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Α   Π   Ο      Π   Α      Μ   Α 
Από το πρακτικό τθσ με αρικμό 23/2015  

ςυνεδριάςεωσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Κυκιρων  

 
Αρικμ.  Απόφαςθσ: 189/2015 

 
 
 

Θζμα : υμμετοχι του Διμου Κυκιρων ςτθν Ευρωπαϊκι 
Πρωτοβουλία  «φμφωνο των Δθμάρχων»  
 

τα Κφκθρα και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα (αίκουςα Δθμάρχου Αρτεμίου Καλλίγερου) ςιμερα ςτισ 
21/10/2015, (θμζρα Σετάρτθ μινασ Οκτϊβριοσ, ζτοσ 2015), και ϊρα 16:00 μ.μ. ςυνιλκε ςε τακτικι  
ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου Κυκιρων μετά τθν από 16/10/2015  γραπτι πρόςκλθςθ 
του Προζδρου του υμβουλίου, που επιδόκθκε νόμιμα ςε κακζνα από τουσ υμβοφλουσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 67 του Ν.3852/2010. Διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 17 
μελϊν του Δθμοτικοφ υμβουλίου ευρζκθςαν παρόντεσ  9 και  ουδείσ   Εκπρόςωποσ Σοπικϊν Κοινοτιτων. 
  

τθ ςυνεδρίαςθ παρίςταται ο Διμαρχοσ Κυκιρων κ. Ευςτράτιοσ Ακ. Χαρχαλάκθσ 
   
                                                               Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε  
                       ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ  ΤΜΒΟΤΛΟΙ 

         

                

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΩΠΟΙ  
              ΣΟΠΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ  

 
1. ΑΓΓΕΛΙΟΤΔΑΚΘ ΜΑΣΘΑΙΟ            
2. ΗΑΝΣΙΩΣΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ     
3. ΚΑΙΜΑΣΘ ΜΑΡΙΑ   
4. ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΘ ΙΩΑΝΝΘ 
5. ΚΟΡΩΝΘ ΜΘΝΑ  
6. ΜΑΡΙΑΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ        
7. ΜΑΡΟΤΛΙΔΟΤ ΟΤΜΕΛΑ(ΜΕΛΙΝΑ ) 
8. ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ 
9. ΟΤΡΘ ΗΑΧΑΡΙΑ  

 
 

 

 

                                                           Α Π Ο Τ  Ι Α Ζ Ο Ν Σ Ε  
                                                               ΔΘΜΟΣΙΚΟΙ  ΤΜΒΟΤΛΟΙ 

 
1. ΒΕΝΕΡΘ-ΣΡΑΒΑΑΡΟΤ ΕΙΡΘΝΘ  
2. ΚΟΜΘΝΟ  ΓΕΩΡΓΙΟ     
3. ΛΟΤΡΑΝΣΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ     
4. ΠΡΩΣΟΨΑΛΣΘ ΑΝΣΩΝΙΟ      
5. ΧΑΡΟ ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΩΠΟΙ  
 ΣΟΠΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ  

 

                6.  ΒΕΗΟ ΛΑΗΑΡΟ δεν κλικθκε, 40705/22337/27-5-2015 Απόφαςθ τθσ Αςκοφςασ 
Κακικοντα  Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ, περί επιβολισ πεικαρχικισ 
ποινισ.  
                7.  ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟ δεν κλικθκε, 40703/22336/27-5-2015 Απόφαςθ τθσ 
Αςκοφςασ Κακικοντα Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ, περί επιβολισ 
πεικαρχικισ ποινισ. 
               8.  ΠΡΩΣΟΨΑΛΣΘ  ΜΙΧΑΘΛ δεν κλικθκε, 38296/19281/27-5-2015 Απόφαςθ τθσ Αςκοφςασ 
Κακικοντα  Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ, περί επιβολισ πεικαρχικισ 
ποινισ.  
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       Ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Κυκιρων  Δθμοτικοφ υμβουλίου Κυκιρων , ειςθγικθκε το   
ζβδομο   κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ  

      τθ ςυνζχεια ο ειςθγθτισ του κζματοσ εξζκεςε ότι: Σο 2008 θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ υιοκζτθςε τθ δζςμθ 
μζτρων «Ενζργεια για ζνα μεταβαλλόμενο κόςμο», αναλαμβάνοντασ μια μονομερι δζςμευςθ για τθ 
μείωςθ των εκπομπών διοξειδίου του άνκρακα (CO2) κατά τουλάχιςτον 20% ζωσ το 2020, ωσ 
αποτζλεςμα τθσ αφξθςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά 20% και του προςδιοριςμοφ του μεριδίου των 
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτο ενεργειακό μίγμα ςε 20%. Πρζπει, επίςθσ, να ςθμειωκεί ότι ιδθ θ 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει κζςει νζο ςτόχο για μείωςθ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα (CO2) κατά 
τουλάχιςτον 40% ζωσ το 2030. 
     Ο ιδιαίτερα ςθμαντικόσ ρόλοσ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ 
αναδεικνφεται μζςα από πλικοσ πολιτικϊν και κατευκυντιριων Οδθγιϊν τθσ Ε.Ε. που κάνουν ςαφι 
αναφορά ςτθν ανάγκθ για ενεργοποίθςθ των τοπικών αρχών με ςτόχο τθν επίτευξθ των ςτόχων για 
αφξθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ. Είναι γεγονόσ πωσ 
ποςοςτό μεγαλφτερο από το ιμιςυ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου δθμιουργείται μζςα και από 
τισ πόλεισ. Επίςθσ, το 80% του πλθκυςμοφ ηει και εργάηεται ςε πόλεισ, όπου καταναλϊνεται το 80% τθσ 
ενζργειασ. Δεδομζνου ότι οι φορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ είναι ο πλθςιζςτεροσ φορζασ διοίκθςθσ των 
πολιτϊν, οφείλουν να αποτελοφν πρότυπο για τουσ πολίτεσ κάνοντασ ορκολογικι χριςθ ενζργεια και 
υιοκετϊντασ αειφόρα πρότυπα κατανάλωςθσ.  
        το πλαίςιο αυτό και ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ του χεδίου Δράςθσ τθσ Ε.Ε. για τθν ενεργειακι      
απόδοςθ, οι Διμαρχοι τθσ Ευρώπθσ εκτιμϊντασ ότι: οι τοπικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ μοιράηονται τθν 
ευκφνθ για τθν καταπολζμθςθ τθσ αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ του πλανιτθ με τισ εκνικζσ κυβερνιςεισ και 
ότι οφείλουν να αναλάβουν τθ δζςμευςθ αυτι ανεξαρτιτωσ των δεςμεφςεων άλλων ενδιαφερομζνων 
φορζων τα αςτικά κζντρα και οι πόλεισ ευκφνονται άμεςα και ζμμεςα (μζςω των προϊόντων και των 
υπθρεςιϊν που χρθςιμοποιοφνται από τουσ πολίτεσ) για περιςςότερο από το ιμιςυ των εκπομπϊν 
αερίων κερμοκθπίου που προκφπτουν από τθ χριςθ ενζργειασ ςχετιηόμενθσ με τθν ανκρϊπινθ 
δραςτθριότθτα· θ δζςμευςθ τθσ ΕΕ για τθ μείωςθ των εκπομπϊν κα μπορζςει να υλοποιθκεί μόνον με τθ 
ςυνδρομι των τοπικϊν φορζων, των πολιτϊν και των ενϊςεϊν τουσ 
ότι οι τοπικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ οφείλουν να πρωτοςτατιςουν ςτθν ανάλθψθ δράςθσ και να 
δϊςουν το καλό παράδειγμα, δεδομζνου ότι αποτελοφν το επίπεδο διακυβζρνθςθσ που βρίςκεται 
πλθςιζςτερα ςτουσ πολίτεσ· 
ςυμφϊνθςαν να υπερβοφν τουσ ςτόχουσ που ζκεςε θ ΕΕ για το 2020, μειϊνοντασ τισ εκπομπζσ CO2 ςτισ 
επικράτειεσ τουσ τουλάχιςτον κατά 20%, μζςω τθσ εφαρμογισ ενόσ χεδίου Δράςθσ για τθ Βιϊςιμθ 
Ενζργεια ςτουσ τομείσ δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με τθν εντολι τουσ. Για το ςκοπό, αυτό ξεκίνθςαν 
τθν πρωτοβουλία του υμφώνου των Δθμάρχων όπου καλοφν όλουσ τουσ Διμουσ τθσ Ευρϊπθσ να 
ςυμμετζχουν ςε αυτιν τθν πρωτοβουλία ειςχωρϊντασ ςτθν πρωτοβουλία αυτι και υλοποιϊντασ τισ 
δεςμεφςεισ που απορρζουν από τθ ςυμμετοχι ςτο φμφωνο. 
Σα οφζλθ από τθ ςυμμετοχι ςτο φμφωνο είναι τα κάτωκι: 
Ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ ολοκλθρωμζνου ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ που μπορεί να αποφζρει 
ςθμαντικά οικονομικά οφζλθ από τθ μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ του Διμου μζςω τθσ 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 
Πρόςβαςθ ςε ςυγκεκριμζνα χρθματοδοτικά εργαλεία, κακϊσ θ Ε.Ε. προςαρμόηει ι δθμιουργεί 
ςυγκεκριμζνουσ χρθματοδοτικοφσ μθχανιςμοφσ για να βοθκιςει τουσ φορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ να 
ανταποκρικοφν ςτισ δεςμεφςεισ τουσ.  
Προϊκθςθ και ανάδειξθ του Διμου μασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι μασ αλλά και ςε πανελλαδικό επίπεδο ωσ 
ζνα πρωτοπόρο νθςί που ςυμμετζχει ενεργά ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και υιοκετεί και 
υλοποιεί τισ Ευρωπαϊκζσ και Ελλθνικζσ πολιτικζσ ςτον τομζα τθσ ενζργειασ.  
Προκειμζνου ο Διμοσ Κυκιρων να ςυμμετζχει ςτο φμφωνο των Δθμάρχων πρζπει να υλοποιθκοφν τα 
παρακάτω βιματα από τθ Δθμοτικι Αρχι:  
Τπογραφι και αποςτολι προσ τθν Επιτροπι του υμφϊνου του ζντυπου   
Αναλυτικι ενεργειακι καταγραφι των δθμοτικϊν καταναλϊςεων (δθμοτικά κτίρια, φωτιςμόσ, 
προμικειεσ, μεταφορζσ κτλ), κακϊσ και αποτίμθςθ των καταναλϊςεων του οικιακοφ και τριτογενι τομζα.  
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φνταξθ του χεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια (ΔΑΕ) όπου ςτο οποίο κα περιγράφονται τα 
μζτρα που προτείνονται ςε διάφορουσ άξονεσ τόςο ςτο δθμόςιο όςο και ςτον ιδιωτικό τομζα, μαηί με μία 
εκτίμθςθ του κόςτουσ για τθν εφαρμογι των μζτρων όπωσ επίςθσ και τθσ αναμενόμενθσ μείωςθσ των 
εκπομπϊν από τθν υλοποίθςθ τουσ.  
Τποβολι εντόσ ενόσ ζτουσ του ΔΑΕ που αποτελεί ςτθν ουςία τον ενεργειακό ςχεδιαςμό του Διμου μζχρι 
το 2020 
Κατόπιν των ανωτζρω και με βάςθ  τα οφζλθ που κα αποκομίςει ο Διμοσ μασ από τθν ειςχϊρθςθ ςε μία 
τζτοια πρωτοβουλία καλείται το Δθμοτικό υμβοφλιο να  λάβει απόφαςθ με τθν οποία  κα αποφαςίςει : 
1.Σθ ςυμμετοχι του Διμου Κυκιρων ςτο φμφωνο των Δθμάρχων με υποβολι του ζντυπου 
προςχϊρθςθσ υπογεγραμμζνου από το Διμαρχο  
2.Σθν παροχι εξουςιοδότθςθσ προσ το Διμαρχο για κάκε ςχετικι ενζργεια με μόνθ τθν υπογραφι του            

                  

Σο Δθμοτικό υμβοφλιο μετά από ςυηιτθςθ αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ανωτζρω 
 

Α   π   ο   φ   α   ς   ί   η   ε   ι      ομόφωνα    
 

1.Σθ ςυμμετοχι του Διμου Κυκιρων ςτο φμφωνο των Δθμάρχων με υποβολι του ζντυπου 
προςχϊρθςθσ υπογεγραμμζνου από το Διμαρχο Κυκιρων.  
2.Σθν παροχι εξουςιοδότθςθσ προσ το Διμαρχο για κάκε ςχετικι ενζργεια με μόνθ τθν υπογραφι του .           
 

 
 

 
 

                                            Αυτι θ απόφαςθ ζλαβε αφξοντα αρικμό  189/2015 
 Γι’ αυτό ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ωσ κατωτζρω  

 

  
Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο  

 
 

ΙΩΑΝΝΘ ΕΤΣΡ.ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΘ 
 

Ακριβζσ απόςπαςμα 
Ο Πρόεδροσ   του υμβουλίου 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΘ ΕΤΣΡ.ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΘ 
 

Σ Α     Μ Ε Λ Η 
 

 
 

1. ΑΓΓΕΛΙΟΤΔΑΚΘ ΜΑΣΘΑΙΟ            
2. ΗΑΝΣΙΩΣΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ     
3. ΚΑΙΜΑΣΘ ΜΑΡΙΑ   
4. ΚΟΡΩΝΘ ΜΘΝΑ  
5. ΜΑΡΙΑΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ        
6. ΜΑΡΟΤΛΙΔΟΤ ΟΤΜΕΛΑ(ΜΕΛΙΝΑ ) 
7. ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ 
8. ΟΤΡΘ ΗΑΧΑΡΙΑ  
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