ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 6/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 159/2016
Περίληψη
Έγκριση α) συμμετοχής του Δ.Βέροιας στην
εφαρμογή
της
δράσης
περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης των πολιτών και β)
εξουσιοδότηση του αρμόδιου αντιδημάρχου.
Σήμερα 28 Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 24-3-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 34 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14)
Β.Λυκοστράτης, 15)Μ.
Παπαϊωάννου, 16)Λ.Ακριβόπουλος, 17)Σ.Ασλάνογλου,
18)Γ.Ορφανίδης, 19)Ε.Ιακωβίδου, 20) Χ. Γαϊτάνου,
21)Α.Σιακαβάρας, 22)Θ.Τέτος, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Α.
Καγκελίδης,
25)Γ.Γουλτίδης,
26)Ι.Παπαγιάννης,
27)Η.Τσιφλίδης,
28)Σ.Ελευθεριάδου,
29)Ν.Μπέκης,
30)Π.Παπαδίνα, 31)Α.Αποστολόπουλος, 32)Α.Μαρκούλης,
33)Σ.Στουγιάννος, 34)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Γ.
Κάκαρης,
Ι.Χειμώνας,
Ν.Μαυροκεφαλίδης,Κ.Καραπαναγιωτίδης
Ι.Κυρατλίδης,
Ν.
Τσιαμήτρος,
Ζ.Πατσίκας

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Σ.Κωτσιαντής, Ν. Αγγέλου, Ε.Μοτσιόπουλος, Η. Μπατσαράς, Ι.Σιδηρόπουλος,

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος,
Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος,
Σ.Λυκοστράτης, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης,
Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου εκτάκτου θέματος προσήλθε η κ.Χ.Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι
κ.κ. Σ.Στουγιάννος, Ν.Μωυσιάδης, Χ.Γαϊτάνου.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 143/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β.Λυκοστράτης, Α.Καγκελίδης, Η.Τσιφλίδης
3) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 3ου εκτάκτου θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Β.Λυκοστράτης, Ν.Μωυσιάδης,
Χ.Γαϊτάνου και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Παπαγιάννης, Π.Τσαπαρόπουλος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 144/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Χ.Ιακωβίδου, Χ.Γαϊτάνου,
Γ.Μελιόπουλος, Γ.Γουλτίδης και προσήλθε ο κ.Π.Τσαπαρόπουλος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 152/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Π.Τσαπαρόπουλος
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 153/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Π.Τσαπαρόπουλος
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 154/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Δ.Τραπεζανλής,
Λ.Ακριβόπουλος, Π.Παπαδίνα, Ν.Μωυσιάδης, Γ.Ορφανίδης, Β.Λυκοστράτης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 157/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Β.Λυκοστράτης, Λ.Ακριβόπουλος
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 158/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Γ.Ορφανίδης
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 170/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μωυσιάδης
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 175/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Β.Παπαδόπουλος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 22-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος
Βασιλείου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ο.Ε.Υ η διεύθυνσή μας είναι αρμόδια
για το σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων για την προστασία και αναβάθμιση του
περιβάλλοντος εντός των διοικητικών ορίων του δήμου ή τη συμμετοχή του σε παρόμοιες
δράσεις. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών μας θα θέλαμε να εγκρίνετε την συμμετοχή του δήμου
μας στην ετήσια εθελοντική ημέρα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών που
διοργανώνεται στην Ελλάδα με πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αττικής ''Ώρα για
Δράση'' και της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με την ονομασία ''Let’s do
it Greece''.
Το προαναφερόμενο πρόγραμμα αποτελεί κομμάτι του ''Let's do it World'' το οποίο
αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο ταχέως αναπτυσσόμενη εθελοντική καμπάνια περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης σε παγκόσμια κλίμακα με συμμετοχή 108 χωρών και 8.000.000 εθελοντών.
Κάθε χρόνο, χιλιάδες πολίτες από κάθε μεριά του πλανήτη, καθαρίζουν περιοχές σε κάθε γωνιά
της χώρας τους, περνώντας μήνυμα για την παγκόσμια ευαισθητοποίηση βελτίωσης και
προστασίας του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη του Εθελοντισμού. Σκοπός
της δράσης ''Let’s do it Greece'' είναι μέσα σε μία ημέρα, να συντονιστούνε ταυτόχρονα σε
ολόκληρη την Ελλάδα εθελοντικές ομάδες, πραγματοποιώντας δράσεις καθαρισμού, εξωραϊσμού
και αισθητικής αναβάθμισης σε κάθε γωνιά της χώρας.
O Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αττικής «Ώρα για Δράση» και η επιστημονική οργάνωση
ΕΕΔΣΑ (Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων), ως μη κερδοσκοπικές, εθελοντικές
οργανώσεις, πήραν την πρωτοβουλία και ήρθαν σε επαφή με τους διοργανωτές από την Εσθονία
αποφασίζοντας να φέρουν την διεθνή καμπάνια και στην Ελλάδα. Δύο νέοι από την Αθήνα,
εκπροσώπησαν τη χώρα μας και έλαβαν ενεργό μέρος στο διεθνές συνέδριο εθελοντισμού του
2012 στην Εσθονία. Έτσι φυτεύτηκε και στην Ελλάδα ο σπόρος του ''Let's do it World'' με
μήνυμα, πάμε να καθαρίσουμε ολόκληρη τη χώρα μέσα σε μία μέρα. Ήταν ένας στόχος δύσκολος, ο
οποίος χάρη σε εθελοντές από κάθε γωνιά της Ελλάδας, έγινε πραγματικότητα στις 29 Απριλίου
του 2012. Μέσα σε λίγους μήνες το μήνυμα του ''Let’s do it Greece'' αγκαλιάστηκε από
εκατοντάδες πολίτες και φορείς που οραματίζονται ένα καθαρότερο περιβάλλον. Τον Απρίλιο του
2013 η καμπάνια επαναλήφθηκε με σχεδόν διπλάσια συμμετοχή δείχνοντας την δύναμη του
Εθελοντισμού στη χώρα μας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους υποβρύχιους καθαρισμούς οι οποίοι
πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στα χρονικά του ''Let's do it World'' στην Ελλάδα και
έδωσαν και πάλι ζωή στις θάλασσες μας.
Με την συμμετοχή του δήμου στην δράση αυτή, που θα πραγματοποιηθεί στις 17
Απριλίου 2015, έχουμε δικαίωμα χρήσης του λογότυπου δράσης ενώ αποσκοπούμε στην
ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα της νεολαίας στα θέματα της προστασίας του
περιβάλλοντος, της ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων, της ανάγκης για πρόοδο και
ποιότητα ζωής και του αισθήματος της ευθύνης του καθενός ως μέλος της κοινωνίας, όπως και
στη διάδοση του Εθελοντισμού στην Ελλάδα και τη μετάδοση του μηνύματος της χαράς της
συμμετοχής σε δράσεις που ενώνουν και υπηρετούν το κοινό καλό και την πρόοδο με τη
δημιουργία δικτύου ενεργών πολιτών για τη διαρκή ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. Είναι βασικός
στόχος της διεύθυνσής μας η προώθηση του μηνύματος της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων
(μειώνω-επαναχρησιμοποιώ-ανακυκλώνω) με ταυτόχρονη ανάδειξη των εναλλακτικών
μεθόδων διαχείρισης. Παράλληλα δύναται να προκύψει κτίσιμο συνεργασιών με περιβαλλοντικές
Οργανώσεις, με την Εκπαιδευτική Κοινότητα και με φορείς που έχουν κοινό όραμα και
συμμετοχή από κοινού σε εκπαιδευτικά προγράμματα, πρωτοβουλίες και δράσεις σχετικές με τον
εθελοντισμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Ανάλογα δε από την συμμετοχή των πολιτών
και συλλόγων ή φορέων θα μπορούσε να γίνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υιοθεσίας
τοποθεσιών συνεχούς προστασίας από εθελοντικές ομάδες με την υποστήριξη του δήμου.

Παρακαλείται
το Δημοτικό Συμβούλιο :
α. Να εγκρίνει ή όχι, την συμμετοχή του Δήμου στην εφαρμογή της δράσης
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών με την ονομασία ''Let’s do it Greece 2016''.
β. Να εξουσιοδοτήσει ή όχι, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας για τις περαιτέρω ενέργειες που θα προκύψουν με τη
συμμετοχή του δήμου στην εν λόγο δράση.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 22-3-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου
Παπαδόπουλου.
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96
του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δ.Βέροιας στην εφαρμογή της δράσης περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης των πολιτών με την ονομασία «Let’s do it Greece».
Β) Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος &
Πολιτικής Προστασίας Βασίλειο Παπαδόπουλο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για
τη συμμετοχή του Δ.Βέροιας στην παραπάνω δράση.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 159 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Μ.
Λ.
Σ.
Γ.
Ε.
Χ.
Α.
Θ.
Μ.
Α.
Γ.
Ι.
Σ.
Η.
Ν.
Π.
Α.
Σ.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Σιακαβάρας
Τέτος
Σουμελίδης
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Στουγιάννος
Μελιόπουλος

Σ.
Ι.
Η.
Ν.
Ε.

Γκόγκα
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κωτσιαντής
Σιδηρόπουλος
Μπατσαράς
Αγγέλου
Μοτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 6-4-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

