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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 28
Συμμετοχή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στην εκστρατεία «Ώρα της Γης» 2021
Πρακτικό της με αριθ. 3/2021 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 23ης του
μηνός Μαρτίου, του έτους 2021.
Στον Χολαργό σήμερα, 23.03.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού, πραγματοποίησε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
5104/19.03.2021 πρόσκληση του Προέδρου του Νικόλαου Κουκή, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ανταποκρίθηκαν στη
συνεδρίαση 31 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημήτριος Οικονόμου
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Νικόλαος Κουκής

Αθανάσιος Βαλυράκης
Χρήστος Πετράκης
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Μιχαήλ Υφαντής
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αθανάσιος Κούτρας
Μιχαήλ Χατζής
Μιχαήλ Τράκας

Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη
Γεώργιος Πολύδωρας
Δημήτριος Τούτουζας
Γεώργιος Ανυφαντής
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Γεώργιος Αυγερινός
Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά Γιαννακοπούλου

Βασίλειος Σιαμάνης

Νικήτας Κανάκης
Νικόλαος Καραγιάννης
Μαρία Σιώτου
Αναστασία Χαμηλοθώρη Κουγιουμτζοπούλου
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Λουκάς Ρίζος
Αντώνιος Ρεκλείτης
Γεώργιος Ρεμούνδος
Περικλής Ζήκας

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου

Χαράλαμπος Στάϊκος

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία
Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη
Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος σύμφωνα, με τις προβλέψεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020,
άρθρο 10 παρ. 1) καθώς και της υπ’ αριθ. 427/77440/13-11-2020 εγκυκλίου, δυνάμει των οποίων η λήψη των
αποφάσεων των πάσης φύσεων οργάνων των ΟΤΑ, μπορεί να λαμβάνει χώρα, μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της
ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19, αναφέρθηκε στο
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6o θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Περιβάλλοντος κο Αθανάσιο Αυγουρόπουλο, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:
Το 2021 είναι άλλη μια κρίσιμη χρονιά για τον πλανήτη και την ανθρωπότητα. Ταυτόχρονα με τη «μάχη»
που δίνεται για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι παγκόσμιοι ηγέτες θα κληθούν να λάβουν πολύ σημαντικές
αποφάσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη, την κλιματική κρίση, τη βιοποικιλότητα και τη φύση.
Φέτος παρά τις αντιξοότητες έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να επηρεάσουμε τις εξελίξεις προς τη σωστή
κατεύθυνση. Να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε γενναίες αποφάσεις που θα θέσουν τις βάσεις για ένα υγιές
μέλλον, όπου ο άνθρωπος και η φύση ευημερούν.
Τη φετινή Ώρα της Γης ενώνουμε τη φωνή μας για τη φύση!
Στις 27 Μαρτίου, από τις 20:30 έως τις 21:30 σβήνουμε συμβολικά τα φώτα για μια ώρα. Στέλνουμε όλοι μαζί
το μήνυμα για μια νέα αρχή.
Η «Ώρα της Γης» γεννήθηκε το 2007 στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας, όταν δύο εκατομμύρια νοικοκυριά και
επιχειρήσεις ύψωσαν τη φωνή τους ενάντια στην κλιματική αλλαγή, «σβήνοντας» τα φώτα για μια ώρα.
Μόλις ένα χρόνο αργότερα, η «Ώρα της Γης» άγγιξε 50 εκατομμύρια πολίτες σε 35 χώρες ανά τον πλανήτη
δημιουργώντας ένα παγκόσμιο κίνημα υπέρ ενός βιώσιμου μέλλοντος.
Τα επόμενα χρόνια εκατοντάδες εκατομμύρια πολιτών σε ολόκληρο τον κόσμο συμμετείχαν στη
μεγαλύτερη παγκόσμια συμμετοχική δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Περισσότερες από 4.000 πόλεις
και 88 χώρες βρέθηκαν στον παλμό της «Ώρας της Γης», με την Ελλάδα να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.
Ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης, το κτίριο της Βουλής, ο Λευκός Πύργος, η Γέφυρα Ρίου - Αντίρριου και
πολλά άλλα σημαντικά κτίρια της Ελλάδος «κατέβασαν τον διακόπτη» για την «Ώρα της Γης». Από την πρώτη
κιόλας συμμετοχή της χώρας μας στην παγκόσμια αυτή πρωτοβουλία ενάντια στην κλιματική αλλαγή, η
ανταπόκριση των Ελλήνων υπήρξε εντυπωσιακή. Εκτιμάται ότι περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά
σε ολόκληρη την Ελλάδα «σκοτείνιασαν» κατά την «Ώρα της Γης», στέλνοντας ένα «εκτυφλωτικό μήνυμα»
κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Κι’ όμως η επιτυχία των προηγούμενων χρόνων θα μείνει χωρίς αντίκρισμα αν δεν ξεπεράσουμε τον ίδιον
μας τον εαυτό. Αν δεν καταφέρουμε φέτος να ξεπεράσουμε τη μία ώρα και να δεσμευτούμε - ο καθένας
προσωπικά - σε μια δράση εξοικονόμησης ενέργειας που θα γίνει βίωμα για όλο το χρόνο.
Η «Ώρα της Γης» διοργανώνεται από το διεθνές δίκτυο του WWF. To WWF είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο
ανθρώπων, επιστημόνων, εθελοντών και πολιτών που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες.
Είναι μια οργάνωση που αντιμετωπίζει εποικοδομητικά τις περιβαλλοντικές προκλήσεις του πλανήτη με
επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους, από τη διάσωση σπάνιων ειδών έως την αλλαγή του κλίματος. Από τη
βιώσιμη ανάπτυξη έως την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Μία οργάνωση η οποία βασίζεται σε 5.000.000
υποστηρικτές της. Απλούς ανθρώπους όπως όλοι μας.
Η κοινή παγκόσμια αποστολή του WWF είναι:
Να σταματήσει την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη και να προάγει ένα μέλλον στο
οποίο οι άνθρωποι θα ζουν στην αρμονία με τη φύση μέσω:




Της προστασίας της βιοποικιλότητας.
Της προώθησης της βιώσιμης διαχείρισης των ανανεώσιμων φυσικών πόρων.
Της μείωσης της ρύπανσης και της άσκοπης κατανάλωσης.
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Όλοι μπορούμε με απλούς τρόπους να συμβάλλουμε στην αποφυγή της υπερθέρμανσης του πλανήτη
καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια. «Η Ώρα της Γης» έχει ως στόχο όχι μόνον να «σβήσουμε» τα φώτα μας για
μια ώρα, αλλά να αλλάξουμε τις καθημερινές μας συνήθειες για μια ζωή. Το πρώτο βήμα είναι τόσο απλό όσο το
να σβήσουμε τα φώτα που δεν χρησιμοποιούμε, αλλά και τις συσκευές που δεν χρησιμοποιούμε και έχουμε
αφήσει σε κατάσταση αναμονής. Έχουμε υπολογίσει πως, εάν για ένα χρόνο κάθε Ελληνικό νοικοκυριό
«έσβηνε» τις συσκευές που διατηρεί σε κατάσταση αναμονής, θα μπορούσαμε να ηλεκτροδοτήσουμε ένα νησί
σαν τη Λέσβο για ένα ολόκληρο χρόνο. Υπάρχουν αμέτρητοι άλλοι τρόποι να συμβάλλουμε στον αγώνα στην
κλιματική αλλαγή. Για να μάθετε περισσότερα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.earthhour.org/greece.
Επίσης μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και στοιχεία για ότι αφορά την υπερθέρμανση του πλανήτη και την
κλιματική αλλαγή στον διαδικτυακό τόπο: www.wwf.gr/climate».
Όλοι μαζί έχουμε τη δυνατότητα να δείξουμε ότι η προσωπική δράση σε μαζική κλίμακα μπορεί να
βοηθήσει ώστε να αλλάξει ο πλανήτης μας προς το καλύτερο. Και όλοι θα δώσουμε στους ηγέτες μας το
μήνυμα ότι πρέπει να δημιουργήσουν/υιοθετήσουν ένα νέο σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή.
Ο αριθμός «60» στο λογότυπο της «Ώρας της Γης» αντιπροσωπεύει τα 60 λεπτά της Ώρας της Γης, κατά τη
διάρκεια των οποίων εστιάζουμε την προσοχή μας στην επίδραση που έχουμε στον πλανήτη μας και
αναλαμβάνουμε δράση για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού, συμμετέχοντας στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης «Η Ώρα της Γης» 2021,
το Σάββατο 27 Μαρτίου, θα διακόψει το φωτισμό στα δύο Δημοτικά κτήρια του Δήμου και συγκεκριμένα στο
κεντρικό κτήριο του Χολαργού (Περικλέους 55) και στο κτήριο της Κοινότητας Παπάγου (Αναστάσεως 90) από
τις 20:30 έως τις 21:30 και καλεί τους δημότες - κατοίκους του Παπάγου - Χολαργού να συμμετάσχουν ενεργά σε
αυτήν την εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Οικονόμου, Αθανάσιος
Βαλυράκης, Βικτωρία Νικάκη και Παναγιώτης Δεμέστιχας.
Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 28/2021.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Νικόλαος Κουκής

Γεώργιος Πολύδωρας

Τα Μέλη
Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α.
Κούτρας, Μ. Χατζής, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Χ. Πετράκης, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Δ. Ρουφογάλη, Δ. Τούτουζας, Γ.
Ανυφαντής, Γ. Αυγερινός, Β. Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου, Ν. Κανάκης, Ν. Καραγιάννης, Μ. Σιώτου, Α.
Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Κ.-Π. Τίγκας, Λ. Ρίζος, Α. Ρεκλείτης, Γ. Ρεμούνδος, Π. Ζήκας.

