ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 8/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 165/2009
Περίληψη
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην πρωτοβουλία της
Περιβαλλοντικής Οργάνωσης WWF ΕΛΛΑΣ για την «Η ΩΡΑ
ΤΗΣ ΓΗΣ» και κάλυψης της σχετικής δαπάνης.
Σήμερα 16 Μαρτίου 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 12-3-2009 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 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
Β. Γιαννουλάκης
Σ. Παναγιωτίδης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες
Χ. Γεωργιάδης
Ι. Ακριβόπουλος

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
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
αποχώρησε ο κ. Α. Τσιάρας.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 165/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Κάκαρης, Β.
Γιαννουλάκης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 166/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Α. Τσιάρας και αποχώρησε ο κ. Ν. Τσιαμήτρος
44) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 168/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Ν. Τσιαμήτρος, Γ.
Κάκαρης, Β. Γιαννουλάκης, Σ. Παναγιωτίδης και
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 171/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 176/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς και
αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 221/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Χ. Σκουμπόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην Δήμαρχο, η οποία εξέθεσε στο
σώμα τα εξής:
Δήμαρχος: Ίσως είναι γνωστό αγαπητοί συνάδελφοι αυτό που γίνεται τα
τελευταία χρόνια κάθε χρόνο και το προτείνει η WWF. Προτείνει λοιπόν το Σάββατο
28 Μαρτίου στις 8:30 το βράδυ, πόλεις και χωριά σε ολόκληρο τον κόσμο να
σβήσουν τα φώτα τους για μια ώρα, την «Η Ώρα της Γης» όπως την ονομάζει η
WWF, στέλνοντας ένα δυνατό, ένα παγκόσμιο μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε να
δράσουμε ενάντια στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Η «Ωρα της Γης» ξεκίνησε το
2007 όταν περισσότερα από 2.200.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο Σίδνεϋ της
Αυστραλίας έσβησαν τα φώτα τους για μια ώρα το Σάββατο 31 Μαρτίου του 2007.
Και μετά από ένα χρόνο η ώρα της γης άγγιξε 370 πόλεις σε περισσότερες από 35
χώρες. Η εκστρατεία εξελίχθηκε και υπολογίζεται πως μεταξύ 50 με 100
εκατομμύρια άνθρωποι έσβησαν τα φώτα για την «Ωρα της Γης» το 2008. Θα
παρακαλούσα τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος
συμμετοχής και του Δήμου μας στην πρωτοβουλία αυτή γιατί δεν γνωρίζουμε εάν την
επόμενη Δευτέρα θα έχουμε συνεδρίαση του δημ. συμβουλίου και εισηγούμαι μέσα
σε αυτούς τους ανθρώπους που φροντίζουν για τον πλανήτη να είμαστε και εμείς. Να
είναι και η Βέροια. Είναι ένα μείζον κάλεσμα σε δράση ώστε κάθε πολίτης, κάθε
κυβέρνηση, κάθε δήμος, κάθε επιχείρηση να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να παίξουν
τον δικό τους ρόλο στην εξασφάλιση ενός περιβαλλοντικά βιώσιμου μέλλοντος. Ο
δήμος μας μπορεί να συμμετέχει σε αυτήν την πρωτοβουλία συσκοτίζοντας κτίρια και
χαρακτηριστικά σημεία της πόλης, αρμοδιότητάς του, παροτρύνοντας τους δημότες
του να συμμετέχουν και αυτοί ενεργά στην «Ωρα της Γης» 2009. Η δαπάνη θα είναι
περίπου ύψους € 500,00 για ανάρτηση μπάνερ, εκτύπωση αφισών κ.λ.π. για την
ενημέρωση των πολιτών.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση της Δημάρχου;
Σύμβουλοι: Ναι.
Στη συνέχεια αφού δέχθηκε 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 εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το
από 15-3-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Η WWF προτείνει το Σάββατο 28 Μαρτίου 2009 στις 20:30, πόλεις και χωριά
σε ολόκληρο τον κόσμο να σβήσουν τα φώτα τους για μία ώρα – την Ώρα της Γης –
στέλνοντας ένα δυνατό παγκόσμιο μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε να δράσουμε
ενάντια στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
Η Ώρα της Γης ξεκίνησε σε μία πόλη, σε μία χώρα το 2007, όταν περισσότερα
από 2.2 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο Σύδνεϋ έσβησαν τα φώτα τους
για μία ώρα το Σάββατο 31 Μαρτίου 2007. Μόλις ένα χρόνο μετά, η Ώρα της Γης
άγγιξε 370 πόλεις σε περισσότερες από 35 χώρες και η εκστρατεία εξελίχθηκε σε ένα
παγκόσμιο κίνημα βιωσιμότητας. Υπολογίζεται πως μεταξύ 50 και 100 εκατομμύρια
άνθρωποι έσβησαν τα φώτα τους για την Ώρα της Γης το 2008.
Η Ώρα της Γης 2009 θα αποτελέσει ένα μείζον κάλεσμα σε δράση, ώστε κάθε
πολίτης, κυβέρνηση και επιχείρηση να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να παίξουν το
δικό τους ρόλο στην εξασφάλιση ενός περιβαλλοντικά βιώσιμου μέλλοντος.
Ο Δήμος Βέροιας μπορεί να συμμετέχει στην πρωτοβουλία που διοργανώνει η
WWF Ελλάς, συσκοτίζοντας, χωρίς να κινδυνέψει η ασφάλεια των δημοτών, κτίρια
και χαρακτηριστικά σημεία της πόλης αρμοδιότητάς του, παροτρύνοντας παράλληλα
τους δημότες του να συμμετέχουν κι αυτοί ενεργά στην Ώρα της Γης 2009.

Στο πλαίσιο των ενεργειών συμμετοχής στην παραπάνω πρωτοβουλία
προτείνεται μεταξύ άλλων να αναρτηθεί μπάνερ και να εκτυπωθούν σχετικές αφίσες
για να διανεμηθούν στα σχολεία της πόλης και σε άλλα κεντρικά σημεία της. Το
κόστος των παραπάνω ανέρχεται στο ποσό των € 500,00 περίπου.
Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 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. 00/6434.001
«Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» υπάρχει γραμμένη πίστωση ύψους € 40.000,00,
με σημερινό υπόλοιπο € 29.800,00.
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’
αποφασίσει για τη συμμετοχή του Δήμου στην παραπάνω πρωτοβουλία της WWF
Ελλάς και την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής του στην εν λόγω πρωτοβουλία.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 15-3-200.9 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αναγκαιότητα συμμετοχής του Δήμου στην πρωτοβουλία της
Περιβαλλοντικής Οργάνωσης WWF ΕΛΛΑΣ«Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ», με τη συσκότιση
δημοτικών κτιρίων, κοινόχρηστων χώρων και πλατειών και παρότρυνσης των
πολιτών για την ενεργή συμμετοχή τους στην εν λόγω πρωτοβουλία.
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009 και στον Κ.Α. 00/6434.001
«Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» υπάρχει γραμμένη η σχετική πίστωση.
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 & 95 του Ν. 3463/2009 (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 συμμετοχή του Δήμου Βέροιας στην παγκόσμια πρωτοβουλία
της WWF ΕΛΛΑΣ με την ονομασία «Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ», με τη συσκότιση
δημοτικών κτιρίων, κοινόχρηστων χώρων και πλατειών και την παρότρυνση των
πολιτών για την ενεργή συμμετοχή τους στην εν λόγω πρωτοβουλία.
Γ) Εγκρίνει την κάλυψη της δαπάνης που θ’ απαιτηθεί για τον παραπάνω
σκοπό.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 165 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 6/4/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Σ.
Ε.
Μ.
Μ.
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Γ.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

