ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 17/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 425/2009
Περίληψη
Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης της πράξης «Παρεμβάσεις
εξοικονόμησης ενέργειας του Δήμου Βέροιας» στο Πρόγραμμα
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» αποδοχή όρων και υποχρεώσεων και ορισμός
υπεύθυνου συντονισμού & ενεργειακού υπευθύνου του Δήμου.

Σήμερα 13 Ιουλίου 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 9-7-2009 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 23 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
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Γ. Ορφανίδης

Χ.
Σ.
Μ.
Ι.

Aπόντες
Γεωργιάδης
Παναγιωτίδης
Σακαλής
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
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. Σουμελίδης, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση του 22ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
προσήλθαν οι κ.κ. Μ. Τρανίδης, Ε. Σοφιανίδης, Ι. Καπετανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 423/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Ε. Σοφιανίδης, Β. Γιαννουλάκης, Γ. Ορφανίδης, Ι.
Καπετανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 424/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Α. Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 426/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Α. Δελαβερίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 427/2009 απόφασης αποχώρησαν
οι κ.κ. Γ. Κάκαρης, Α. Δελαβερίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 428/2009 απόφασης προήλθε ο κ.
Γ. Κάκαρης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 443/2009 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Γ. Κάκαρης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 446/2009 απόφασης αποχώρησε ο
κ. Π. Παυλίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 447/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Π. Παυλίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 448/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 7-7-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
Από ετών είναι διαπιστωμένη η 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.
Στα πλαίσια της ακολουθούμενης εθνικής ενεργειακής πολιτικής εκδόθηκε
πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης υπ’ αριθ. Δ6 6716 για υποβολή προτάσεων
έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» καθώς και τον
ΟΔΗΓΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (προκήρυξη) του προγράμματος
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πρόσκλησης.
Ο Δήμος μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα έχοντας αποκτήσει βεβαίωση
Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Α και Τύπου Β και είναι επιλέξιμος σύμφωνα με τα
περιεχόμενα του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».
Οι όροι και οι υποχρεώσεις της προκήρυξης του προγράμματος
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ καθώς και η υποβολή πρότασης Πράξης προς ένταξη για
χρηματοδότηση με τίτλο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας του Δήμου Βέροιας
στα πλαίσια του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»» συνολικού προϋπολογισμού
1.000.000 € που επιμερίζεται ως εξής:
1. Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια: 63% του συνολικού
προϋπολογισμού, ήτοι 630.000 €
2. Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του αστικού περιβάλλοντος: 17% του
συνολικού προϋπολογισμού, ήτοι 170.000 €
3. Πιλοτικές παρεμβάσεις στις αστικές μεταφορές: 8% του συνολικού
προϋπολογισμού, ήτοι 80.000 €
4. Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και ενημέρωσης: 4% του συνολικού
προϋπολογισμού, ήτοι 40.000 €
5. Δράσεις υποστήριξης της προετοιμασίας και της εφαρμογής: 8% του
συνολικού προϋπολογισμού, ήτοι 80.000 €.
Ο Δήμος Βέροιας θα πρέπει να συμμετέχει με ποσοστό 30% του
προϋπολογισμού της προτεινόμενης Πράξης (ποσό 300.000 €) από ιδίους πόρους σε
περίπτωση που η πρόταση εγκριθεί.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, δέσμευση για την καταβολή
του 30% από ιδίους πόρους καθώς και τον ορισμό ενός υπευθύνου συντονισμού της
Πρότασης του Δήμου και ενός Ενεργειακού υπευθύνου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δάσκαλος: Προτείνω τους υπαλλήλους του Δήμου Στέφανο Γαζέα ως
υπεύθυνο συντονισμού και Στέφανο Βουτσιλά ως ενεργειακό υπεύθυνο του Δήμου.
Σκουμπόπουλος: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής της πρότασης;
Δάσκαλος: Στις 24 Ιουλίου.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση και πρόταση του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Την αριθ. Δ6 6716/2009 πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης για υποβολή προτάσεων
στο παραπάνω πρόγραμμα καθώς και την προκήρυξη του εν λόγω προγράμματος..

3.- Ότι για την υποβολή και αποδοχή της εν λόγω πρότασης είναι αναγκαία η πλήρης
αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην
παραπάνω προκήρυξη
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης του Δήμου για ένταξη της πράξης
«Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας του Δήμου Βέροιας» στο Πρόγραμμα
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού €
1.000.000,00, στην οποία περιλαμβάνονται ειδικότερα οι παρακάτω παρεμβάσεις:
1.- Σε υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια: 63% του συνολικού προϋπολογισμού, ήτοι
630.000,00.
2.- Σε κοινόχρηστους χώρους του αστικού περιβάλλοντος: 17% του συνολικού
προϋπολογισμού, ήτοι € 170.000,00.
3.- Πιλοτικές παρεμβάσεις στις αστικές μεταφορές: 8% του συνολικού
προϋπολογισμού, ήτοι € 80.000,00.
4.- Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και ενημέρωσης: 4% του συνολικού
προϋπολογισμού, ήτοι € 40.000,00.
5.- Δράσεις υποστήριξης της προετοιμασίας και της εφαρμογής: 8% του συνολικού
προϋπολογισμού, ήτοι € 80.000,00.
Β) Αποδέχεται πλήρως τους όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τον
Δήμο από τη σχετική προκήρυξη του παραπάνω προγράμματος.
Γ) Ο Δήμος Βέροιας αναλαμβάνει τη δέσμευση καταβολής από ιδίους πόρους
ποσοστού 30% του προϋπολογισμού της παραπάνω πρότασης σε περίπτωση έγκρισης
αυτής.
Δ) Ορίζει τους δημοτικούς υπαλλήλους Στέφανο Γαζέα ως υπεύθυνο
συντονισμού της παραπάνω πράξης και Στέφανο Βουτσιλά ως ενεργειακό υπεύθυνο
του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 425 / 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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ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
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Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Καπετανίδης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 21/7/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Σοφιανίδης
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

