Α. και το Κ.Α.Π.Ε., με σκοπό την βελτίωση των όρων
ενεργειακής αποδοτικότητας στην περιοχή του Δήμου, της προώθησης δράσεων
επίδειξης με άμεσα εφαρμόσιμα αποτελέσματα και της ευαισθητοποίησης των
πολιτών και των στελεχών της διοίκησης και αυτοδιοίκησης σε ζητήματα
εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του αστικού
περιβάλλοντος.
3.- Τις απόψεις και προτάσεις της Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων, όπως
αυτές αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), όπως τροποιήθηκε με αυτές
του Ν. 3731/2008, του Ν. 2362/1995.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στο πρόγραμμα
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», η υλοποίηση του οποίου προγραμματίζεται από το Υπ.
Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων
(Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) και το Κέντρο
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑ.Π.Ε.), με σκοπό την βελτίωση των όρων
ενεργειακής αποδοτικότητας στην περιοχή του Δήμου, της προώθησης δράσεων
επίδειξης με άμεσα εφαρμόσιμα αποτελέσματα και της ευαισθητοποίησης των
πολιτών και των στελεχών της διοίκησης και αυτοδιοίκησης σε ζητήματα
εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του αστικού
περιβάλλοντος.
Β) Η ανάθεση της προετοιμασίας και υποστήριξης της υποβολής του φακέλου
αίτησης και της ενεργειακής αποτίμησης της υπάρχουσας κατάστασης του Δήμου θα
γίνει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 311 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Ν.
Μ.

Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Τρανίδης

Σ.
Ι.
Η.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Καπετανίδης
Σοφιανίδης

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 20/7/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

